DVIŠALIŲ SANTYKIŲ FONDO FINANSUOTOS INICIATYVOS
Atnaujinta 2014 12 16
Nr.

Organizacijos pavadinimas

1.

Lietuvos Caritas

Projekto pavadinimas

Projekto
Paramos Paramos Paramos Paramos
pateikimo Prašoma suma Skirta suma
sritis 1
sritis 2
sritis 3
sritis 4
data

Lietuvos visuomenė prieš
prekybą žmonėmis: sisteminis 2013-04-12
pagalbos modelis

7.760,00 Lt

7.760,00 Lt

x

2013-04-12

10.000,00 Lt

7.440,00 Lt

x

2.

VšĮ Psichologinės paramos ir
konsultavimo centras

Nevyriausybinių organizacijų
teikiamų socialinių paslaugų
rizikos šeimoms plėtra,
pasinaudojant norvegų
patirtimi

3.

VšĮ "Vilniaus SOS vaikų
kaimas"

SOS vaikų namų organizacijos
gebėjimų sustiprinimas per
savanorystės skatinimą

2013-04-15

5 848,00 Lt

5 848,00 Lt

4.

LPF G vaikų pasaulis

Lietuvos-Islandijos NVO
gerosios patirties partnerystė

2013-06-07

11.168,00 Lt

11.168,00 Lt

x

x

x

1

Nr.

Organizacijos pavadinimas

5.

VšĮ Psichikos sveikatos
perspektyvos (ankstesnis
pavadinimas VšĮ Globali
iniciatyva psichiatrijoje)

Projekto pavadinimas

Projekto
Paramos Paramos Paramos Paramos
pateikimo Prašoma suma Skirta suma
sritis 1
sritis 2
sritis 3
sritis 4
data

Ekspertų paieška dvišalių
santykių vystymui su
Islandijoje psichikos sveikatos 2013-06-21
srityje veikiančiomis NVO ir
žmogaus teisių aktyvistais

14.216,00 Lt

14.216,00 Lt

x

2013-10-16

10.116,00 Lt

10.116,00 Lt

x

x

x

x

x

6.

Asociacija Lietuvos gėjų lyga

LGL praktinio mokymosi
iniciatyvos įgyvendinimas
didelio masto sąmoningumo
skatinimo renginių
organizavimo srityje

7.

Lietuvos šeimų, auginančių
kurčius ir neprigirdinčius
vaikus, bendrija PAGAVA

Kurčių vaikų ir jų šeimų
diskriminacijos mažinimo link

2013-10-21

15.000,00 Lt

9.250,00 Lt

VšĮ Vaikų linija

Lietuvos ir Norvegijos
emocinės paramos tarnybų
bendradarbiavimas siekiant
stiprinti savanorių vadybą

2014-08-26

12.734,80 Lt

12.560,80 Lt

Asociacija Kauno moterų
draugija

Moterų iniciatyva prieš
smurtą: apsikeitimas
gerosiomis praktikomis tarp
Norvegijos ir Lietuvos

2014-11-05

14.820,00 Lt

14.820,00 Lt

8.

9.

x

x

2

NVO Programos Lietuvoje paramos sritys:
1. Demokratija ir geras valdymas – ši paramos sritis apima demokratinių vertybių įtvirtinimą, įskaitant dalyvaujamąją demokratiją ir aktyvų pilietiškumą,
taip pat gerą valdymą, informacijos prieinamumą bei skaidrumą.
2. Žmogaus teisės – ši paramos sritis apima pilietinių ir politinių teisių bei laisvių gynimą bei kovą su diskriminacija visais pagrindais (etninės kilmės,
religijos, lyties, lytinės orientacijos, neįgalumo, amžiaus ir kitais).
3. Pažeidžiamos grupės – ši paramos sritis apima gerovės ir bazinių paslaugų teikimą pažeidžiamoms grupėms, kur tokios paslaugos nėra teikiamos ar
nėra pakankamai teikiamos valstybės institucijų; taip pat bus stiprinamos naryste pagrįstos NVO, atstovaujančios šias pažeidžiamas grupes.
4. Aplinkosauga ir klimato kaita – parama NVO, veikiančioms aplinkosaugos, klimato kaitos ir tvarios plėtros srityje.
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www.nvoprograma.lt

