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Visuomenės ir verslo plėtros institutas (toliau - VVPI) per

2019 metus ženkliai padidino savo veiklos mastus. 2019

metais įstaigoje dirbo 4 darbuotojai: veiklų koordinatorius,

2 projektų vadovai bei komunikacijos specialistas. VVPI

savo veiklą, įgyvendinamus projektus pradėjo viešinti

naujai sukurtame tinklapyje www.vvpi.lt, socialinių tinklų

Facebook ir Instagram paskyrose. 2019 metais buvo

pradėti įgyvendinti 3 didelės apimties projektai, buvo

vykdyti įvairių temų mokymai pagal individualius

užsakymus.

TRUMPAS ĮVADAS
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PAGRINDINĖS VEIKLOS
KRYPTYS 2019 METAIS

Vietinė ir
tarptautinė

jaunimo
savanorystė

Jaunimo
pilietinės
galios ir 

 advokacijos
stiprinimas
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JAUNIMO SAVANORIŠKA
TARNYBA

Jaunimo savanoriška tarnyba (JST)  – tai intensyvi 6

mėnesių trukmės savanorystės programa jauniems

žmonėms nuo 14 iki 29 m., kurios metu jaunuoliai 40 val.

per mėnesį savanoriauja pasirinktoje akredituotoje

priimančioje organizacijoje, kartą per mėnesį susitinka su

savanorišką veiklą organizuojančios organizacijos paskirtu

mentoriumi, mokosi įveikti sunkumus, mokosi apmąstyti

patirtį bei įvardyti išmokimus, suformuluoti tobulėjimo

kryptis.

2019 metais Jaunimo savanoriškos tarnybos programos

buvo vykdomos Biržų rajono ir Vilniaus miesto

savivaldybėse.

Į programas buvo registruota 17 savanorių, iš kurių 10

savanorių sėkmingai užbaigė 6 mėnesių trukmės

savanorišką tarnybą.
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Savanoriškos  veiklos projektai pagal Europos Komisijos

programą "Europos solidarumo korpusas" suteikia

galimybę jauniems (18–30 m.) žmonėms neatlygintinai,

dalyvauti ugdomojoje, solidarumą skatinančioje

tarptautinėje veikloje. 

VVPI nuo 2019 m. įgyvendina tarptautinės savanorystės

projektą "Šių laikų herojai" (angl. "Heroes of our times"),

kurio pagalba net 17 jaunuolių iš užsienio per 2 metus

atliks kelių mėnesių savanorišką veiklą Marijampolės ir

Biržų kraštų priimančiosiose įstaigose.

2019 m. lapkričio mėn. pagal šį projektą savanorišką veiklą

pradėjo 3 jaunuoliai iš užsienio: 2 iš Sakartvelo ir 1 iš

Ukrainos. Jie savanorystę pradėjo Vilkaviškio "Aušros" ir

Kazlų Rūdos K. Griniaus gimnazijose.

TARPTAUTINĖ SAVANORIŠKA
VEIKLA
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Kartu su savivaldybių jaunimo organizacijų tarybomis iš

Marijampolės, Vilniaus, Klaipėdos, Jonavos, Panevėžio ir

Zarasų įgyvendiname projektą "Regioninių jaunimo

organizacijų tarybų apskritalizacija", kuriuo yra siekiama

stiprinti kokybišką savivaldybėse veikiančių skėtinių

jaunimo organizacijų dalyvavimą aktyviame pilietiniame

visuomenės gyvenime.

JAUNIMO PILIETINĖS GALIOS IR
ADVOKACIJOS STIPRINIMAS
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Susitikimai "Kaip veikia jaunimo politika savivaldybėje?"

Susitikimai "Aš ir bendruomenė"

RJOTA partnerių atstovų susitikimas Panemunės pilyje

RJOTA partnerių atstovų susitikimas Norviliškių pilyje

Advokacijos mokymai 

Vizualinės komunikacijos mokymai

Komunikacijos socialiniuose tinkluose mokymai

Teisinės sistemos pagrindų mokymai

Komunikacijos gebėjimų stiprinimas advokacijos

veiklose

Nacionalinė konferencija "Jaunimo balsas savivaldoje"

Projekto "Regioninių jaunimo organizacijų tarybų

apskritalizacija" 2019 m. vykdytos veiklos:

.

JAUNIMO PILIETINĖS GALIOS IR
ADVOKACIJOS STIPRINIMAS
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MOKYMAI IR KOMPETENIJŲ
UGDYMAS

Biržų turizmo klasteriui;

Raseinių rajono Girkalnio pagrindinei mokyklai;

Vilkaviškio "Aušros" gimnazijai;

Lietuvos jaunimo sąjungos "Žingsnis" Marijampolės

skyriui.

2019 m. komandos stiprinimo, bendrųjų kompetencijų

įgūdžių stiprinimo mokymai buvo vedami:

Jaunų
turizmo

verslų
stiprinimas 

Jaunimo
įgūdžių ir

kompetencijų
ugdymas

2019  METŲ  VEIKLOS  ATASKAITA  |  08



Viešoji įstaiga "Visuomenės ir verslo plėtros institutas"

Juridinio asmens kodas: 304169851

Adresas: Dariaus ir Girėno skg. 6, Marijampolė

El. paštas: vvpinstitutas@gmail.com

Internetinė svetainė: www.vvpi.lt

Facebook puslapis: www.facebook.com/vvpinstitutas 

Instagram puslapis: www.instagram.com/vvpinstitutas

KONTAKTAI
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