SVO organizacija VšĮ „Ne imti, bet duoti“

2019.09.01-2020.08.31 M. M. VEIKLOS PLANAS
I. BENDROJI INFORMACIJA
Savanorišką veiklą organizuojančios organizacijos pavadinimas

VšĮ „Ne imti, bet duoti“

Buveinė

M. K. Čiurlionio g. 21/27, 3 korpusas, 112 kab., Vilnius.

Telefonas

+37060558683

El. paštas

neimti@gmail.com

Interneto puslapis

https://neimtibetduoti.com

Socialinio tinklo paskiros adresas

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

Trumpas darbo tikslo, uždavinių aprašymas
Pagrindinis tikslas – prisidėti prie tvarios visuomenės ir aplinkos kūrimo skatinant ir organizuojant savanorišką veiklą, orientuotą į vaikus ir jaunimą, ypač į patiriančius socialinę atskirtį,
esančius iš socialinių įgūdžių stokojančių šeimų bei socialinės rizikos šeimų, netekusius tėvų globos, gyvenančius vaikų globos namuose arba su globėjais (rūpintojais) ar įtėviais (toliau –
Jaunimą).
Pagrindiniai uždaviniai:
1. sutelkti savanoriškai nusiteikusių dirbti asmenų komandą, padėsiančią įgyvendinti NIBD tikslą;
2. skatinti ir organizuoti savanorišką NIBD bendruomenės veiklą, tarpusavio bendradarbiavimą ir bendravimą;
3. skatinti ir organizuoti Jaunimo bei kitų amžiaus grupių žmonių, ypač socialiai pažeidžiamose ir socialinę atskirtį patiriančiose visuomenės grupėse, įsitraukimą į savanorišką veiklą;
4. skatinti Jaunimo domėjimąsi menu, kultūra, mokslu, padėti užpildyti mokymosi spragas, gilinti akademines žinias, išmokyti efektyvesnio savarankiško mokymosi, atsakomybės, padėti
suprasti išsilavinimo vertę, suteikti žinių apie aukštojo mokslo galimybes, profesinę orientaciją, padėti ruoštis brandos egzaminams;
5. skatinti Jaunimo pasitikėjimą savimi, ugdyti savarankiškumą, bendravimo, bendradarbiavimo ir socialinius įgūdžius;
6. mažinti Jaunimo socialinę atskirtį visuomenėje, skatinti jo socializaciją ir integravimąsi į gyvenamą aplinką, padėti (re)integruotis į švietimo sistemą, darbo rinką bei visuomeninį
gyvenimą;
7. skatinti ir organizuoti Jaunimo bei savanorių užimtumą, turiningą ir saugų laisvalaikio praleidimą, socialinį aktyvumą, neformalųjį, informalųjį, įtraukųjį ugdymą(si) ir švietimą;
8. palaikyti bei tobulinti esamas ir kurti naujas NIBD bendruomenės tradicijas;
9. skatinti ir organizuoti Jaunimo ir NIBD bendruomenės narių asmeninį tobulėjimą, sudaryti sąlygas jų visuminiam ugdymuisi;
10. ugdyti NIBD narių pilietiškumą, kelti kvalifikaciją ir pedagogines bei psichologines kompetencijas, organizuojant mokymus, seminarus, paskaitas, refleksijas, atvejų analizes, supervizijas,
įsivertinimo veiklas, švietėjiškus ir kitus užsiėmimus, vykdyti savanorių kompetencijų į(si)vertinimo veiklas;
11. dalyvauti LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei kitų institucijų organizuojamuose renginiuose ir

1/9

12.
13.
14.
15.

kompetencijų tobulinimo užsiėmimuose, susijusiuose su NIBD tikslo įgyvendinimu;
bendradarbiauti su Lietuvos valstybės valdymo institucijomis, Lietuvos ir užsienio organizacijomis, švietimo bei kitomis visuomeninėmis įstaigomis, siekiant įgyvendinti NIBD tikslus;
pritraukti Lietuvos ir užsienio organizacijų, fondų, įmonių, įstaigų, privačių asmenų materialinę ar kitokią paramą NIBD tikslui įgyvendinti, veiklai plėsti ir koordinuoti;
dalyvauti Lietuvos arba tarptautinėse programose ir projektuose siekiant įgyvendinti NIBD tikslą;
atlikti kitas funkcijas, kurios neprieštarauja NIBD veiklos tikslui, NIBD įstatams ir šiems Nuostatams.

II. VEIKLOS PLANAS
Planuojami rezultatai
Tikslas

1

Uždaviniai

Kieky
biniai

2

Veiklos
planavimas

Ilgalaikis NIBD
veiklos planavimas

3. Parengti
strateginį NIBD
veiklos planą
2021-2023
metams.
4. Organizuoti
visuotinį NIBD
savanorių
susitikimą 2019.05

Atsakingi
asmenys

Veiksmo
atlikimo
terminas

4

5

6

Parengtas ir suderintas 20202021 m. m. NIBD veiklos
planas.

NIBD valdymo organai metinio susitikimo metu
parengia ir patvirtina NIBD veiklos planą 2020-2021
m. m.

Direktorius,
koordinatoriai,
kuratoriai

2020.06.01
2020.08.31

Parengti ir suderinti kuratorių ir
koordinatorių 2020-2021 m. m.
individualūs veiklos ir
vystymosi planai (IVVP).

Koordinatoriai ir kuratoriai paruošia 2020-2021 m.
m. individualius veiklos ir vystymosi planus (IVVP).

Koordinatoriai,
kuratoriai

2020.06.01
2020.08.31

Direktorius,
koordinatoriai,
kuratoriai

2020.06.012020.08.31

Kokybiniai

3

1. Parengti 20202021 m. m. NIBD
veiklos planą.
2. Parengti
kuratorių ir
koordinatorių
2020-2021 m. m.
individualius
veiklos ir
vystymosi planus
(IVVP).

Veiksmai rezultatui pasiekti

6-8

1

Parengtas ir suderintas
strateginis NIBD veiklos planas
2021-2023 metams.

1

Ugdomas NIBD savanorių
bendruomeniškumas,
stiprinama motyvacija,
suteikiamas grįžtamasis ryšys
savanoriams.
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NIBD valdymo organai metinio posėdžio metu
parengia ir patvirtina NIBD veiklos strateginį planą
2020-2023 m. m.
Posėdžio metu aptariamos visų dalyvių idėjos,
įžvalgos, pasiūlymai, parengiamas ir patvirtinamas
galutinis strateginio NIBD veiklos plano dokumentas
2020-2023 metams.
Parengiama susitikimo koncepcija.
Pasirūpinama susitikimo vieta.
Kviečiami komandos formavimo specialistai.
Pasirūpinama susirinkimo dalyvių maitinimu.

Panevėžio ir
Kauno
savanorių
kuratorės

2020.02
2020.02
2020.02
2020.02

5. Organizuoti
NIBD valdymo
organų posėdžius.
1. Informuoti
NIBD narius ir
visuomenę apie
planuojamas
vykdyti veiklas.
2. Organizuoti
NIBD valdymo
organų susitikimus
su partnerių
administracija
veiklos klausimais.

10-15

30-40

15-20

Užtikrinamas kokybiškas,
sklandus ir kryptingas NIBD
komandos darbas ir vykdoma
veikla.
NIBD nariai ir visuomenė yra iš
anksto informuoti apie
planuojamas vykdyti veiklas ir
gali racionaliau planuoti savo
laiką.
NIBD ir partnerius sieja
glaudūs ir draugiški santykiai,
abipusis supratingumas ir
bendradarbiavimas siekiant
maksimalios gerovės vaikams,
Jaunimui, savanoriams bei visai
visuomenei.

Informacijos sklaida apie visuotinį NIBD savanorių
susitikimą.
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.

Direktorius

2019.09.012020.08.31

NIBD interneto svetainėje ir (ar) Facebook puslapyje
skelbiama informacija apie planuojamas vykdyti
veiklas.

Direktorius

2019.09.012020.08.31

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

Direktorius,
koordinatoriai,
kuratoriai

2019.09.012020.08.31

Organizuoti kino vakarus vaikų globos namuose,
NIBD buveinėje.
Organizuoti savanorių ir vaikų bei Jaunimo išvykas į
kiną / teatrą.

Trumpalaikis NIBD
veiklos planavimas

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

20-30

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

Organizuoti vasaros stovyklą vaikams ir Jaunimui.
Organizuoti tradicines „Oskarų“ šventes.
Organizuoti NIBD gimtadienio šventę.
Organizuoti kitas vaikams, Jaunimui ir NIBD
nariams skirtas laisvalaikio veiklas.

Veiklos vertinimas

1. Įvertinti 20192020 m. m. NIBD
vykdytą veiklą.

-

Organizuojamas metinis NIBD valdymo organų
susitikimas.
Metinio susitikimo metu aptariama ir įvertinama
2019-2020 m. m. NIBD vykdyta veikla, veiklos
kokybė ir pasiekti rezultatai, parengiama ir
patvirtinama veiklos ir finansinė ataskaita, statistinė
informacija.

Įvertinta 2019-2020 m. m.
NIBD vykdyta veikla.
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2020.042020.05

Koordinatoriai,
kuratoriai
Koordinatoriai,
kuratoriai
Koordinatoriai,
kuratoriai
Kuratoriai
Vilniaus
savanorių
kuratorės
Direktorius,
koordinatoriai,
kuratoriai

2019.09.012020.05.31
2019.09.012020.05.31
2020.06.012020.08.31
2019.05.152020.06.30
2019.11.152020.12.31
2019.09.012020.08.31

Direktorius

2020.05.012020.05.31

Direktorius,
koordinatoriai,
kuratoriai

2020.06.012020.06.30

2. Įvertinti 20192020 m. m. NIBD
valdymo organų
vykdytą veiklą.

3. Įvertinti 20192020 m. m.
savanorių vykdytą
veiklą.

Žmogiškieji
ištekliai

Tvari, vieninga,
iniciatyvi ir
kompetentinga
NIBD bendruomenė

1. Suburti tvarią,
vieningą,
iniciatyvią ir
kompetentingą
savanorių
bendruomenę.

2. Suburti tvarią,
vieningą,
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55-70

55-70

Įvertinta 2019-2020 m. m.
NIBD lyderių vykdyta veikla.

Įvertinta 2019-2020 m. m.
savanorių vykdyta veikla,
visiems savanoriams suteiktas
grįžtamasis ryšys.

Suburta tvari, vieninga,
iniciatyvi ir kompetentinga
NIBD savanorių bendruomenė.

6-8
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Metinio susitikimo metu aptariami ir įvertinami
2019-2020 m. m. kuratorių ir koordinatorių IVVP,
suteikiamas grįžtamasis ryšys kiekvienam kuratoriui
ir koordinatoriui individualiai.

Organizuojami mėnesiniai savanorių susitikimai su
kuratoriais, kurių metu įvertinama kiekvieno
savanorio vykdoma veikla einamąjį mėnesį.
Suteikiamas grįžtamasis ryšys kiekvienam savanoriui
individualiai.
Mokslo metų gale NIBD kuratoriai susitinka su
kuruojamais savanoriais individualiai. Įvertinama
kiekvieno savanorio vykdyta veikla 2019-2020 m. m.
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 vykdomas
motyvacinis pokalbis su potencialiais savanoriais,
pristatomas NIBD veiklos pobūdis ir ypatumai.
Pasirūpinama patalpomis ir dalyvių maitinimu.
Organizuojami įvadiniai mokymai visiems NIBD
savanoriams. Pasirūpinama patalpomis ir dalyvių
maitinimu, parengiama programa, kviečiami
ekspertai. Informacija dėl mokymų skelbiama
registracijos formoje.
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.

Direktorius,
koordinatoriai,
kuratoriai

2020.06.012020.06.30

Kuratoriais

2019.09.012020.05.31

Kuratoriais

2020.06.012020.06.30

Kuratoriai

2020.08.012020.09.15
2018.08.012018.09.01

Direktorius,
koordinatoriai,
kuratoriai

2019.08.012019.09.15

Koordinatoriai,
kuratoriai

2019.09.09,
16, 18, 20,
23

Direktorius,
koordinatoriai,
kuratoriai

2019.09.28

Koordinatoriai,
kuratoriai

2019.10.012019.10.30

Direktorius

2019.06.012019.06.30

iniciatyvią ir
kompetentingą
NIBD valdymo
organų komandą.
3. Pritraukti lėšų
pirmai darbo vietai
sukurti.
1. Kelti NIBD
valdymo organų
kvalifikaciją,
tobulinti
kompetencijas,
ugdyti įgūdžius.

Nuolatos
tobulėjanti NIBD
komanda

Darbo
planavimas

Savanoriškos
veiklos
organizavimas

Kokybiškų paslaugų
teikimas

2. Nustatyti NIBD
narių poreikius ir
įvertinti jų
pasitenkinimą
NIBD veiklomis ir
jų kokybe.
3. Organizuoti
kompetencijų
tobulinimo
seminarus (KTS)
NIBD nariams ir
visuomenei.
1. Organizuoti
savanorišką veiklą,
orientuotą į vaikus
ir Jaunimą
Vilniuje, Kaune ir
Panevėžyje, ypač į
patiriančius
socialinę riziką,
turinčius mažiau
galimybių.
1. Užtikrinti
kokybiškų NIBD
paslaugų teikimą

Organizuojami reguliarūs NIBD valdymo organų
posėdžiai.

1

2-3

Sukurta pirmoji darbo vieta.

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

-

Aiškus NIBD narių poreikiai, jų
pasitenkinimas NIBD
vykdomomis veiklomis ir jų
kokybe.

5-8

Kryptingai tobulinamos NIBD
narių profesinės ir pedagoginės
kompetencijos, keliama NIBD
komandos narių kvalifikacija,
sudaroma galimybė visuomenei
dalyvauti KTS.

Ieškoma būdų kaip pritraukti pastovias pajamas
pirmai darbo vietai sukurti.
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 kokybe įvertinti.
Atspausdintos apklausų anketos savanoriams
pateikiamos NIBD organizuojamų užsiėmimų metu,
fiksuojamas užpildžiusių anketas skaičius.
Apklausos duomenų susisteminimas, analizė bei
naudojimas planuojant veiklas.

Direktorius,
koordinatoriai

2019.06.012020.08.31

Direktorius,
koordinatoriai,
kuratoriai

2019.06.012020.08.31

Direktorius,
koordinatoriai,
kuratoriai

2019.09.012020.08.31

Direktorius,
koordinatoriai

2019.06.012020.08.31

Direktorius,
koordinatoriai

2019.09.012020.06.30

Direktorius,
koordinatoriai,
kuratoriai,

2019.09.012020.08.31

Pasirūpinama patalpomis KTS.
Kviečiamas specialistas, vesiantis seminarą tam tikra
tema.
Pasirūpinama seminaro dalyvių maitinimu.
Kiekvienas savanoris pagal individualų grafiką lanko
jaunuolį.

55-70

-

Savanoriai vykdo mobilųjį
darbą (reguliariai lanko
jaunuolius) pagal individualų
grafiką.

Mėnesio pabaigoje savanoris atsiskaito už savo
veiklą kuratoriui.

NIBD teikia kokybiškas
paslaugas, kurių sąrašas
pateiktas organizacijos

Skatinti vaikų ir Jaunimo motyvaciją mokslo srityje.
Padėti vaikams ir Jaunimui ruošti namų darbus,
ruoštis brandos egzaminams, mokyti efektyvesnio
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vaikams ir
Jaunimui, taikant
neformalaus,
informalaus ir
įtraukiojo
ugdymo(si)
metodus.

svetainėje
https://neimtibetduoti.com/pasl
augos/, vaikams ir Jaunimui,
ypač patiriantiems socialinę
riziką ir turintiems mažiau
galimybių, savanoriams,
savanorius priimančioms
organizacijoms ir vaikų tėvams,
globėjams, įvaikintojams.

2. Užtikrinti
kokybiškų NIBD
paslaugų teikimą
savanoriams.
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savarankiško mokymosi.
Padėti vaikams ir Jaunimui suprasti išsilavinimo
vertę, aukštojo mokslo galimybes, profesinę
orientaciją.
Ugdyti vaikų ir Jaunimo saviraišką, kūrybiškumą bei
socialinį aktyvumą.
Organizuoti Jaunimo ir vaikų turiningą bei saugų
laisvalaikio praleidimą (protų kovas, kino vakarones,
menines ir kūrybines dirbtuves, ekskursijas, išvykas į
kiną, teatrą, muziejus, valstybines bei kultūrines
įstaigas ir kt.).
Organizuoti profesinio orientavimo renginius
socialinę riziką patiriantiems vaikams ir Jaunimui.
Organizuoti Jaunimo ir vaikų dalyvavimą
visuomeniniuose renginiuose, akcijose, projektuose.
Ugdyti socialinę riziką patiriančių vaikų ir Jaunimo
bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius,
pasitikėjimą savimi, savarankiškumą, empatijos,
etiketo, drausmės, pagarbos svarbos suvokimą,
pareigų ir atsakomybių svarbos suvokimą,
informuoti, konsultuoti, padėti integruotis į
visuomeninį gyvenimą.
Padėti jaunuoliams užtikrinti emocinį stabilumą.
Konsultuoti (kartu su vaiku analizuoti jo problemines
situacijas). Kalbėtis individualiai. Nukreipti pas
specialistus.
Sudaryti galimybę asmenims nuo 16 metų
(moksleiviams, studentams, dirbantiems,
nedirbantiems ir vyresnio amžiaus žmonėms)
įsitraukti į savanorišką veiklą vaikų globos namuose
ir dienos centruose.
Apmokyti savanorius korepetitorius darbui su
socialinę riziką patiriančiais vaikais.
Organizuoti kompetencijų tobulinimo seminarus
savanoriams korepetitoriams (kviesti specialistus
skaityti pranešimus, vesti seminarus), skatinti
savanorių pilietiškumą, empatiją, toleranciją.
Sudaryti sąlygas savanorių korepetitorių
savirealizacijai.
Konsultuoti savanorius korepetitorius savanorystės
metu iškylančiais klausimais, kartu su savanoriais
analizuoti jų problemines situacijas.
Tarpininkauti tarp savanorius priimančių

savanoriai

organizacijų (vaikų globos namų, dienos centrų) ir
savanorių korepetitorių .
Atstovauti savanorių korepetitorių interesus.
3. Užtikrinti
kokybiškų NIBD
paslaugų teikimą
savanorius
priimančioms
organizacijoms,
vaikų tėvams,
globėjams,
įvaikintojams..
Patalpos ir
infrastrukt
ūra

Patalpos NIBD
veiklos vykdymui

1. Išlaikyti
patalpas NIBD
veiklos vykdymui.

Savanorius priimančių organizacijų konsultavimas
savanoriškos veiklos klausimais.
Konsultacinė pagalba globėjams, rūpintojams,
įvaikintojams.

1

NIBD turi patalpas veiklos
vykdymui.

1. 2% GPM
rinkimas.
2. Finansinių ir
nefinansinių
rėmėjų paieška.
Finansinių
išteklių
valdymas

Lėšų pritraukimas
NIBD veiklos
vykdymui

NIBD turi pakankamai lėšų
kokybiškam veiklos vykdymui
užtikrinti.
3. Lėšų
pritraukimas per
projektines
veiklas.

Veiklos
viešinimas
ir
pristatymas

NIBD – visuomenei
žinoma, patraukli ir
patikima
organizacija

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

3-5

5-10

NIBD komanda aktyviai
dalyvauja viešuose renginiuose,
NIBD veikla pristatoma
visuomenei, didėja NIBD
žinomumas ir patrauklumas.
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Patalpų išlaikymas NIBD vykdomai veiklai.

Direktorius

2019.09.012020.08.31

Informacijos dėl paramos rinkimo sklaida NIBD
internetinėje svetainėje, FB puslapyje, žiniasklaidoje,
laiškai partneriams, rėmėjams ir NIBD nariams.
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 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 2020“.

Direktorius,
koordinatoriai,
kuratoriai

2020.03.012020.05.01

Direktorius,
koordinatoriai,
kuratoriai

2019.09.012020.08.31

Direktorius

Direktorius,
koordinatoriai,
kuratoriai

2019.06.012020.08.31

2020.02

Dalyvavimas Lietuvos vaikų ir jaunimo centro
akcijoje „Užkrėsk gerumu“.
Dalyvavimas akcijoje „Darom2020“.
Dalyvavimas Kauno maratone
Dalyvavimas Laisvės piknike Nemuno saloje

2020.03-04
2020.04
2020.06
2019.08.24
2019.06.012020.08.31

Kitų viešų renginių paieška ir dalyvavimas juose.
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.

Bendradar
biavimas

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

1. Palaikyti ryšius
su dabartiniais
NIBD partneriais
ir rėmėjais.

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

NIBD vykdoma veikla ir tikslai
pristatomi Lietuvos vidurinių ir
aukštųjų mokyklų
bendruomenėms.

NIBD vizituoja Lietuvos vidurines ir aukštąsias
mokyklas, pristato savo tikslus ir veiklą, supažindina
su savanoriškos veiklos galimybėmis, užmezga ir
palaiko su mokyklomis kontaktus.

Jaunimas ir suinteresuota
visuomenė reguliariai
informuojami apie NIBD
vykdomą veiklą, taip didinant
NIBD žinomumą ir
patrauklumą, pritraukiant
Jaunimą ir savanorius.

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

Publikacijų, interviu parengimas ir pateikimas
žiniasklaidai.

5-8

NIBD organizuojamuose
renginiuose dalyvauja
suinteresuoti fiziniai ir (ar)
juridiniai asmenys, didėja
NIBD žinomumas ir
patrauklumas.

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

4-6

30-40

14

2-4

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

NIBD partnerių ir rėmėjų
skaičius nuolatos didėja.
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Direktorius,
koordinatoriai,
kuratoriai

2019.09.01,
2020.05.31

Direktorius,
koordinatoriai

2019.09.012020.08.31

Direktorius,
koordinatoriai

2019.09.012020.08.31

Nuolatinė aktyvi komunikacija su esamais partneriais
bei rėmėjais (organizacijomis, įmonėmis ir (ar) kitais
fiziniais ar juridiniais 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.

3. Palaikyti ir kurti
ryšius su jaunimo
ir su jaunimu
dirbančiomis
organizacijomis.

Tvirtinama organizacijos vadovo

4

NIBD aktyviai bendradarbiauja
ir dalijasi patirtimi su panašaus
profilio organizacijomis.

Ketvirtiniai susitikimai su savanorišką veiklą
organizuojančiomis (SVO) organizacijomis.
Susitikimų metu aptariamos aktualijos, iššūkiai,
sunkumai, susiję su savanoriškos veiklos
organizavimu ir koordinavimu.

Erikas Lukas Dvilevičius

Papildomi komentarai (jei yra)
Data

2019.06.23
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