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BENDRA INFORMACIJA
Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma (toliau NNVBO
Platforma) - tai vystomojo bendradarbiavimo srityje dirbančias organizacijas iš Lietuvos vienijanti
asociacija. Šiuo metu NNVBO Platforma vienija 21 narį. NNVBO Platforma įsteigta 2007 m. kovo 29 d.

Tikslas -NNVBO Platforma dirba tam, kad Lietuvoje stiprėtų įvairioms kultūroms atvira, pilietiška ir
demokratiška visuomenė, būtų išplėstos galimybės Lietuvos NVO dalyvauti tarptautinėse vystomojo
bendradarbiavimo veiklose, būtų ugdomi jų gebėjimai. Taipogi atstovaujame nevyriausybines
vystomojo bendradarbiavimo organizacijas Lietuvoje, Europos Sąjungoje, kitose tarptautinėse
organizacijose, aktyviai dalyvaujame formuojant ir įgyvendinant ES ir Lietuvos Vystomojo
bendradarbiavimo politiką.
Lietuvai tapus ES nare ir šalimi-donore, mūsų šaliai atsirado būtinybė dalyvauti tarptautinėje VB
politikoje, kuria, bendradarbiaujant išsivysčiusioms ir besivystančioms šalims, siekiama sukurti
teisingą ir tvarų pasaulį, kuriame kiekvienas žmogus gali realizuoti savo teises ir gyventi orų gyvenimą
neskurstant.
NNVBO Platformos narių kompetencijos:
o Demokratijos plėtra
o Socialinė politika
o Švietimas
o Lygios galimybės
o Sveikatos apsauga
o Maisto sauga
o Vaikų teisės
o Darni plėtra
o ŽIV problematika
o Migracija
o Tyrimai ir konsultacijos
NNVBO Platforma aktyviai dalyvauja Europos pagalbos ir plėtros nevyriausybinių organizacijų
konfederacijos CONCORD veikloje bei bendradarbiauja su Airijos, Suomijos, Baltijos šalių NNVBO
platformomis.
NNVBO Platforma yra CONCONRD, FORUS, ALDA, GLEN organizacijų narė, Anna Lindh fondo
narė, SDG Watch Europe, Nevyriausybinių Organizacijų Informacijos ir Paramos Centro, Labdaros
ir Paramos Fondo narė.
Vizija: NNVBO Platforma- tai pagrindinė organizacija ir vystomojo bendradarbiavimo ekspertė
Lietuvoje, pripažinta valstybės partnere formuojant ir įgyvendinant vystomojo bendradarbiavimo bei
globalaus švietimo politiką nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu.
Steigėjai: Lietuvos Kolpingo draugija, Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija Viltis,
Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija, Baltijos labdaros fondas, Nevyriausybinių organizacijų
informacijos ir paramos centras, asociacija “Naujos jungtys”, asociacija “Pilietinių iniciatyvų centras”,
asociacija “Moterų informacijos centras”, Gelbėkit vaikus, Humana People to People Baltic, Europos
socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai, Globali iniciatyva psichiatrijoje, Lygių galimybių plėtros
centras, Europos namai, Ekonominių tyrimų centras, Geopolitinių studijų centras, Socialinės etikos
institutas.
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Asociacijos nariai:
1. VšĮ „NVO teisės institutas" yra ekspertinio bei konsultacinio pobūdžio nepriklausoma, nepolitinė,
nevyriausybinė organizacija, kuri veikia ne pelno teisės srityje. Institutas siekia prisidėti prie
nevyriausybinio sektoriaus stiprinimo suteikdamas teisinių žinių pačioms organizacijoms bei skatindamas
visuomeninei veiklai palankios teisinės aplinkos kūrimą. Pagrindinės NVO teisės instituto veiklos sritys moksliniai analitiniai teisinės aplinkos tyrimai, teisinės konsultacijos bei pagalba nevyriausybinėms
organizacijoms, ir su pirmomis dvejomis sritimis glaudžiai susiję projektai, kurių metu organizuojami
įvairūs mokymai, leidžiami informaciniai leidiniai ir vykdomos kitos įvairios veiklos.
2. Vietos veiklos grupių tinklas – tai asociacija, įkurta 2010 metais ir vienijanti 52 Lietuvos kaimiškas
vietos veiklos grupes. Vietos veiklos grupės, kaip ir vietos veiklos grupių tinklas yra skėtinės
nevyriausybinės organizacijos, įgyvendinančios LEADER iniciatyvą kaimiškose teritorijose.
3. Maltos ordino pagalbos tarnyba (MOPT) Lietuvoje buvo įkurta 1991 metų rudenį. Lietuvoje savo
veiklą vykdo 28- iuose miestuose ir vienija daugiau nei 900 savanorių. MOPT tikslai: padėti labiausiai
pažeidžiamiems ir skurdžiausiems Lietuvos gyventojams – seniems, vienišiems, skurstantiems, turintiems
negalią, o taip pat socialiai remtiniems vaikams; sukurti Lietuvoje efektyvų socialinės pagalbos paslaugų
tinklą; surinkti veiklius ir iniciatyvius savanorius ir nukreipti juos į pagalbą vargstantiems; skatinti jaunimą
įsijungti į socialines iniciatyvas, siekiant padėti savo artimui; viešųjų ryšių akcijomis atkreipti Lietuvos
visuomenės dėmesį į labiausiai pažeidžiamus žmones ir pagalbos jiems reikalingumą.
4. Lietuvos moterų draugija (LMD) - 1990 metais įkurta nevyriausybinė ir nepolitinė organizacija,
vienijanti įvairaus amžiaus, tautybių, religijų bei pažiūrų moteris, besidominčias moterų lygiateisiškumo,
švietimo, dvasinio tobulėjimo bei ekologijos klausimais. LMD narės atstovauja įvairias organizacijas ir
klubus Lietuvos miestuose bei rajonuose. Nuolat įgyvendinami įvairūs projektai, kurių tikslas – mokyti
moteris siekti politinės ir profesinės karjeros, realizuoti savo idėjas, derinti visuomeninę veiklą su
pareigomis šeimoje, padėti moterims spręsti įvairias problemas: psichologines, socialines, lygių teisių
realizavimo, mokomasi integruotis į darbo rinką, pradėti verslą, vystyti lyderystės sugebėjimus, stiprinti
pasitikėjimą savimi, konsultuojama įvairiais gyvenimo klausimais, sudaromos galimybes įsisavinti
informacines technologijas.
5. Viešoji įstaiga „NEW IDEAS“ – pelno nesiekianti organizacija. Įstaigos misija – padėti idėjų
nestokojantiems asmenims ir organizacijoms šiuolaikinėje aplinkoje priimti inovatyvius bei teisingus
sprendimus ir juos įgyvendinti.
6. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija (LRKD) yra visuomeninė organizacija, priklausanti
Tarptautiniam Raudonojo Kryžiaus judėjimui, kurį sudaro Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus komitetas,
Tarptautinė Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio draugijų federacija bei nacionalinės draugijos ,
kurios veikia 188 šalyje.
7. Lietuvos žmogaus teisių centras (LŽTC) – tai nuo 1994 m. veikianti nevyriausybinė organizacija,
viena seniausių žmogaus teisių švietimo organizacijų Lietuvoje. Nuo įsteigimo LŽTC telkė savo narių ir
ekspertų pastangas įgyvendinant daugelį reikšmingų projektų žmogaus teisių švietimo, teisinių tyrimų
srityse. Šiandien centro pagrindinės veiklos nukreiptos į teisinius tyrimus bei visuomenės švietimo
projektus rasizmo, ksenofobijos prevencijos, asmenų lygiateisiškumo srityse. Lietuvos žmogaus teisių
centras – tai nedidelė entuziastingų, profesionalių žmonių organizacija, siekianti prisidėti prie Lietuvos
pilietinės visuomenės stiprinimo per žmogaus teisių ugdymą.
8. VšĮ „Trust in Development“ yra nevyriausybinė organizacija, kuri vienija Europos ir Azijos ekspertus.
Daugiakultūrinė ekspertų patirtis ir išsilavinimas sėkmingai panaudojamas projektuose, kurie skirti krizių
valdymui, JT Tūkstantmečio tikslų įgyvendinimui, žmogaus teisių monitoringui ir socialinei bei ekonominei
plėtrai besivystančiose šalyse.
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9. Ekonominių tyrimų centras yra privati, ne pelno siekianti organizacija, kurios pagrindinė paskirtis –
vertinti Lietuvoje ir užsienio valstybėse vykstančius socialinius ekonominius procesus, formuluoti socialines
ekonomines įžvalgas ir pristatyti jas visuomenei bei politiką formuojančioms institucijoms, taip pat
konsultuoti nevyriausybines organizacijas bei smulkaus ir vidutinio verslo subjektus įvairias organizacinių
procesų valdymo klausimais.
10. Lietuvos vaikų fondas turi 20 metų darbo patirties su vaikų globos namų auklėtiniais ir socialinės
rizikos vaikais bei šeimomis. Fondas daugiau nei 10 metų dirba su Romų bendruomenės vaikais ir
suaugusiais, jų švietimu, integracija į darbo rinką ir visuomenę. LVF dalyvavo reformuojant vaikų globos
sistemą ir kuriant šeimynas, bendradarbiauja su Baltarusijos NVO, daug metų organizuoja
pažintinius ir mokomuosius vizitus Baltarusijos kolegoms. Fondas taip pat bendradarbiauja su
europinėmis organizacijomis, dirbančiomis švietimo ir socialinės integracijos srityse.
11. Psichikos sveikatos perspektyvos 2000 m. įkurta viešoji įstaiga „ (iki 2013 m. rugsėjo „Globali
iniciatyva psichiatrijoje“) yra jau dvidešimt septynerius metus veikiančios tarptautinės organizacijos
„Globali iniciatyva psichiatrijoje“ narė. Turėdama platų tarptautinio bendradarbiavimo tinklą „Psichikos
sveikatos perspektyvos“ perduoda savo patirtį kitoms posovietinėms šalims bei atlieka savotišką tilto tarp
Rytų ir Vakarų vaidmenį, reformuojant psichikos sveikatos priežiūrą, gerinant psichikos negalės asmenų
gyvenimo kokybę, skatinant jų socialinę integraciją bei apsaugant ir užtikrinant jų kaip visaverčių piliečių
žmogaus teises.
12. Tarptautinis aljansas Save the Children (Gelbėkit vaikus) buvo kurtas 1919 m., kai Anglijos
mokytoja Eglantain Jebb pirmoji iškėlė vienodų vaiko teisių pripažinimo visame pasaulyje idėją ir įkūrė
fondą Save the Children vaikams remti. Dabar Aljansas jungia 29 šalis nares ir vykdo vaiko teisių programas
daugiau nei 120 pasaulio šalių.
13. Viešoji įstaiga Humana People to People Baltic buvo įkurta 1998 metų pradžioje. Idėja buvo įkurti
organizaciją Lietuvoje, kuri galėtų rinkti lėšas skurstantiems pasaulio gyventojams remti. Šiai idėjai
įgyvendinti buvo sukurtas dėvėtų drabužių parduotuvių tinklas, kurio pelnas skiriamas Humana People to
People trečiojo pasaulio šalyse organizuojamiems projektams.
14. Lygių galimybių plėtros centras yra ne pelno siekianti viešoji įstaiga, kurią, siekdamos stiprinti
ilgametį bendradarbiavimą, įkūrė Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lygių
galimybių kontrolieriaus tarnyba bei Kauno moters užimtumo informacijos centras.
15. Moterų informacijos centras 2006 m. pažymėjo savo veiklos dešimtmetį. Asociaciją (o 1996-aisiais visuomeninę organizaciją) įsteigė 15 fizinių asmenų. Jos atsiradimą rėmė tuo metu veikusios kitos moterų
nevyriausybinės organizacijos. Centras glaudžiai bendradarbiauja su kitomis moterų nevyriausybinėmis
organizacijomis, valstybinėmis institucijomis bei organizacijomis, skatindamas lygias lyčių galimybes
visose moters gyvenimo srityse, siekdamas užtikrinti, kad moteriai būtų skiriamas reikiamas dėmesys
visose politinėse, teisinėse ir socialinėse reformose, vystymo programose.
16. Rytų Europos Studijų Centro misija - vykdyti kokybišką politinių, ekonominių, socialinių procesų
Rytų Europoje stebėjimą, analizę ir tyrimus, siekiant prisidėti prie pilietinės visuomenės ir demokratijos
plėtros, teikti konsultacijas ir rekomendacijas vykdant bendradarbiavimo su Baltarusija, Ukraina, Moldova
Gruzija, projektus, atlikti ES Rytų kaimynystės politikos eksperto vaidmenį Lietuvoje ir Europoje.
17. Baltijos labdaros fondas yra dalis Jungtinių Amerikos Valstijų fondo Heifer International (HI). Šis,
1944 metais įkurtas fondas rūpinasi visame pasaulyje skurdžiausiai gyvenančiais žmonėmis. HI fondas
pradėjo veikti Antrojo pasaulinio karo metu. Sąjungininkams pritrūkus maisto davinių buvo nuspręsta į
nepriteklių kenčiančias šalis gabenti karves. Pirmos 18 karvių iš Niujorko buvo nugabentos į Puerto Rico.
Badaujantys Puerto Rico vaikai net nebuvo ragavę pieno. Milijonai šeimų, 128 šalyse, gauna fondo dovanas,
Asociacija “Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma”
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gyvulėlius, kurie padeda jiems išgyventi, realizuoti save ir atgauti prarastą viltį. Dovanojami gyvuliai - tai lyg
maža negrąžinama paskola, kurią bendruomenei suteikia fondas. Esminis fondo strategijos ir filosofijos
bruožas - ,,dalinimasis dovanomis“.

18. Diversity Development Group įkurta 2012 metais, yra ne pelno siekianti organizacija, kurios tikslas –
vykdyti socialinius (mokslinius, taikomuosius ir infrastruktūrinius) projektus ir tyrimus žmogaus teisių,
švietimo, lygių galimybių, įvairovės, migracijos ir integracijos srityse. Strateginis organizacijos uždavinys –
vystyti įvairovę siekiant tvarios, tolerantiškos ir socialiai atsakingos visuomenės. DDG veikla - tarptautinės
migracijos ir migrantų integracijos procesų stebėsena, siekiant sisteminti, analizuoti ir skleisti teorines ir
empirines žinias apie šiuolaikinės migracijos procesus Lietuvoje ir pasaulyje; lygių galimybių plėtros
užtikrinimas migrantams ir kitoms pažeidžiamoms grupėms: gyvenimo ir darbo sąlygų stebėsena,
žmogaus teisės ir socialinė sanglauda, socialinis mobilumas ir tinklai; pagrindinių žmogaus teisių ir laisvių
apsaugos skatinimas ir užtikrinimas, migrantų ir kitų pažeidžiamų grupių lygių galimybių užtikrinimas ir
skatinimas užimtumo, būsto, sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų, švietimo ir kitose srityse.
19. VšĮ „Penki pojūčiai” misija yra padėti kiekvienam, suaugusiam ar vaikui, atsipalaiduoti pasirenkant
šviesas, garsus ir vaizdus pagal savo norus; susitelkti mokymuisi ar darbui; pasiruošti tolimesniems
iššūkiams, tokiems kaip fizinė ar psichinė terapija. VšĮ „Penki pojūčiai“ pirmoji ir vienintelė Lietuvoje
pristato naujos kartos inovatyvią technologiją – sensorinę įrangą, kurios pagalba stimuliuojami jutimai
sukuria norimą gydomąją, mokomąją ar atpalaiduojančią aplinką. Atitinkanti ir vaikų, ir suaugusiųjų
poreikius, sensorinė įranga labiausiai yra pritaikyta vaikams su įvairiais sutrikimais.
20. VšĮ „Pasaulio piliečių akademija“ yra nevyriausybinė, pelno nesiekianti organizacija, kurios
pagrindinis tikslas – aktyviai dalyvauti visuomenės kaitos procesuose ir skleisti aktyvaus pilietiškumo ir
socialinės gerovės idėjas ir vertybes. Organizacija savo veikla siekia vystyti nacionalinį, kultūrinį ir pilietinį
identitetą, skatinti pagarbą žmogaus orumui, plėtoti jaunų žmonių kompetencijas, reikalingas jiems kaip
aktyviems Lietuvos ir pasaulio piliečiams, skatinti demokratinius procesus visuomenėje ir dialogą tarp
įvairių asmenų ir viešosios politikos sektorių, prisidėti prie nevyriausybinio sektoriaus stiprinimo Lietuvoje.
21. Afri|Ko yra tyrimų ir konsultacijų centras, vienijantis ekspertus ir specialistus, dirbančius Afrikos
politikos, ekonomikos, kultūrų srityse. Lietuvoje Afri|Ko rengia konsultacijas, organizuoja strategines
konferencijas bei visuomeninius renginius, dirba su studentais IT hakatonų metu, užsiima visuomenės
švietimu su Afrika susijusiais klausimais.

Svarbiausi 2018 metų pasiekimai:
•

Vystomojo Bendradarbiavimo Platforma tapo FORUS (anksčiau žinomo kaip International Forum of
National NGO Platforms (IFP/FIP) nare ir reprezentuoja Lietuvą.

•

Vystomojo Bendradarbiavimo Platforma prisidėjo prie Darnaus vystymosi rezoliucijos patvirtinimo ir
įgyvendinimo.

•

Antrus metus iš eilės iniciavo ir koordinavo ekspertų savanorių programą – vienintelę programą pilnai
remiamą URM, kuri skirta ekspertams savanoriams. 2018 m. du ekspertai dalyvavo trumpalaikiuose
projektuose Ugandoje ir Nepale.

•

Vystomojo Bendradarbiavimo Platforma koordinavo ir išsiuntė tris GLEN stažuotojus į ilgalaikius projektus
Ganoje, Ugandoje ir Indijoje.

•

Vystomojo bendradarbiavimo ir darbo su jaunimo mokymuose Tanzanijoje delegavo vieną narių atstovą.
Asociacija “Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma”
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•

Antrus metus iš eilės teikė NOHA stipendiją. 2018 m. NOHA stipendija suteikta Maltos ordino pagalbos
tarnybos, AfriKo, ir Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos dalyviams.

•

Prisidėjo ir teikė komentarus Nacionalinei Darnaus Vystymosi Tikslų ataskaitai (VNR).

•

Atnaujintas ir pakeistas Platformos internetinės svetainės domenas ir komunikacinis veidas –
www.vbplatforma.org ir komunikacinis pavadinimas „Vystomojo bendradarbiavimo Platforma“.

•

Dalyvavimas „Laisvės piknike 2018“ ir „Studijos 2018“, kur pristatėme vystomojo bendradarbiavimo temas
ir darnaus vystymosi tikslus.

•

Du kartus organizuota, nuo 2017 m. Vystomojo Bendradarbiavimo Platformos plėtojama nacionalinė
iniciatyva „Darnaus vystymosi tikslų ambasadoriai“.

•

Narių įtraukimas į veiklų vykdymą per partnerystę arba bendrų veiklų iniciavimą - 6 nariai (MOPT, PPA,
Afriko, Raudonasis kryžius (mokymai), GAP, Ekonominių tyrimų centras, Diversity Development Group).

•

Nutraukta JVS su Asociacija "LITDEA"
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BALANSAS
Balansas parengtas remiantis pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių
asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo
taisyklėmis. Sumos nurodomos eurais.
TURTAS
A.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
III.
1.
2.
B.
I.

1.
2.
3.
II.
1.
2.
III.
1.
2.
3.
IV.

ILGALAIKIS TURTAS
NEMATERIALUSIS TURTAS
Patentai, licencijos
Programinė įranga
Kitas nematerialusis turtas
MATERIALUSIS TURTAS
Žemė
Pastatai ir statiniai
Mašinos ir įrengimai
Transporto priemonės
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai
Nebaigta statyba
Kitas materialusis turtas
FINANSINIS TURTAS
Po vienerių metų gautinos sumos
Kitas finansinis turtas
TRUMPALAIKIS TURTAS
ATSARGOS, IŠANKSTINIAI
APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS
VYKDYTI SUTARTYS
Atsargos
Išankstiniai apmokėjimai
Nebaigtos vykdyti sutartys
PER VIENERIUS METUS GAUTINOS
SUMOS
Pirkėjų įsiskolinimas
Kitos gautinos sumos
KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS
Trumpalaikės investicijos
Terminuoti indėliai
Kitas trumpalaikis turtas
PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI
TURTAS, IŠ VISO

2018 m.

2017 m.
318
0

504
0

318

504

2

31

316
0

473
0

30 145
400

48 000
1 065

0
400

665
400

779

148

779
0

148
0

28 966
30 463

46 788
48 505
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C.
I.
II.
III.
IV.
1.
2.
D.
1.
2.
2.1.
2.2.
3.
4.
E.

NUOSAVAS KAPITALAS IR
ĮSIPAREIGOJIMAI
NUOSAVAS KAPITALAS
KAPITALAS
PERKAINOJIMO REZERVAS
KITI REZERVAI
VEIKLOS REZULTATAS
Ataskaitinių metų veiklos rezultatas
Ankstesnių metų veiklos rezultatas
FINANSAVIMAS
Dotacija
Tiksliniai įnašai
Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto
Kiti tiksliniai įnašai
Nario mokesčiai
Kitas finansavimas
MOKĖTINOS SUMOS IR
ĮSIPAREIGOJIMAI

I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
4.
5.

ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI
Finansinės skolos
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI
Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis
Finansinės skolos
Skolos tiekėjams
Gauti išankstiniai apmokėjimai
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

6.

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai
NUOSAVAS KAPITALAS,
FINANSAVIMAS IR
ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO

2018 m.

2017 m.

4 646

3 396

3 396
1 250
1 250

3 146
250
250

24 085
318
18 072
0
18 072
1 938
3 756
1 732

39 749
504
33 230
0
33 230
3 618
2 396
5 360

0

0

1 732

5 360

1 732

107
5 254

30 463

48 505
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VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
Veiklos rezultatų ataskaita parengta remiantis pelno nesiekiančių ribotos civilinės
atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir
pateikimo taisyklėmis. Sumos nurodomos eurais.

Eil.
Nr.

Straipsniai

I.

PAJAMOS

1.

Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas
prekes
Finansavimo pajamos

2.

2.2.

Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto
panaudojimo pajamos
Kitos finansavimo pajamos

3.

Kitos pajamos

II.

SĄNAUDOS

1.
2.

Suteiktų paslaugų, parduotų prekių
savikaina
Kitos sąnaudos

3.

Veiklos sąnaudos

2.1.

3.1.
3.2.

Pardavimo
Darbuotojų išlaikymo

3.3.
3.4.

Nusidėvėjimo (amortizacijos)
Patalpų išlaikymo

3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

Ryšių
Transporto išlaikymo
Turto vertės sumažėjimo
Kitos veiklos

3.9.
3.10.
III.
IV.
V.

Suteiktos labdaros, paramos
Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų
taisymo
VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ
APMOKESTINIMĄ
PELNO MOKESTIS
GRYNASIS VEIKLOS
REZULTATAS

2018 m.

2017 m.

96814

105023

1250
95564

104773

19000

91258

76564

13515
249

95564

104773

198

202

95366

104572

43956

42946

185
3105

229
2503

615

566

1
47505

58328

1250

250

0

0

1250

250
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NNVBO PLATFORMA GAUTOS LĖŠOS PER
FINANSINIUS METUS IR JŲ ŠALTINIAI
Finansavimo apibūdinimas
1) Projektas “Pasaulis po vienu stogu”
(vykdymo laikotarpis: 2016-05-04 –
2018-05-31; galutinis mokėjimas)
2) Projektas „Darnaus vystymosi
tikslai 2030“
(vykdymo laikotarpis:
2018-03-01 – 2018-09-30)
3) Projektas “Europe in the World –
Engaging in the 2030 Sustainable
Development Agenda”
(vykdymo laikotarpis:
2017-07-01 – 2020-06-30;
tarpinis mokėjimas)
4) Projektas “Happy 2.0”
(vykdymo laikotarpis: 2017-2018 metai;
galutinis mokėjimas)
5) Projektas “The Long Way to Europe”
(vykdymo laikotarpis: 2018-2019 metai)
6) Projektas“Baltics we want by 2050:51
steps Further”
(vykdymo laikotarpis: 2018 metai)
7) Projektas LADDER - projekto
„Jaunimo švietimas apie Jungtinių Tautų
darnaus vystymosi tikslus iki 2030 m.:
DVT‘30 jaunimas“ kofinansavimas
(vykdymo laikotarpis: 2017 metai;
galutinis mokėjimas)
Nario mokestis už 2018 m.
Privačių bei juridinių asmenų parama
Ūkinė – komercinė veikla
(konsultacinės paslaugos)
Iš viso

Finansavimo šaltiniai

Lėšų suma (Eur)

Lietuvos Respublikos Užsienio
Reikalų ministerija

4 000,00

Lietuvos Respublikos Užsienio
Reikalų ministerija

15 000,00

Europos Sąjunga,
DEAR programa

43 431,30

Europos Sąjunga, Erasmus+
programa
(Capacity building in the field of
youth)
Europos Sąjunga
Europa piliečiams programa

8 015,45

1 020,00

Šiaurės Ministrų Taryba

2 705,72

Europos Sąjunga

2 998,18

Platformos nariai

900,00
2 260,00
1 250,00
81 580,65
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VEIKLA IR VYKDYTI
PROJEKTAI
„Pasaulis po 1 stogu“
Trukmė: 2015 -2018 m. (NNVBO Platforma –
pareiškėjas)
Biudžetas: 32000 Eur,
Lietuvos Respublikos Užsienio Reikalų
Ministerija
Projektu siekiama Lietuvos visuomenei pristatyti
Darnaus vystymosi tikslus, Lietuvos ir kitų
išsivysčiusių pasaulio šalių įsipareigojimus juos
įgyvendinti bei taipogi Lietuvos piliečių vaidmenį
ir galimybes įsitraukti įgyvendinant šiuos tikslus,
taip didinant Lietuvos visuomenės informuotumą
bei palaikymą vystomojo bendradarbiavimo
politikai.

“The Long Way to Europe”
Trukmė: 2017 m. – 2019 m.
Bendras biudžetas: 2 550 Eur (NNVBO
Platforma – asocijuotas partneris )
Europos Sąjungos lėšos – Europa piliečiams
programa
The project “The Long Way to Europe” intends to
give the opportunity to more than 300
participants, from 9 EU Countries + RS, to reflect,
with the use of formal and non-formal methods,
on the fundamental principles of freedom,
democracy and human rights. TLWE is inspired
by the story of a deported Romanian Jewish
painter. Through the 4 main stages of the trip of
Zivi Miller, the youth, during 18 months, will take
part to 4 Int. Events in Romania, Poland, Italy,
and Cyprus.
2018 m. veiklos:
- projekto partnerių susitikimai ir vietinės
iniciatyvos Lenkijoje, Rumunijoje ir Kipre

2018 m. metų veiklos:
- susitikimai su stažuotojais ir globalaus švietimo
veiklos
- Studijos 2018 – informacija apie vystomąjį
bendradarbiavimą ir globalų švietimą
- Afrikos dienos – renginiai ir informacinė
kampanija
- „Laba diena, Lietuva“ video reportažas ir Radijo
laika „Kasdienybės kultūra“
- Galutinės projekto ataskaitos parengimas ir
projekto užbaigimas.

jkljklj

Globalaus švietimo veiklos

Asociacija “Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma”
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„HAPPY 2.0“
Trukmė: 2017 m. – 2018 m.
Biudžetas: 16 890 Eur (NNVBO Platforma –
partneris), 2017 m. gauta 7011, 2 Eur
Europos Sąjungos lėšos, Erasmus+ (Capacity
building in the field of youth)

The overall aim of the project is to develop the
model of empowerment of young people
(especially NEETs) though volunteering on the
international and local level. The project will be
based on the non-formal education and global
learning methodology. In addition there was a
new model developed to increase the social
engagement and active citizenship – the HAPPY
model.
2018 m. veiklos:
- EVS savanoriai (Meksika, Vietnamas, Nepalas)
projektų pristatymas, globalaus švietimo veiklos
- Mokymai vietiniams savanoriams
- Projekto rezultatų sklaida ir informacinė
kampanija
- Projekto ataskaitos parengimas ir projekto
užbaigimas.

“Darnaus vystymosi tikslai
2030”
Trukmė: 2018 m.
Biudžetas: 15 000 Eur
Lėšos – Užsienio Reikalų ministerija

Tikslas – skatinti visuomenės, ypač jaunimo
supratimą, dalyvavimą siekiant DVT2030
darbotvarkės įgyvendinimo.
2018 m. veiklos:
- train-the-trainer mokymų kursus jaunimo
darbuotojams, jaunimo organizacijoms ir su
jaunimu dirbantiems asmenims
- DVT savaitę“ 2018 m. rugsėjo mėn. Ir Darnaus
vysytmosi tikslų amb
asadorių iniciatyvos plėtra
- Forumo teatro užsiėmimai “Afrikos dienų” ir
Laisvės pikniko metu
- 3 GLEN stažuotojai – Ugandoje, Indijoje ir
Ganoje (3 mėnesiai)
- 2 ekspertai savanoriai – Nepale ir Ugandoje (1
mėnesis)
- Parengtas tyrimas “Witchcraft Accusation and
Persecution of Women in Nepal” (Ugnė Grigaitė,
2018 m. programos “Ekspertai savanoriai”
stipendija)
- Informcijos sklaida ir projekto užbaigimas

Globalaus švietimo veiklos

Asociacija „Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma“- įmonės kodas 301521557
www.pagalba.org, el. paštas – info@pagalba.org
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“Baltics We Want by 2050: 51
Steps Further”
Trukmė: 2018 m.
Biudžetas: 94678 DKK
Europos Sąjungos lėšos, DG DEVCO, DEAR
Project promotes Baltic-Nordic cooperation for
the sustainable development, promoting the
reaching of the SDGs at individual and
community level. The partners aim at knowledge
transfer and peer learning but also co-creation of
frames and models that would be adaptable in
the contexts of all project partners.
Project will ensure gathering of 51 best practice
cases on the sustainable development in three
Baltic countries, 3 mini-campaigns in social
media and follow-up plan. The best practice
cases will be distributed nationally and at
international level.
2018 m. veiklos:
- Parengti 17 intervių/istorijų DVT srityje;
- Įgyvendinta 17 DVT istorijų viešinimo kampanija
socialiniuose tinkluose (pasiekta 63 702);
- Surinktos istorijos išspausdintos atviručių
formatu 7200 vnt.

„Europe in the World –
Engaging in the 2030
Sustainable Development
Agenda”
Trukmė: 2017 m. – 2020 m.
Biudžetas: 152.320,00 (NNVBO Platforma –
partneris), 2017 m. gauta 44 490,60 Eur
(mokėjimas metų pabaigoje).
Europos Sąjungos lėšos, DG DEVCO, DEAR

Projekto tikslas – siekti ambicingo „Darbotvarkės iki
2030 m.“ įgyvendinimo Europos Sąjungoje,
skatinant ES ir Europos vyriausybių atskaitingumą ir
plataus užmojo įgyvendinimą. Stiprindami Europos
Darnaus vystymosi tikslų (DVT) stebėtojų (angl. SDG
WatchEurope) tinklą ir ragindami bei remdami
nacionalines įvairių sektorių pilietinės visuomenės
koalicijas
tobulinti
bendradarbiavimą
bei
nacionalinių ir vietinių pilietinės visuomenės
organizacijų gebėjimus, Europos bei nacionalines
politikos ir žinomumo didinimo kampanijas, norime
didinti ES piliečių bei politikų suvokimą apie jų
vaidmenį bei atsakomybę dirbant darnios ateities
vardan, apie perėjimą prie darnesnio gyvenimo būdo
bei darnaus vystymosi, ir remti nuoseklius politinius
žingsnius.
2018 m. veiklos:
- Globalaus švietimo forumas
- Darnaus vystymosi tikslų ambasadoriai (2
iniciatyvos)
- Sub-granting finansuotas projektas
(1 VŠĮ
„Aukim“)
- Tyrimai ir studijos (VB komunikacijos gidas, DC:
Trends, Actors, and Alternatives)
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www.pagalba.org, el. paštas – info@pagalba.org

14

PATVIRTINIMAS
Tvirtinu, kad ataskaitoje pateikta informacija yra tiksli ir teisinga.

Vykdančioji direktorė Justina Kaluinaitė
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