
 

 

NNVBO Platformos 2015 metų veiklos ataskaita 

 

Patvirtinta NNVBO Platformos 
visuotiniame narių susirinkime 

2016 m. sausio 28 d. 

2015, Vilnius 

Kas įvyko 2015-aisiais? 
2015-ieji, Europos metai vystymuisi, buvo tikrai ypatingi vystomojo 

bendradarbiavimo ir globaliojo švietimo organizacijoms: šie metai kaip 
niekad buvo gausūs renginių ir diskusijų apie pasauliui kylančius iššūkius ir 
mūsų, aktyvių ir atsakingų piliečių, vaidmenį juos sprendžiant. Šie metai 
taipogi bus įrašyti į istorijos vadovėlius dėl pasirašytų pasaulinių Darnaus 
vystymosi tikslų ir kovos su klimato kaita susitarimų, kurie, tikėkimės, 
užtikrins darnesnę ateitį tiek mums, tiek mūsų vaikams.   

Nepaprastai džiaugiamės, kad šiemet tarptautinis vystymasis buvo 
lietuviškos žiniasklaidos akiratyje, įvairiais jo aspektais susidomėjo vis 

daugiau jaunų žmonių. Sieksime, kad kitąmet šis pasaulinių susitarimų 
įgyendinimui itin svarbus susidomėjimas neišblėstų ir paskatinsime dar 
daugiau žmonių įsilieti į tolerantiškos, demokratiškos ir atviros Lietuvos 
visuomenės kūrimą.  

Marta Čubajevaitė, NNVBO Platformos vykdančioji direktorė 

Asociacija „Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo 
bendradarbiavimo organizacijų platforma“ – įmonės kodas 301521557/ Kibirkšties g. 

6, Vilnius/ info@pagalba.org / tel. +370 686 80676 
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Daugiau apie mūsų veiklą http://www.pagalba.org 
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Pasiekimai 

1

Lietuvos žiniasklaidoje 
sėkmingai viešinome tarptautinį 
vystymąsi: dalinome interviu  
radijui („Žinių radijas”), televizijai 
(LRT, LNK), interneto portalams 
(www.delfi.lt, www.15min.lt), 
dienraščiams, („Lietuvos žinios”, 
„Tauragės žinios”) savaitraščiams 
(„Savaitė”), dalyvavome televizijos 
laidose (LNK žinios, LRT “Labas 
rytas”), organizavome viktorinas 
radijuje ir TV. Mūsų organizuotų 
konkursų dėka keli šimtai tūkstančių 
Lietuvos gyventojų geriau 
susipažino su besivystančių šalių 
problemomis ir būdais padėti jas 
spręsti. 
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Su istorijomis iš besivystančių 
šalių susipažino beveik 6.000 
Lietuvos gyventojų, apsilankiusių 
mūsų suorganizuoto fotografijų 
konkurso „Pasaulis tavo akimis“ 
parodose didžiausiuose Lietuvos 
miestuose bei beveik dvejose 
dešimtyse mažesnių miestelių. 
Visų dalyvių nuotraukas galite 
peržiūrėti 
www.pagalba.org/lt/galerija.  

 
Beveik 3.500 jaunuolių 

pagilino savo žinias apie 
vystymąsi, dalyvaudami įvairiose 
mūsų organizuotose veiklose ir 
žaidimuose (protmūšiai, 
internetinės viktorinos, 
paskaitos, konkursai). 
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Kartu su partneriais ir 

buvusiu BBC žurnalistu 
Martin Atkin apmokėme 25 
žurnalistus iš Lietuvos, kaip 
sudominti auditoriją ir teisingai 
pranešti vystymosi naujienas. 

 
Kartu su partneriais 

organizavome bei 
diskutavome su EBPO 
Pagalbos vystymuisi komiteto 
pirmininku Eriku Solheimu.  

 
Kartu su GM Gyvai 

išleidome pasaulio muzikos 
kompaktinę plokštelę 
„Pasaulis tavo grotuve”, 
kurioje skamba Baba Sissoko, 
Solo 
Cissokho,  „MaLituanie“,„So
lo and Indrė“, „Meropė“ 

balsai.  
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Suorganizavome 19 
renginių mokyklose, 
švietimo centruose visose 
Lietuvos apskrityse ir 
apmokėme pedagogus, kaip 
integruoti vystymosi 
klausimus pamokose.  

 

4

Ištobulinę pirmąją lietuviškų 
metodologinių globaliojo 
švietimo leidinių biblioteką 
pagelbėjome daugiau nei 
2.600  globaliais klausimais 
besidominčių pedagogų ir 
ugdytojų parengti užsiėmus 
apie besivystančias šalis. 
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„2015 m. 
Europos metai vystymuisi: 
dalyvauk ir įsitrauk į vystomojo 
bendradarbiavimo veiklą“ 
(finansuojamas iš Europos 
Sąjungos lėšų per LR Užsienio 
reikalų ministeriją, įgyvendinta 
kartu su „Psichikos sveikatos 
perspektyvos“, Humana People 
to People Baltic, Lietuvos 
suaugusiųjų švietimo asociacija, 
Baltijos labdaros fondu ir 
Lietuvos vaikų ir jaunimo 
centru). 
 

„2015 m. Europos metų 
vystymuisi internetinės 
svetainės 
(https://europa.eu/eyd2015/lt) 
administravimas ir priežiūra“ 
(finansuojamas LR Užsienio 
reikalų ministerijos). 
 

Bendradarbiavome su Rytų 
Europos studijų centru, 
įgyvendinant projektą „2015 m. 
Europos metai vystymuisi: 
žiniasklaidos vaidmuo“. 
 

Bendradarbiavome su Lygių 
galimybių plėtros centru, 
įgyvendinant projektą „2015m. 
Europos metai vystymuisi: 
informacijos sklaida“. 
 

2

Bendradarbiavome su VšĮ 
„Europos namai“, 
įgyvendinant projektą 
„Žiniasklaida vystymuisi“ 
(Media 4 Development).  
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Nacionalinė vystomojo 
bendradarbiavimo komisija. 
 

Globaliojo švietimo 
koncepcijos rengimo darbo 
grupė. 
 

Socialiniai partneriai 
Vytauto Didžiojo 
Universitete bakalauro 
programoje “Tarptautiniai 
santykiai ir vystymasis”. 
 

Dalyvavimas 
ekspertinėse 

grupėse 

Projektai 

Renginiai ir 
misijos 

Diskusija apie Lietuvos 
narystę EBPO kartu su EBPO 
Pagalbos vystymuisi komiteto 
pirmininku Eriku Solheimu 
(gegužės 13). 
 

Fotografijų konkurso 
atidarymo renginiai Vilniuje ir 
Klaipėdoje, bendradarbiaujant 
su VšĮ “Europos namai” ir 
Nepatogus kinas festivaliu, 
Kaune - su Vytauto Didžiojo 
Universitetu, 16 Lietuvos 
bendruomenių - su Baltijos 
labdaros fondu. 
 
 
 

Kartu su Lygių galimybių plėtros 
centru suorganizavome 10 
globaliojo švietimo leidinių paketo 
pristatymo renginių dešimtyje 
Lietuvos apskričių esančiose 
mokyklose ir švietimo centruose. 
 

Bendradarbiaujant su Rytų 
Europos studijų centru surengėme 
mokymus 25 Lietuvos žiniasklaidos 
atstovams (3-4 rugsėjo). 
 

Kartu su partneriais 
suorganizuotos žurnalistų faktų 
rinkimo misijos į besivystančias šalis.  
 
 
 








