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Viešosios įstaigos “Tobulėkime kartu” 

VEIKLOS ATASKAITA, 2021 

2022-05-09, Vilnius 

Viešoji įstaiga “Tobulėkime kartu” yra nuo valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų valdymo 

nepriklausoma, savanoriškumo pagrindais įsteigta visuomenės naudai veikianti organizacija. VšĮ 

„Tobulėkime kartu“ yra nacionalinė nevyriausybinė organizacija (NVO), veikianti keliose viešosios 

politikos srityse Lietuvos Respublikos mastu. Siekama stiprinant bendruomenes ir lokalizuojant aktualių 

klausimų sprendimą, išbandyti ir tobulinti socialinius bei tvarumo modelius, kuriuos būtų galima vėliau 

realizuoti ir apjungti visoje Lietuvoje. Įstaiga bendradarbiauja su kitomis organizacijomis, veikiančiomis 

panašiose ar susijusiose srityse: globa, rūpyba, edukacija, užimtumo ir tvarumo skatinimas. Tai – valstybės 

ir (ar) savivaldos įstaigos, kitos NVO ir viešojo sektoriaus organizacijos, verslas.  

Visus 2021 metus Lietuvoje buvo paskelbta nepaprastoji padėtis dėl COVID-19 pandemijos ir nustatyti 

susiję reikalavimai. Tai buvo didžiausia rizika, kuri reikšmingai paveikė VšĮ „Tobulėkime kartu“ veiklas 

ir rezultatus. Dėl karantino ir kontaktinių veiklų ribojimų, veiklos vyko daug lėčiau, negu buvo numatyta 

planuose. Atsižvelgiant į konkrečiu laikotarpiu nustatytus reikalavimus, veiklos vyko. Buvo 

užtikrinamos atstumų tarp žmonių ar ploto veiklų vykdymo vietose bei kitos privalomos valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytos sąlygos: dėvimos burną ir nosį dengiančios 

apsauginės kaukės, teikiamas dezinfekcinis skystis ir kt.  

Visa informacija apie VšĮ „Tobulėkime kartu“ 2021 m. finansinę būklę, pokytį per finansinius metus 

ir rezultatus pateikiama finansinėse ataskaitose ir aiškinamajame rašte.   
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PROJEKTAI 

VšĮ „Tobulėkime kartu“ nuo 2020 m. vykdo iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai 

finansuojamus, priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-

927, projektus:  

✓ „Savanoryste grįstas paramos paskirstymo centras, kaip socialinės integracijos erdvė“, Nr. 08.6.1-

ESFA-T-927-01-0532; 

✓ „Individualizuotos socialinės paslaugos ir darbo įgūdžių formavimas darbingiems ekonomiškai 

neaktyviems asmenims“, Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0529. 

✓ Bendradarbiauja su VšĮ “Draudimo ir rizikos valdymo institutas” vykdant projektą „Finansinių 

paslaugų teikėjo draudimo produktų pardavimo specializacijos įgijimas – kaip ekonomiškai 

neaktyvių darbingų asmenų užimtumo galimybė“, Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0330.   

Taip pat dalyvauja  Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų projekte „Parama socialiniam  verslui 

Vilniaus apskrityje Nr. 08.5.1-ESFA-K-853“ ir kuria socialinį verslą „Siuvimo dirbtuvės – RETEX“.  

 

 

 

Apie projektą Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0529 

Projekto tikslas - įgyvendinant Vilniaus miesto vietos plėtros strategijas, padidinti ekonomiškai 

neaktyvių asmenų socialinę integraciją ir pagerinti bendruomenės narių ekonominę padėtį. 

Projektas skirtas asmenims, kurie yra motyvuoti: 

✓ mokytis ir įgyti ar atnaujinti B2 kategorijos vairuotojo pažymėjimą; 

✓ savanoriškai atlikti visuomenei naudingą darbą; 

✓ naujus įgūdžius pritaikyti darbo rinkoje. 

Kvietėme projekto dalyvius išmokti vairuoti (ar atnaujinti prarastus įgūdžius) ir gauti B kategorijos 

transporto priemonių vairuotojo pažymėjimą, kas padidintų jų galimybes susirasti darbą ir apsirūpinti 

pajamomis. Taip pat – įsitraukti į vietos bendruomenės gyvenimą savanoriaujant.   
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Atrinkti projekto dalyviai yra darbingo amžiaus, ekonomiškai neaktyvūs ir priskirtini socialiai 

pažeidžiamų asmenų grupėms – daugiavaikių šeimų nariai, kai kuriose šeimose auga vaikai su negalia. 3-

4 vaikus auginančios daugiavaikės mamos jau ketina grįžti į darbo rinką. 

Vienas projekto dalyvis yra neįgalus, jam nustatytas 50 proc. darbingumas dėl kojos protezo. Gavus 

papildomą ortopedo išvadą, jam leista vairuoti. Jį stebi ir Vairavimo mokyklos „Autologija“ instruktoriai, 

vertina, kokia – automatine ar bėgine – pavara automobilį bus lengviau vairuoti. 

Kitas projekto dalyvis kovoja su priklausomybe (narkomanija). Medicininė pažyma išduota metams, leista 

mokytis vairuoti ir laikyti egzaminus. Po metų, jei nebus nusižengimų, bus išduota medicininė pažyma 10 

metų.   

Visi projekto dalyviai motyvuoti, stengiasi kabintis į gyvenimą, įveikti laikinus sunkumus. 

 

ĮAMŽINTA ISTORIJA  

Pirmas susitikimas Vairavimo mokykloje „Autologija“ 
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Dalyviai 

Mokomės, bandome spręsti vairavimo teorijos testus 
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Šnipiškių bendruomenėje 

Projektas vykdomas kartu su vietos bendruomene Asociacija “Šnipiškiečių namai”,  

pirmininkas Algirdas Gražys 

 

Toliau mokomės 
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Nusiteikę ryžtingai 

  
 

Valio –  vairavimo teorijos mokymai baigti! 

 

Vairavimo instruktorius ir UAB „Autologija“ direktorius Kastytis Povilaitis ramiai išlydi projekto 

dalyvius laikyti vairavimo teorijos egzaminų VĮ „Regitra“ 
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Apie projektą Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0532 

Projekto tikslas – sukurti nevyriausybinio sektoriaus aktyvumo, efektyvaus ir atsakingo verslumo bei 

valstybės paramos sinergiją, kuri padėtų kompleksiškai spręsti socialines ir aplinkosaugos 

problemas, įtraukiant bendruomenes ir skatinant savanorystę. 

Uždaviniai: 

✓ sukurti verslo principais pagrįstą modelį, kuriame mažesnes galimybes įsidarbinti turintys 

asmenys galėtų be rinkos barjerų mokytis, kelti kvalifikaciją, o patobulinę bendruosius ir 

praktinius įgūdžius – dalyvauti darbo rinkoje (užimtumo skatinimas),  

✓ skatinti savanorystę ir socialinę rizikos grupių įtrauktį, organizuojant veiklas, ugdant 

kūrybiškumą ir atsakomybę, aktyviau dalyvaujant visuomeninių poreikių tenkinime; 

✓ vykdyti socialinę rūpybą – surinktus daiktus atiduoti stokojantiems ir globos organizacijoms bei 

pritraukti kitų NVO tikslinių grupių asmenis;  

✓ kviesti bendruomenės narius rūpintis aplinka ir atliekų tvarkymo kultūra ir skatinti 

pakartotinį daiktų vartojimą juos remontuojant, atnaujinant, perdarant ir pritaikant kitoms 

reikmėms ar surandant naujus šeimininkus.  

Projektas vykdomas kartu su partneriu VO „Naujininkų bendruomenė“, pirmininkas Artūras Melianas. 
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Dalinimosi daiktais centras – tai daug daugiau negu vieta, kuriame surenkami ir perskirstomi įvairūs 

daiktai: drabužiai, avalynė, baldai, įranga ir visa kita, ką žmogus vartoja, kuo naudojasi darbe, namie, 

laisvalaikiu. Tai dalinimosi ekonomikos socialinis verslas, veikiantis pagal savanorystės, 

bendruomeniškumo, socialinės įtraukties ir tvaraus vartojimo principus. 

Daiktų perskirstymas stokojantiems nukreiptas į socialiniai pažeidžiamus visuomenės narius ir (ar) 

grupes, kuriems reikalinga materiali pagalba daiktais. Ne mažiau svabu visuomenę šviesti apie netvaraus 

vartojimo žalą ir motyvuoti daiktus vartoti ilgiau. Vienas iš projekto tikslų – taršos mažinimas, nukreiptas 

į neatsakingą vartojimą, skatinant naudotinų daiktų surinkimo, tvarkymo ir antrinio panaudojimo įpročius.  

Šiuo tikslu auginsime kūrybišką ir sąmoningą bendruomenę, vykdysime edukaciją apie tausojantį 

vartojimą, atliekų rūšiavimą, gamtos apsaugą. Numatomos praktinės ir švietėjiškos veiklos, bendruomenė 

skatinama prižiūrėti aplinką ir naikinti ydingą daiktų palikimo prie šiukšlių konteinerių ar kitose 

neleistinose vietose praktiką. Veiklos apims seminarus, daiktų surinkimo ir perskirstymo akcijas, daiktų 

remonto ir atnaujinimo mokymus, siuvimo, taisymo ir perdarymo dirbtuves. Kviesime bendruomenės 

narius rūpintis aplinka ir atliekų tvarkymo kultūra – perduoti nenaudojamus daiktus pakartotiniam 

vartojimui arba į tinkamas atliekų priėmimo vietas. Priimsime daiktus, tinkamus naudoti ir remontuotinus 

didelių gabaritų daiktus pervešime savo transportu, organizuosime smulkių daiktų (drabužių, avalynės ir 

kt.) surinkimą gyvenamuosiuose rajonuose.  

Kviesime telktis savanorius, kurie veiks tiek pačiame centre (daiktų priėmimas ir surinkimas, duomenų 

bazių tvarkymas, daiktų perskirstymas), bet ir švietėjiškoje veikloje aplinkosaugos temomis, kūrybinių 

dirbtuvių organizavimo, projekto viešinimo srityse. Priimsime savanoriauti ir asmenis, kurie turi 

įsidarbinimo bei apsirūpinimo pajamomis sunkumų. Centre jie mokysis bendrųjų ir darbo įgūdžių, kurie 

padidins socialinę riziką patiriančių asmenų galimybes darbo rinkoje.  Projekto veiklos ne tik įgalins šiuos 

asmenis prisiimti atsakomybę už save, bet ir skatins įsitraukti į pilietines iniciatyvas. Tikimės sukurti 

traukos ir socialinės integracijos erdvę, kurioje bus kompleksiškai tenkinami visuomenės poreikiai.  

Projektui kuriama patraukli įvaizdžio kampanija ir skaitmeninė platforma, kurioje bus patogu vykdyti 

mainus, pateikti ir dalintis informacija, naudotis sukaupta duomenų baze, kviesti į iniciatyvas, remti ir 

dalyvauti savanoriškose veiklose, mokytis nuotoliniu būdu ir t.t. Ši platforma padės viešinti projektą ir 

papildyti kitus planuojamus sklaidos kanalus: socialiniai tinklai ir interneto platformos, spauda, radijas, 

televizija bei kitos medijos.    

Siekiame, kad kuo daugiau visuomenės narių gautų naudą, todėl palaikome iniciatyvas, kurios skatina 

bendruomenę telktis ir savanoriauti, pastebėti ir pasirūpinti šalia esančiu bei aplinka. Prisidedame prie 

tarpusavio pasitikėjimo bendruomenėje stiprinimo, vaikų, jaunimo ir vyresnio amžiaus žmonių turiningų 

veiklų įvairovės didinimo, socialinių renginių ir edukacinių veiklų. Remiame žmonių sąmoningą elgesį, 

tvarius įpročius, lyderystę, kūrybiškumą, saviraišką.  
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Apie socialinio verslo „Siuvimo dirbtuvės – RETEX“ projektą, vykdomą Vilniaus prekybos, pramonės 

ir amatų rūmų pagal priemonę „Parama socialiniam  verslui Vilniaus apskrityje Nr. 08.5.1-ESFA-K-853“ 

Tektilės pramonė yra viena iš didžiausių gamtos teršėjų, o jos gaminiai turi vieną iš trumpiausių naudojimo 

ciklų. Natūralių pluoštų auginimui alinama žemė, sintetinių pluoštų gamyba atitinka plastiko pramonės 

gaminius, kurie yra itin lėtai. Pluošto apdorojimui, audinio dažymui naudojamos agresyvios cheminės 

medžiagos, kurios patenka į aplinką. 

Drabužių ir kitų tekstilės, trikotažo, odos gaminių pakartotinis panaudojimas tapo opi problema, nes 

rinkoje cirkuliuoja pertekliniai srautai. Kainos yra mažos, todėl dideli kiekiai aprangos, kitų tekstilės 

gaminių išmetama ir įsigyjami nauji. teksdrabužiai netaisomi, neperdirišmetami nėra įs vartojimas nėra 

absorbuojamas. Paramos ir mainų daiktais organizatoriai tvirtina, kad susikaupia dideli kiekiai žmonių 

atiduotų drabužių, kurie nėra panaudojami. Dar blogiau, kai daiktai paliekami prie šiukšlių konteinerių. 

Stokojantiems jie nepasiekiami, todėl būtinos daugkartinio vartojimo grandinės, tinkamo atliekų 

rūšiavimo paskatos.  

Mums rūpi gamta, žmonių bendrystė ir kūrybiškumas. Šalia Dalijimosi daiktais centro nusprendėme 

įsteigti siuvimo dirbtuves, kuriose kursime pridėtinę vertę, panaudodami esamus išteklius. Viena iš 

pagrindinių žiedinės ekonomikos principų – taupyti išteklius ir pakartotinai naudoti daiktą kuo ilgiau, 

įvertinant jo utilizavimo sąnaudas. Tokios sąnaudos dažnai sukuria neigiamą poveikį, nes ištekliai 

sunaudojami, o pridėtinė vertė nesukuriama. 

Mes veiksime Win-Win principu, kai laimi visi. Pasmerkti tektilės, trikotažo ir odos gaminiai siuvimo 

dirbtuvėse bus taisomi, persiuvami, perdaromi. Mes rengsime kūrybiškumą skatinančius ir švietėjiškus 

užsiėmimus, į kuriuos įtrauksime ir socialiai pažeidžiamus žmones. Siuvimo dirbtuvėse atnaujinti ar gimę 

nauji daiktai bus atiduodami stokojantiems žmonėms, globos ir rūpybos organizacijoms, beglobių gyvūnų 

punktams. Tikime, kad prikelti dar vienam gyvenimui daiktai džiugins naujus šeimininkus.   
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Apie projektą Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0330 bendradarboaujant su VšĮ „Draudimo ir rizikos 

valdymo institutas“, direktorė dr. Aleksandra Lezgovko.    

Projekto metu ekonomiškai neaktyvūs, darbingi asmenys mokosi pagal modulinę programą 

„Draudimo produktų pardavimas“, kuri yra viena iš sudėtinių Finansinių paslaugų teikėjo profesinio 

mokymo programos dalių. Mokymus baigęs asmuo gauna pažymėjimą ir įgyja kompetenciją 

parduoti draudimo produktus.  

Programa registruota sistemoje „Aikos” ir yra orientuota į draudimo rinkoje veikiančių darbdavių 

poreikius, todėl ją baigę asmenys turi plačias galimybes įsidarbinti, dirbti savarankiškai, tęsti mokymąsi. 

VšĮ „Draudimo ir rizikos valdymo instituto“ partneriai – finansinių paslaugų teikėjai – su sėkmnigai 

projektą baigusiais dalyviais sudaro priklausomo tarpininko arba darbo sutartį. 

Po mokymų asmuo geba bendrauti su klientais, įvertinti jų poreikius ir pateikti tinkamą pasiūlymą, teikti 

konsultacijas apie draudimo produktus ir juos parduoti, palyginti finansines paslaugas, nukreipti klientą 

pas kitus finansų specialistus, atlikti finansinės operacijas, naudotis informacinėmis komunikacijos 

technologijomis, pildyti dokumentus, konsultuoti taupymo ir kitais asmeninių finansų tvarkymo 

klausimais. Taip pat sustiprina laiko planavimo, savęs motyvavimo ir kitus bendruosius įgūdžius. 
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MOKYMAI 

VšĮ „Tobulėkime kartu“ vykdomuose projektuose kuria socialinio verslo modelius, į kuriuos įtraukia 

vietos bendruomenę, skatina savanorystę, siekia pagerinti tikslinės grupės asmenų padėtį darbo 

rinkoje, juos mokant bendrųjų ir profesinių įgūdžių. Siekiant įgyti žinių ir ugdyti komptencijas, 

įskaitant viešosios įstaigos vadybos stiprinimą, dalyvavo mokymuose: 

✓ „Efektyvus konfliktų su pavaldiniais ir klientais valdymas”, UAB “Viva persona” – pagerinti 

bendravimo ir sudėtingų situacijų valdymo darbe įgūdžius.   

✓ „FUNDRAISING@LT reSTART“, VšĮ “Geros valios projektai” – kelti papildomų lėšų 

vykdomiems projektams finansuoti pritraukimą, sukurti lėšų pritraukimo mechanizmus, 

siekiant užtikrinti veiklų tęstinumą.   

✓ Vadovų kvalifikacijos kėlimo kursai J. Chlevickienės “Turtinga moteris” programoje.  

✓ Įgyta skaitmeninių prekybos valdymo, e. komercijos ir rinkodaros žinių: „Reaktyvinis 

srautas“ mokymuose apie e. komercijos vystymą socialiniuose tinkluose ir VšĮ „Versli Lietuva“ 

organizuojamoje „e.comGO“ programoje Ukmergės Spiečiuje, kuri susideda iš 4 modulių: „E. 

komercija. Kas tai ir kaip tai veikia“, „E. parduotuvės kūrimo ir sėkmingo diegimo procesas“, „Kas 

yra mano klientas ir kaip jį pasiekti“,  „E. parduotuvės estetika ir dizainas“.    

✓ Pradėjo mokytis socialinio verslumo programoje NVO akademijoje 2021/2022, Atviros 

Lietuvos fondas. Tai nevyriausybiniam sektoriui skirta 6 mėnesių programa, susidedanti iš 

socialinės lyderystės ir socialinio verslumo modulių. Pagal VšĮ „Tobulėkime kartu“ veiklą 

pasirinktas socialinio verslumo modulis, kuris susideda iš mokymų šiomis temomis: socialinio 

verslumo taikumas, organizacijos finansinis tvarumas, komunikacija, rinkodara, pokyčio 

valdymas.  

 

 

 

 

 
 

 

SUTARTYS 

Všį „Tobulėkime kartu“ 2021 m. sudarė bendradarbiavimo sutartis su: 

1. Viešoji įstaiga „Europos humanitarinis universitetas“ (EHU), siekiant įtraukti socialinius 

partnerius ir būsimus darbdavius į studijų programų vadybą, taip supažindinant juos su naujausiais 

studijų programų siekiniais, taip pat su pasiekimais meninės kūrybos ir tyrimų srityse. Sutarties 

objektas – bendrų projektų vystymas ir bendradarbiavimas edukaciniais tikslais. 
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2. Asociacija „Vilkpėdės bendruomenės centras“. Sutarties objektas – bendradarbiauti 

įgyvendinant bendras veiklas Vilkpėdės bendruomenės teritorijoje, tenkinant bendruomenės narių 

interesus, kartu spręsti socialinės įtraukties ir rūpybos klausimus, užsiimti švietėjiška ir mokymų 

veikla, remti užimtumą didinančias priemones, skatinti tvarų gyvenimo būdą ir savanorystę, 

motyvuoti vaikus, jaunimą ir vyresnio amžiaus žmones aktyviau įsitraukti į visuomenės gyvenimą.  

Įgyvendinamos bendradarbiavimo sutartys su Asociacija „Šnipiškiečių namai“ ir VO „Naujinkų 

bendruomenė“.  

Bendradarbiavimo galimybės derinamos su Panevėžio regiono Verslo moterų tinklo ir tarptautinio 

tinklo IBPW Business Women Network Panevezys narėmis.  

Sudaryta ir įgyvendinta Paramos sutartis su MB „Juoda ant balto“ dėl dalyvavimo projekte „Moters 

stiprybė slypi jos silpnybėse“. Projekto dalyvės – onkologinėmis ligomis sergančios ar išgijusios 

moterys. Joms ir projekto savanoriams suteikta parama – knygos: R. Regalė „Gyvenimui be streso. 

Pokyčių ir streso valdymo ekspertės užrašai“ (15 egz.), M. Verdi „Iliuzijų meistras“ (30 egz.). 

 

VALDYMAS 

VšĮ „Tobulėkime kartu“ 2021 m. priėmė sprendimą atnaujinti steigimo dokumentus – Įstatus – ir 

pakeistus Įstatus užregistruoti VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registre. Pakeitimai įvykdyti: 

1. Papildant Įstatų II skyriaus 5 punktą naujais veiklos tikslais ir veiklos sritimis, išdėstant:  

„Įstaigos veiklos tikslai: autorių teisės; būsto plėtra; gretutinės teisės; gyvenamosios aplinkos 

pritaikymas; kultūros paveldo išsaugojimas; laisvalaikio organizavimas; mažumų teisių apsauga ir 

integracija; nacionalinio, pilietinio ir kultūrinio identiteto vystymas; nacionalinis saugumas ir gynyba; 

neformalus ugdymas; nusikalstamumo prevencija; pagalba karo ir gaivalinių nelaimių aukoms; pagalba 

nevyriausybinėms organizacijoms; pažeidžiamų socialinių grupių integracija; pilietinis ugdymas; 

profesinis tobulinimas; savanoriškos veiklos skatinimas ir organizavimas; socialinė apsauga; socialinė 

pagalba; stichinių nelaimių prevencija; tarptautinis bendradarbiavimas; teisėtvarka; vartotojų teisių 

apsauga; verslo skatinimas; vietos bendruomenių vystymas; žmogaus ir pilietinių teisių apsauga.  

Veiklos sritys: nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veikla; švietimui būdingų paslaugų veikla; 

aplinkos apsaugos ir ekologiniai judėjimai; žmonių sveikatos priežiūros veikla; sportinė veikla; kūrybinė, 

meninė ir pramogų organizavimo veikla; konsultacinė valdymo veikla; mažmeninė prekyba, išskyrus 

variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą; didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis 

transporto priemonėmis ir motociklais; nuoma ir išperkamoji nuoma; keleivinis sausumos transportas; 

krovininis kelių transportas ir perkraustymo veikla; transportui būdingų paslaugų veikla; sandėliavimas ir 

saugojimas; atliekų surinkimas, tvarkymas ir šalinimas; medžiagų atgavimas; leidybinė veikla; kino filmų, 
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vaizdo filmų ir televizijos programų rengėjų veikla; fotografavimo veikla; įdarbinimo veikla; maisto 

produktų gamyba“. 

2. Įstaigos įstatų VI skyriaus 22 punkte nurodant įstaigos reorganizavimo, pertvarkymo, likvidavimo 

sprendimo priėmimo tvarką, išdėstant: „22. Visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimai priimami 

paprasta dalyvaujančių susirinkime dalininkų balsų dauguma, išskyrus šiuos sprendimus, kurie priimami 

2/3 visų susirinkime dalyvaujančių dalininkų balsų dauguma: 22.1. sprendimą dėl Įstaigos reorganizavimo 

ir reorganizavimo sąlygų tvirtinimo; 22.2. sprendimą pertvarkyti Įstaigą; 22.3. sprendimą likviduoti 

Įstaigą ar atšaukti jos likvidavimą“. 

 

TIKSLAI, 2022 

VšĮ „Tobulėkime kartu“ 2022 m. numato užbaigi vykdyti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų 

lėšų bendrai finansuojamus, priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ Nr. 

08.6.1-ESFA-T-927, projektus:  

✓ „Savanoryste grįstas paramos paskirstymo centras, kaip socialinės integracijos erdvė“, Nr. 

08.6.1-ESFA-T-927-01-0532; 

✓ „Individualizuotos socialinės paslaugos ir darbo įgūdžių formavimas darbingiems 

ekonomiškai neaktyviems asmenims“, Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0529. 

✓ Bendradarbiajant, VšĮ “Draudimo ir rizikos valdymo institutas” vykdomą projektą „Finansinių 

paslaugų teikėjo draudimo produktų pardavimo specializacijos įgijimas – kaip ekonomiškai 

neaktyvių darbingų asmenų užimtumo galimybė“, Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0330.   

Pradėti vykdyti Dalinimosi daiktais centro ir Siuvimo dirbtuvių RETAX projektus (priemonė 

„Parama socialiniam  verslui Vilniaus apskrityje Nr. 08.5.1-ESFA-K-853“). 

Užsitikrinti papildomą veiklų finansavimą ir pasiekti veiklų tęstinumo tikslą: 

✓ Aktyviau dalyvauti NVO ir socialinio verslo rėmimo programose; 

✓ Bendradarbiauti su valstybės ir savivaldos institucijomis bei verslu; 

✓ Pritraukti rėmimo lėšas ir pajamas iš veiklų; 

✓ Į veiklas įtraukti savanorius ir mažesnes galimybes turinčias socialines grupes.  

*** 


