
„Mes – bendruomenė“ 
Idėjos, įkvėptos švietimo



Programa „Mes – bendruomenė“ 

„Mes – bendruomenė“ – jau penktus metus vykstantis iniciatyvų
konkursas, skirtas prisidėti prie Lietuvos bendruomenių, ypač
regionuose, problemų sprendimo, kuriant alternatyvias edukacijos,
laisvalaikio ir pramogų erdves, didinant neformalaus mokymosi ir
užimtumo galimybes bei vystant edukacijos, kultūros, sporto
infrastruktūrą.

Šis konkursas skirtas bendruomenes vienijančioms
(nevyriausybinėms, ne pelno siekiančioms, bendruomenių)
organizacijoms. Fondo lėšos padalijamos bendruomenėms, kurios
pateikia įdomiausias, įtikinamiausias idėjas bei parodo tvirtą
motyvaciją įgyvendinti projektą ir atitinka programos nuostatus.

Per ketverius metus prekybos tinklui „Maxima“ pavyko pradžiuginti
daugiau nei 28 bendruomenes. Sėkmingai įgyvendinti projektai
vietos gyventojų, ypač jaunimo, kokybiškam laisvalaikiui ir
užimtumui: laipiojimo uolų erdvė, jachtų dirbtuvės, per dešimt
laisvalaikio ir treniravimosi zonų.

Ankstesnių konkurso metų temos:
- 2016 m. laisvalaikio ir sveikatingumo zonų įrengimas;
- 2017 m. jaunimo užimtumo skatinimas;
- 2018 m. šimtmečio bendruomenių metai – kartų atskirties mažinimas.



2019 m. tema: Idėjos, įkvėptos švietimo  

Technologinis progresas, per pastarąjį dešimtį metų ženkliai pakeitęs 
žmogaus santykį su informacija bei jos naudojimu, reikalauja naujo 
požiūrio į mokymą(-si). Šiandien formalų ugdymą papildo mokymasis 
visą gyvenimą – tai svarbiausias UNESCO švietimo ir mokymosi 
principas,  apjungiantis savirealizaciją, psichologinį vystymąsi ir 
praktinių įgūdžių tobulinimą. 

Pastebima, kad pakitęs požiūris į mokymosi procesą padeda lanksčiai 
reaguoti į darbo rinkos pokyčius, mažina socialinę atskirtį ir suteikia 
daugiau pasitikėjimo savo jėgomis. 

2019 m. „Mes – bendruomenė“ programa yra orientuota į 
bendruomenių savišvietą, t. y. iniciatyvas, sutiekiančias galimybę 
mokytis visą gyvenimą. 

Konkursui teikiami projektai turėtų siekti praturtinti bendruomenių 
narių gyvenimus šviečiamosiomis iniciatyvomis: organizuojant 
edukacines veiklas, rengiant susitikimus su įdomiais žmonėmis, 
mokantis naujų įgūdžių ir kt.



Prioritetinės sritys, vertinimo sistema ir 
finansavimas



„Idėjos, įkvėptos švietimo“ kryptys ir pavyzdžiai

- Šiais metais bendruomenės kviečiamos konkursui teikti 
projektus, kurie skatintų ir palaikytų mokymosi visą gyvenimą 
idėją ir atitiktų vieną iš šių metų prioritetinių sričių:

- Infrastruktūros vystymas. 
Bendruomenės kviečiamos teikti projektų paraiškas, kurių siekis –
sukurti tvarią infrastruktūrą, leidžiančią vystyti ilgalaikius edukacinius 
projektus, pvz. sutvarkyti/įrengti patalpas ar kitas erdves, kurios 
reikalingos edukacijai, aprūpinti bendruomenę reikiama įranga 
mokymuisi: knygomis, kompiuteriais, strateginiais stalo žaidimais ir 
pan.

- Mentorystė ir įgūdžių tobulinimas. 
Programos dalyviai kviečiami teikti paraiškas praktiniams ar 
socialiniams įgūdžiams įgyti ir ugdyti, pvz. mokytis kalbų, 
kompiuterinio ir skaitmeninio raštingumo, inicijuoti plaukimo 
užsiėmimus, pasirinkti verslumo, meninės saviraiškos ar 
psichologinio tobulėjimo kursus, pasikviesti į svečius daug 
pasiekusių žmonių, įkvepiančių savo pavyzdžiu, galinčių būti 
mentoriais, padėti ugdyti bendruomenės narius, keistis žiniomis ir 
pan. 



Finansavimas ir pareiškėjai

2019 m. „Mes – bendruomenė“ finansavimas bus skirtas 8 
projektams.

Konkurso paramos fondą sudaro 80 tūkst. eurų (vienam 
laimėtojui skiriama 70% vieno projekto vertės, bet ne daugiau 
kaip 10 000 Eur parama).

Kas gali dalyvauti konkurse? 

- bendruomenes vienijančios (nevyriausybinės, ne pelno 
siekiančios, bendruomenių) organizacijos. 

- savivaldybių administracijos gali dalyvauti projekte tik kaip 
projekto rengėjų (ne pelno siekiančių organizacijų) partnerės.

Paraišką nuo 2019 m. vasario 20 d. bus galima rasti tinklalapyje: 
maxima.lt/mums-rupi



Paraiškų vertinimas

Techniniai kriterijai projektams yra:

− Teikiamos paraiškos orientacija į vietos bendruomenės gerovės kūrimą

ir formalus konkurso tikslų atitikimas;

− Paraiškos teikėjo juridinio ir paramos gavėjo statuso atitikimas

konkurso kriterijams;

− Aiškiai ir tvarkingai, lietuvių kalba užpildyta konkurso paraiška ir

pateikti visi prašomi dokumentai;

− Galimybė įgyvendinti projektą iki 2019 m. rugsėjo 30 d.

Kokybiniai paraiškų vertinimo kriterijai:

− Konkursui pateikto projekto teikiama ilgalaikė nauda bendruomenei;

− Pasirengimas įgyvendinti projektą (pasirinktų veiklų pagrįstumas,

etapų aiškumas);

− Biudžeto subalansuotumas ir papildomų lėšų šaltinių užsitikrinimas. Iki

70 % (bet ne daugiau kaip 10 000 eur vienam projektui) skiria

„Maxima“ ir bent 30 % skiria laimėjęs konkurso dalyvis arba kiti

rėmėjai;

− Lėšų panaudojimo efektyvumas;

− Projekto komunikacijos planas regione.



Programos terminai



Programos „Mes – bendruomenė“ terminai

Paraiškų vertinimas 
ir nugalėtojų 
paskelbimas 
Iki 2019 m. 

balandžio 30 d.

Konkurso pradžia
2019 m. vasario 

20 d.

Paraiškų 
pateikimas

Iki 2019 m. kovo 20 
d. imtinai

Projektų 
nugalėtojų 

apdovanojimas 
2019 m. gegužės 10 

d.

Projektų 
įgyvendinimas

2019 m. rugsėjo 30 
d. 



BENDRAUKIME
// mumsrupi@maxima.lt //

// maxima.lt/mums-rupi //

https://www.maxima.lt/mums-rupi/mes-bendruomene

