VŠĮ „NE IMTI, BET DUOTI“ VEIKLOS PLANAS 2018 M.
I. BENDROJI INFORMACIJA
Atviro jaunimo centro pavadinimas

VšĮ „Ne imti, bet duoti“

Adresas

Kaštonų g. 22-11, Pagiriai, LT-14117 Vilniaus raj.

Telefonas

+37060558683

El. paštas

neimti@gmail.com

Interneto puslapis;

https://neimtibetduoti.com

Socialinio tinklo paskyros adresas

https://www.facebook.com/neimti/

Trumpas darbo tikslo/ misijos aprašymas
Pagrindinis tikslas – prisidėti prie tvarios visuomenės formavimo vykdant atvirąjį bei mobilųjį darbą su vaikais ir jaunimu, ypač su patiriančiais socialinę atskirtį,
esančiais iš socialinių įgūdžių stokojančių šeimų bei socialinės rizikos šeimų, netekusiais tėvų globos, gyvenančiais vaikų globos namuose arba su globėjais (rūpintojais) ar
įtėviais (toliau – Jaunimu);
Pagrindiniai uždaviniai:
1.

Skatinti Jaunimo domėjimąsi menu, kultūra, mokslu, padėti užpildyti mokymosi spragas, gilinti akademines žinias ir padėti ruoštis brandos egzaminams.

2.

Mažinti Jaunimo socialinę atskirtį visuomenėje, skatinti jo socializaciją ir integravimąsi į gyvenamą aplinką, padėti (re)integruotis į švietimo sistemą, darbo rinką

bei visuomeninį gyvenimą.
3.

Skatinti ir organizuoti savanorišką veiklą, savanorių ir Jaunimo laisvalaikį, formalųjį, neformalųjį bei informalųjį ugdymą(si).

4.

Skatinti Jaunimo ir organizacijos narių tobulėjimą, ugdyti jų pilietiškumą, kelti NIBD narių kvalifikaciją ir pedagogines bei psichologines kompetencijas darbui su

Jaunimu.
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II. VEIKLOS PLANAS
Planuojami rezultatai
Tikslas
1

Ilgalaikis NIBD
veiklos planavimas
Veiklos
planavimas

Uždaviniai
2

Kokybiniai
3

1. Parengti NIBD
metinį veiklos planą.

Parengtas ir suderintas
NIBD metinis veiklos
planas.

2. Parengti asmeninius
kuratorių ir
koordinatorių metinius
veiklos planus.

Parengti ir suderinti
asmeniniai kuratorių ir
koordinatorių metiniai
veiklos planai.

-

3. Parengti strateginį
NIBD veiklos planą
2019-2021 metams.

Parengtas ir suderintas
strateginis NIBD veiklos
planas 2019-2021
metams.

4. Organizuoti visuotinį
NIBD savanorių
susirinkimą.

1

Ugdomas NIBD
savanorių
bendruomeniškumas,
užtikrinamas kokybiškas
ir kryptingas darbas su
jaunimu ir vaikais.

6-10

Užtikrinamas
kokybiškas, sklandus ir
kryptingas NIBD
komandos darbas ir
vykdoma veikla.

5. Organizuoti NIBD
valdymo organų
posėdžius.

Trumpalaikis NIBD
veiklos planavimas

Kieky
biniai

Veiksmai rezultatui pasiekti

1. Informuoti NIBD
narius apie artimiausią
mėnesį planuojamas
vykdyti veiklas.

10

NIBD nariai ir
visuomenė yra iš anksto
informuoti apie
planuojamas vykdyti
veiklas ir gali racionaliau
planuoti savo laiką.
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4
NIBD valdymo organai individualiai ruošia
veiklos planą iš savo pareigybinės perspektyvos.
Posėdžio metu aptariamos visų dalyvių idėjos,
įžvalgos, pasiūlymai, parengiamas galutinis
veiklos plano dokumentas.
Posėdžio metu, koordinatoriai ir kuratoriai,
padedami direktoriaus, ruošia asmeninius
veiklos planus.
NIBD valdymo organai individualiai ruošia
strateginį NIBD veiklos planą iš savo
pareigybinės perspektyvos.
Posėdžio metu aptariamos visų dalyvių idėjos,
įžvalgos, pasiūlymai, parengiamas galutinis
strateginio NIBD veiklos plano dokumentas.
Pasirūpinama patalpomis susirinkimui.
Kviečiami lektoriai ir (ar) kiti specialistai.
Pasirūpinama susirinkimo dalyvių maitinimu.
Paruošiama svarbi ir aktuali informacija iš
NIBD valdymo organų pusės.
Parengiama susirinkimo programa.
Kiekvieną mėnesį NIBD valdymo organai
susitinka aptarti einamojo mėnesio veiklą,
numatyti sekančio mėnesio veiklos kryptis,
pasiskirstyti ir atlikti svarbius darbus.
Parengiama posėdžio darbotvarkė.
Užpildomas posėdžio protokolas.
NIBD interneto svetainėje ir (ar) Facebook
puslapyje skelbiama informacija apie artimiausią
mėnesį planuojamas vykdyti veiklas.

Atsakingi
asmenys

Veiksmo
atlikimo
terminas

5

6

Direktorius,
koordinatoriai,
kuratoriai

2018.01.012018.01.31

Direktorius,
koordinatoriai,
kuratoriai

2018.07.012018.08.30

Direktorius,
koordinatoriai,
kuratoriai

2018.07.012018.12.31

Koordinatoriai
Koordinatoriai
Koordinatoriai
Direktorius,
koordinatoriai
Koordinatoriai

Iki 2018.02

Direktorius

2018.01.012018.12.31

Direktorius

2018.01.012018.12.31

2. Organizuoti NIBD
valdymo organų
susitikimus su vaikų
globos namų, dienos
centrų ir kitų įstaigų, su
kuriomis NIBD
bendradarbiauja,
administracija, veiklos
klausimais.

3. Organizuoti vaikų,
jaunimo ir NIBD narių
laisvalaikį, didinti jų
užimtumą.

5

-

NIBD ir partnerius sieja
glaudūs ir draugiški
santykiai, abipusis
supratingumas ir
bendradarbiavimas
siekiant maksimalios
gerovės vaikams,
jaunimui, savanoriams
bei visai visuomenei.

Vaikai, jaunimas ir
NIBD nariai turiningai ir
prasmingai leidžia
laisvalaikį, didinamas jų
užimtumas.

NIBD valdymo organai susitinka su partneriais
aptarti bendradarbiavimo sąlygų, abipusių
susitarimų, įsipareigojimų, lūkesčių ir
priemonių, reikalingų NIBD vykdomos veiklos
kokybei užtikrinti.

Organizuoti Kalėdines vakarones vaikų globos
namuose, NIBD buveinėje.
Organizuoti kino vakarus vaikų globos namuose,
NIBD buveinėje.
Organizuoti savanorių ir vaikų bei jaunimo
išvykas į kiną/ teatrą.
Organizuoti vasaros stovyklą vaikams ir
jaunimui.

Direktorius,
koordinatoriai

2018.09.012018.09.30

Savanorių
koordinatorė,
kuratoriai

2018.12.012018.12.31
2018.10.012018.12.31
2018.01.012018.12.31
2018.06.012018.08.31
2018.05.012018.06.01
2018.11.152018.12.31
2018.01.012018.12.31

Direktorius,
koordinatoriai,
kuratoriai

2018.05.012018.08.01

Direktorius,
koordinatoriai,
kuratoriai

2018.05.012018.08.01

Direktorius,
koordinatoriai,
kuratoriai

2018.01.012018.12.31

Organizuoti tradicines „Oskarų“ šventes.
Organizuoti NIBD gimtadienio šventę.

1. Įvertinti 2018 m.
NIBD vykdytą veiklą.

-

Įvertinta 2018 m. NIBD
vykdyta veikla.

2. Įvertinti 2018 m.
NIBD valdymo organų
vykdytą veiklą.

4-8

Įvertinta 2018 m. NIBD
valdymo organų vykdyta
veikla.

3. Įvertinti 2018 mokslo
metais savanorių
vykdytą veiklą.

50-70

Įvertinta 2018 mokslo
metais savanorių
vykdyta veikla, visiems

Veiklos vertinimas
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Organizuoti kitas vaikams, jaunimui ir NIBD
nariams skirtas laisvalaikio veiklas.
Organizuojamas metinis NIBD valdymo organų
susitikimas.
Metinio susitikimo metu aptariama ir įvertinama
2018 m. NIBD vykdyta veikla, veiklos kokybė ir
pasiekti rezultatai.
Parengiama metinė NIBD veiklos ataskaita,
statistinė informacija.
Organizuojamas metinis NIBD valdymo organų
susitikimas.
Metinio susitikimo metu įvertinama kuratorių ir
koordinatorių vykdyta veikla 2018 m.
Parengiama metinė kuratorių ir koordinatorių
veiklos ataskaita. Suteikiamas grįžtamasis ryšys
kiekvienam kuratoriui ir koordinatoriui
individualiai.
Organizuojamas metinis NIBD valdymo organų
susitikimas ir mėnesiniai savanorių susitikimai
su NIBD valdymo organais.

savanoriams suteiktas
grįžtamasis ryšys.

1. Suburti tvarią,
vieningą, iniciatyvią ir
kompetentingą
savanorių komandą.
Žmogiškieji
ištekliai

50-70
Suburta tvari, vieninga,
iniciatyvi ir
kompetentinga NIBD
komanda.

Tvari, vieninga,
iniciatyvi ir
kompetentinga
NIBD komanda

2. Suburti tvarią,
vieningą, iniciatyvią ir
kompetentingą NIBD
valdymo organų
komandą.
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3. Pritraukti lėšų pirmai
darbo vietai sukurti.

1

Sukurta pirmoji darbo
vieta.
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Mėnesinio susitikimo su NIBD valdymo
organais metu įvertinama kiekvieno savanorio
vykdoma veikla einamąjį mėnesį. Suteikiamas
grįžtamasis ryšys kiekvienam savanoriui
individualiai.
Metinio NIBD valdymo organų susitikimo metu
įvertinama kiekvieno savanorio vykdyta veikla
2018 mokslo metais. Suteikiamas grįžtamasis
ryšys kiekvienam savanoriui individualiai.
Nustatomas savanorišką veiklą tęsiančių
savanorių skaičius.
Nustatomas savanorių poreikis (komunikuojant
su partneriais).
Organizuojama naujų savanorių atranka
savanorių poreikiui užpildyti. Parengiama
vaizdinė ir kita medžiaga, platinama soc.
tinkluose ir kitais būdais.
Organizuojami informaciniai susitikimai naujai
atrinktiems savanoriams, kurių metu pristatomas
NIBD veiklos pobūdis ir ypatumai.
Pasirūpinama patalpomis ir dalyvių maitinimu.
Organizuojami metiniai mokymai visiems NIBD
savanoriams. Pasirūpinama patalpomis ir
dalyvių maitinimu, parengiama programa,
kviečiami specialistai.
Mokymuose dalyvavę naujieji savanoriai
pasirašo savanoriškos veiklos sutartis ir
kuratoriaus palydimi pas paskirtus jaunuolius,
supažindinami su vaikų globos namų, dienos
centrų administracija, taisyklėmis ir tvarka,
supažindinami su mokinio tėvais (globėjais),
rūpintojais.
Atrenkami kompetentingi NIBD savanoriai
kuratorių ir koordinatorių pareigoms užimti.

2018.01.012018.05.31
ir
2018.10.012018.12.31
2018.05.012018.08.01

Savanorių
koordinatorė

2018.08.012018.09.01
2018.08.012018.09.01

Direktorius,
koordinatoriai,
kuratoriai

2018.08.012018.09.15

Savanorių
koordinatorė,
kuratoriai

2018.09.102018.09.22

Direktorius,
koordinatoriai,
kuratoriai

2018.09.29

Savanorių
koordinatorė,
kuratoriai

2018.10.012018.10.15

Organizuojami reguliarūs NIBD valdymo
organų posėdžiai.

Direktorius

2018.01.012018.12.31

Ieškoma būdų kaip pritraukti pastovias pajamas
pirmai darbo vietai sukurti.

Direktorius,
koordinatoriai

2018.01.012018.12.31

1. Kelti NIBD valdymo
organų kvalifikaciją,
tobulinti kompetencijas,
ugdyti įgūdžius.

Nuolatos
tobulėjanti NIBD
komanda

2. Nustatyti NIBD narių
poreikius ir įvertinti jų
pasitenkinimą NIBD
veiklomis ir jų kokybe.

3. Organizuoti
kompetencijų
tobulinimo seminarus
NIBD nariams.

Darbo su vaikais ir
jaunimu
organizavimas

1-3

NIBD valdymo organai
nenustoja tobulėti,
nuolatos kelia
kvalifikaciją, ugdo
įgūdžius, tobulina
kompetencijas.

-

Aiškus NIBD narių
poreikiai, jų
pasitenkinimas NIBD
vykdomomis veiklomis
ir jų kokybe.
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1. Vykdyti mobilųjį
darbą su vaikais ir
jaunimu.

50-70

2. Vykdyti atvirąjį
darbą su vaikais ir
jaunimu.

50-70

Kryptingai tobulinamos
NIBD narių profesinės ir
pedagoginės
kompetencijos, keliama
NIBD komandos narių
kvalifikacija.
Savanoriai vykdo
mobilųjį darbą
(reguliariai lanko
jaunuolius) pagal
individualų grafiką.
Savanoriai vykdo atvirąjį
darbą su jaunuoliais
NIBD buveinėje.

Darbo
planavimas
Kokybiškų
paslaugų teikimas

1. Užtikrinti kokybiškų
NIBD paslaugų teikimą
vaikams ir jaunimui,
taikant neformalaus ir
informalaus ugdymo(si)
metodus.

-

NIBD teikia kokybiškas
paslaugas vaikams ir
jaunimui, ypač
patiriantiems socialinę
atskirtį ir turintiems
mažiau galimybių.
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1-3 kartus per metus NIBD direktorius,
koordinatoriai ir kuratoriai dalyvauja išoriniuose
kvalifikacijos kėlimo kursuose ar kitokio
pobūdžio mokymuose, skirtuose kompetencijų
tobulinimui ir įgūdžių ugdymui, profesiniam
tobulėjimui, kokybiškos NIBD veiklos ir
sklandaus bei kryptingo darbo su jaunimu,
vaikais ir savanoriais užtikrinimui.
Sukuriama apklausos sistema NIBD narių
poreikiams nustatyti, jų pasitenkinimui NIBD
vykdomomis veiklomis ir jų kokybe įvertinti.
Atspausdintos apklausų anketos savanoriams
pateikiamos NIBD organizuojamų renginių
metu.
Apklausos duomenų susisteminimas, analizė bei
naudojimas planuojant veiklas.

Direktorius,
koordinatoriai,
kuratoriai

2018.01.012018.12.31

Direktorius,
koordinatoriai,
kuratoriai

2018.01.012018.12.31

Direktorius,
koordinatoriai

2018.01.012018.12.31

Pasirūpinama patalpomis seminarams.
Kviečiamas specialistas, vesiantis seminarą tam
tikra tema.
Pasirūpinama seminaro dalyvių maitinimu.
Kiekvienas savanoris pagal individualų grafiką
lanko jaunuolį.
Mėnesio pabaigoje savanoris atsiskaito už savo
veiklą kuratoriui.

Direktorius,
savanorių
koordinatorė

Sudaryti sąlygas savanoriams dirbti su
jaunuoliais NIBD buveinėje.

Direktorius,
savanorių
koordinatorė

Skatinamas jaunuolių domėjimasis menu ir
kultūra per teatrą, kiną, parodas, muges ir pan.
Skatinama jaunuolių (re)integracija į darbo rinką
taikant individualų ir grupinį darbą su
jaunuoliais, juos lydint, organizuojant profesijų
dienas ir įtraukiant į veiklų organizavimą.
Skatinama jaunuolių (re)integracija į švietimo
sistemą taikant individualų ir grupinį darbą su
jaunuoliais, juos lydint, padedant jiems ruošti
namų darbus, ruoštis brandos egzaminams,
sudominant juos mokslo teikiamomis
perspektyvomis, gilinant jų akademines žinias.
Skatinama jaunuolių socializacija, (re)integracija

Direktorius,
koordinatoriai,
kuratoriai,
savanoriai

2018.01.012018.05.31
ir
2018.10.012018.12.31

2018.01.012018.05.31
ir
2018.10.012018.12.31

į gyvenamą aplinką bei visuomeninį gyvenimą,
taikant individualų ir grupinį darbą su
jaunuoliais, juos lydint ir įtraukiant į veiklų
organizavimą.
Didinamas jaunuolių užimtumas organizuojant
vaikų, jaunimo ir savanorių laisvalaikį, bendras
veiklas, taikant individualų ir grupinį darbą su
jaunuoliais, juos lydint ir įtraukiant į veiklų
organizavimą.
Skatinamas jaunuolių asmeninis tobulėjimas,
ugdomas jų pilietiškumas, bendruomeniškumas,
sąmoningumas ir savarankiškumas, taikant
individualų ir grupinį darbą su jaunuoliais, juos
lydint ir įtraukiant į veiklų organizavimą.

Patalpos ir
infrastruktūra

Patalpos NIBD
veiklos vykdymui

1. Gauti patalpas NIBD
veiklos vykdymui.

Inventorius
kokybiškam NIBD
veiklos vykdymui

1. Pasirūpinti
inventoriumi,
reikalingu kokybiškam
NIBD veiklos
vykdymui ir tikslų
įgyvendinimui.

1

-

NIBD turi patalpas
veiklos vykdymui.
NIBD turi inventorių,
reikalingą NIBD
tikslams įgyvendinti ir
kokybiškai veiklai
vykdyti.

1. 2% GPM rinkimas.

Finansinių
išteklių
valdymas

Lėšų pritraukimas
NIBD veiklos
vykdymui

NIBD turi pakankamai
lėšų kokybiškam veiklos
vykdymui užtikrinti.

2. Finansinių ir
nefinansinių rėmėjų
paieška.

3. Lėšų pritraukimas
per projektines veiklas.

1-3
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Patalpų ieškojimas NIBD vykdomai veiklai.

Direktorius

Numatomas NIBD veikloms reikalingas
inventorius.

Direktorius,
koordinatoriai,
kuratoriai

Finansinių rėmėjų paieška reikalingam
inventoriui įsigyti ir prižiūrėti.
Nefinansinių rėmėjų paieška reikalingam
inventoriui įsigyti ir prižiūrėti.
Informacijos dėl paramos rinkimo sklaida NIBD
internetinėje svetainėje, FB puslapyje, laiškai
partneriams, rėmėjams ir NIBD nariams.
Lėšų apskaita, išlaidų planavimas ir
paskirstymas.
Savalaikis finansinių ataskaitų parengimas ir
pateikimas suinteresuotiems fiziniams bei
juridiniams asmenims.
Pasiūlymų parengimas ir siuntimas
potencialiems fiziniams ir juridiniams rėmėjams.
Lėšų apskaita, išlaidų planavimas ir
paskirstymas.
Savalaikis finansinių ataskaitų parengimas ir
pateikimas suinteresuotiems fiziniams bei
juridiniams asmenims.
Informacijos paieška apie įvairių institucijų
(JRD, JTBA, SADM, Vilniaus m. sav. ir kt.)
organizuojamus konkursus finansavimui gauti.
Paraiškų, konkursų finansavimui gauti, pildymas

Direktorius,
koordinatoriai

2018.01.122018.12.31

2018.01.122018.12.31

Direktorius,
finansininkas

2018.01.012018.05.02

Direktorius

2018.01.012018.12.31

Direktorius,
finansininkas

2019.01.012019.04.01

Direktorius,
koordinatoriai,
kuratoriai

2018.01.122018.12.31

1. Aktyviai dalyvauti
viešuose renginiuose,
susijusiuose su NIBD
tikslų įgyvendinimu.

Veiklos
viešinimas ir
pristatymas

NIBD – visuomenei
žinoma, patraukli
ir patikima
organizacija

2. Pristatyti NIBD
veiklą Lietuvos
vidurinėse ir
aukštosiose mokyklose.

3. Didinti NIBD
žinomumą ir
patrauklumą per soc.
tinklus.

4. Pristatyti NIBD
veiklą žiniasklaidoje.
5. Kviesti suinteresuotą
visuomenę į NIBD
organizuojamus
renginius.

5-10

2-3

10-15

1-3

5-10

NIBD komanda aktyviai
dalyvauja viešuose
renginiuose, NIBD
veikla pristatoma
visuomenei, didėja
NIBD žinomumas ir
patrauklumas.

NIBD vykdoma veikla ir
tikslai pristatomi
Lietuvos vidurinių ir
aukštųjų mokyklų
bendruomenėms
Jaunimas ir suinteresuota
visuomenė reguliariai
informuojami apie NIBD
vykdomą veiklą, taip
didinant NIBD
žinomumą ir
patrauklumą, pritraukiant
jaunimą ir savanorius.
NIBD veikla pristatoma
Lietuvos žiniasklaidoje.
NIBD organizuojamuose
renginiuose dalyvauja
suinteresuoti fiziniai ir
(ar) juridiniai asmenys,
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ir teikimas.
Finansuotų projektų įgyvendinimas.
Savalaikis įgyvendintų projektų ataskaitų
rengimas ir pateikimas suinteresuotiems
fiziniams ir juridiniams asmenims.
Paruošiami lankstinukai, plakatai ir kita vaizdinė
medžiaga, kurioje būtų pateikiami NIBD tikslai,
uždaviniai, vykdoma veikla ir kita svarbi
informacija. Paruošiami užsiėmimai
suinteresuotiems žmonėms renginių metu.
Dalyvavimas tarptautinėje mokymosi, žinių ir
kerjeros planavimo parodoje „Studijos 2018“.
Dalyvavimas Lietuvos vaikų ir jaunimo centro
akcijoje „Užkrėsk gerumu“.
Dalyvavimas akcijoje „Darom2018“.
Dalyvavimas VVJK „Šatrija“ vykdomo paramos
projekto „Nupiešk man avį'18“ Šeimų šventėje.
VU bendruomenės vakaras
Dalyvavimas festivalyje „Ne-miegantys
rajonai“.
„World Cleanup Day“
Kitų viešų renginių paieška ir dalyvavimas
juose.
NIBD vizituoja Lietuvos vidurines ir aukštąsias
mokyklas, pristato savo tikslus ir veiklą,
supažindina su savanoriškos veiklos
galimybėmis, užmezga ir palaiko su
mokyklomis kontaktus.

Direktorius,
finansininkas

2018.01.012018.12.31
2018.02.0809
Direktorius,
koordinatoriai,
kuratoriai

2018.03.22
2018.04.21
2018.06.02
2018.09.06
2018.09.13
2018.09.15
2018.01.012018.12.31

Direktorius,
koordinatoriai,
kuratoriai

2018.01.23,
2018.04.12

Direktorius,
koordinatoriai

2018.01.012018.12.31

Reguliarus NIBD vykdomos veiklos viešinimas
NIBD internetinėje svetainėje (įskaitant metines
veiklos ataskaitas), FB puslapyje ir kituose soc.
tinkluose.

Publikacijų parengimas ir pateikimas
žiniasklaidai.
Sudaryti sąlygas NIBD organizuojamuose
renginiuose dalyvauti suinteresuotiems fiziniams
ir (ar) juridiniams asmenims (ne NIBD nariams).

didėja NIBD žinomumas
ir patrauklumas.

1. Palaikyti ryšius su
dabartiniais NIBD
partneriais ir rėmėjais.

Bendradarbiav
imas

NIBD – tvirtus ir
draugiškus ryšius
su esamais
partneriais bei
rėmėjais palaikanti
ir naujų partnerių
bei rėmėjų ieškanti
organizacija.

2. Užmegzti naujus
ryšius su potencialiais
partneriais ir (ar)
rėmėjais.

3. Užmegzti naujus
ryšius su jaunimo ir su
jaunimu dirbančiomis
organizacijomis.

Tvirtinama organizacijos vadovo

7

NIBD aktyviai
bendradarbiauja ir
komunikuoja su esamais
partneriais ir rėmėjais,
padedančiais įgyvendinti
NIBD tikslus.

2-4

NIBD partnerių ir
rėmėjų skaičius nuolatos
didėja.

2-3

NIBD aktyviai
bendradarbiauja ir
dalijasi patirtimi su
panašaus profilio
organizacijomis.

Nuolatinė aktyvi komunikacija su esamais
partneriais bei rėmėjais (organizacijomis,
įmonėmis ir (ar) kitais fiziniais ar asmenimis
veiklos klausimais.
Kviesti partnerių ir rėmėjų atstovus į NIBD
organizuojamus renginius.
Dalyvauti partnerių bei rėmėjų
organizuojamuose renginiuose.
Patrauklaus bendradarbiavimo pasiūlymo
paruošimas ir siuntimas potencialiems
partneriams ir (ar) rėmėjams (fiziniams ar
juridiniams asmenims).
Susitikimas bendradarbiavimo galimybių ir
sąlygų aptarimui, bendradarbiavimo sutarčių ar
kitų dokumentų pasirašymui.
Patrauklaus bendradarbiavimo pasiūlymo
paruošimas ir siuntimas potencialiems
partneriams (fiziniams ar juridiniams
asmenims).
Susitikimas bendradarbiavimo galimybių ir
sąlygų aptarimui, bendradarbiavimo sutarčių ar
kitų dokumentų pasirašymui.

Erikas Lukas Dvilevičius

Papildomi komentarai (jei yra)
Data

2018.01.31
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