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Vystomasis bendradarbiavimas (VB)-

Tai bendradarbiavimas tarp išsivysčiusių ir
besivystančių šalių, kuriuo siekiama sukurti teisingą irbesivystančių šalių, kuriuo siekiama sukurti teisingą ir
tvarų pasaulį, kuriame kiekvienas žmogus gali
realizuoti savo teises ir gyventi orų gyvenimą
neskurstant.



Skėtinė NVO struktūra:

• Įkurta 2007;
• Tikslai:• Tikslai:
1. Aktyviai dalyvauti formuojant ir įgyvendinant Lietuvos

ir Europos Sąjungos vystomojo bendradarbiavimo
politikas.

2. Informuoti ir šviesti visuomenę apie vystomąjį
bendradarbiavimą, globalų pasaulį.

3. Stiprinti VB srityje dirbančių organizacijų gebėjimus,
atstovauti narius Lietuvos ir ES VB struktūrose.



• Jungia 20 organizacijų Lietuvoje;
• Narių veiklos sritys: demokratijos plėtra, socialinė

politika, švietimas, lygios galimybės, sveikatos apsauga,
maisto sauga, vaikų teisės, ŽIV ir kt.



I. Advokacija Lietuvoje

Bendradarbiavimas su LR užsienio reikalų, švietimo ir
mokslo, aplinkos ministerijomis, Seimu ir kt.mokslo, aplinkos ministerijomis, Seimu ir kt.

Pavyzdžiai:
• LR Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos

įstatymo rengimas (2011- 2013).
• Globalaus švietimo koncepcija Lietuvoje (nuo 2011).
• Politikos suderinamumas vystymuisi, Tūkstantmečio

vystymosi tikslų darbotvarkė po 2015-ųjų ir kt.



Lietuvos NVBO pirmininkavimo manifesto 
pristatymas

Spalio 8, 2013

www.pagalba.org



I. Tarptautinė advokacija

Jungtinės advokacijos veiklos Europos Sąjungos (Europos
Komisija, Europos Parlamentas), Jungtinių Tautų
lygmenyse.lygmenyse.



II. Visuomenės švietimas

Tikslas- didinti visuomenės informuotumą apie vystymąsi,
skatinti palaikymą vystomajam bendradarbiavimui.

Pavyzdžiai:
• 1 – asis lietuviškas žaidimas apie vystymąsi 

Facebook‘e; 
• Dokumentinių filmų peržiūros
ir diskusijos. 



II. Visuomenės švietimas
Europiečiai čiulpia afrikiečius. Ir ne tik
juos. Paradoksalu, tačiau skurdžiausios
pasaulio valstybės dažniausiai yra
turtingos. Problema ta, kad kasmetturtingos. Problema ta, kad kasmet
pervesdamos 55 milijardus dolerių
paramos, turtingosios pasaulio
valstybės iš besivystančiųjų iščiulpia
gėrio už 500 milijardų dolerių.
Negražu, bet tikra.

Bendradarbiaujant su Ad Hoc: Nepatogus kinas



III. Gebėjimų stiprinimas

Tikslas- užtikrinti vystomojo bendradarbiavimo ir globalaus
švietimo kokybę.švietimo kokybę.

Pavyzdžiai:
• Partnerių paieškos tarp Lietuvos NVBO duomenų bazė.
• Globalaus švietimo metodikų duomenų bazė.



III. Gebėjimų stiprinimas

WWW.PAGALBA.ORG/BIBLIOTEKA



III. Gebėjimų stiprinimas

WWW.PAGALBA.ORG/PARTNERSHIPS



Klausimai?

Ačiū už dėmesį!!!Ačiū už dėmesį!!!

www.pagalba.org
https://www.facebook.com/NGDOPlatform.LT


