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BENDRA INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
1. Valstybė (-ės) partnerė (-ės)

-

2. Bendradarbiavimo sritis (-ys)

Visuomenės švietimas ir informavimas vystomojo
bendradarbiavimo politikos klausimais

3. Projekto aprašymas

3.1. Projekto tikslas

3.2. Projekto uždaviniai

3.3. Tikslinė (-s) grupė (-s)
4. Numatoma projekto
įgyvendinimo trukmė
5. Papildoma informacija
Jei esama, nurodomi papildomi projekto
paraiškų, kurios bus parengtos pagal šią
projekto koncepciją, vertinimo kriterijai* ar
kita paraiškų teikėjams svarbi informacija.

1. Supažindinti Lietuvos visuomenę su šiandienos iššūkiais,
su kuriais susiduria besivystančios ir išsivysčiusios šalys,
siekdamos įgyvendinti Darnaus vystymosi darbotvarkės iki
2030 metų tikslus, įskaitant aplinkosaugą, kovą su skurdu,
paramą žmogaus teisėms, lyčių lygybės ir demokratijos
skatinimą.
2. Kuo daugiau žmonių supažindinti su Darnaus vystymosi
darbotvarkės iki 2030 metų tikslais ir vystomojo
bendradarbiavimo svarba bei nauda, skatinant visuomenę
palaikyti šią veiklą ir į ją įsitraukti.
1. Organizuoti dokumentinių filmų festivalį įvairiuose
Lietuvos miestuose ir regionuose, pristatantį Darnaus
vystymosi darbotvarkės iki 2030 metų tikslus ir apžvelgiantį
darnaus vystymosi iššūkius, su kuriais susiduria šią
darbotvarkę įgyvendinančios šalys.
2. Surengti papildomus švietimo renginius, susitikimus su
visuomenės
atstovais
ir
ekspertais
vystomojo
bendradarbiavimo temomis, įtraukiant į diskusijas kuo
daugiau visuomenės.
3. Į festivalio veiklas įvairiomis formomis įtraukti kuo
daugiau moksleivių ir studentų, siekiant gilinti jaunimo
žinias apie Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 metų
tikslus, parengti specialias edukacines programas
moksleiviams, sudarant sąlygas festivalio filmus naudoti
mokymo procese Lietuvos ugdymo įstaigose.
4. Atsižvelgiant į COVID-19 pandemiją, prireikus, numatyti
veiklų įgyvendinimą nuotoliniu būdu.
Lietuvos visuomenė, ugdymo įstaigos.
Nuo 2021-03-01 iki 2021-10-01 (priklausomai nuo
suplanuotų veiklų, sutartis gali būti pasirašyta ilgesniam
laikotarpiui).
1. Organizacijų, turinčių tarptautinių renginių, kino festivalių
organizavimo ir darbo su jaunimu, žiniasklaida,
nevyriausybinėmis organizacijomis, patirtis.
2. Galimybė pasiekti tikslines grupes, įskaitant moksleivius,
plačiai Lietuvoje.
3. Vystomojo bendradarbiavimo ir/ar visuomenės
informavimo projektų įgyvendinimo patirtis.

*Vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo ir
humanitarinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 26 d.
nutarimu Nr. 278, 35 punktu, paraiškai gali būti skiriami papildomi balai už atitiktį institucijos kvietime nurodytiems
papildomiems projektų paraiškų vertinimo kriterijams. Papildomi kriterijai gali būti numatyti, jeigu kvietime
planuojama specifinė vystomojo bendradarbiavimo veikla, iš projektų paraiškų ar koncepcijų teikėjų tikimasi specifinių
gebėjimų ar patirties.

