Prasmingos

investicijos
į žmogų

laisvalaikio, specialių meno programų
ar kitų sveikatinimo projektų įgyvendinimui, šios amžiaus grupės sveiko ir
aktyvaus gyvenimo būdo veiklų skatinimui. Plačiau apie kvietimą teikti paraiškas galite skaityti čia.

Kviečiame teikti
paraiškas pagal
priemonės „Bendradarbiavimo skatinimas sveikatos netolygumų mažinimo
srityje“ kvietimus
Kviečiame nevyriausybines organizacijas, tradicines religines bendruomenes ir sveikatos priežiūros specialistų
organizacijas ar asociacijas iki rugsėjo
7 dienos teikti paraiškas net pagal keturis priemonės „Bendradarbiavimo
skatinimas sveikatos netolygumų mažinimo srityje“ kvietimus.
Pirmojo kvietimo veiklomis siekiama,
kad bendruomenių atstovai ir nevyriausybinių organizacijų nariai būtų
apmokyti ir įgytų žinių, kurias panau-

Pratęstas priemonės „Visuomenės
nepakantumo korupcijai didinimo ir
dalyvavimo viešojo
valdymo procesuose skatinimo iniciatyvos“ 3 kvietimo
paraiškų pateikimo
terminas
Informuojame, kad pratęsiamas paraiškų, teikiamų pagal priemonės „Visuomenės nepakantumo korupcijai didi-

Patirčių sesija
„Suprasti kitą“
Nepatogios situacijos ir klausimai, patyrimai, kurių metu atradome vieni kitus kaip tvirtą komandą, diskusijos net
subtiliausiomis temomis, dalijimasis
patirtimi ir, galiausiai, ilgas darbų sąrašas, kurį parsivežėme – tokia buvo patirčių sesija „Suprasti kitą“.
Joje dalyvavome kartu su ESF projektus pagal priemones „54+“ ir „Socialinę
atskirtį patiriančių asmenų integracija
į darbo rinką“ įgyvendinančiais kolegomis, LR finansų ministerijos ir LR
socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais.
Dėkojame už gerą nuotaiką, konstruktyvią kritiką ir bendrumo jausmą!

Trečiojo kvietimo tikslas yra organizuoti onkologinėmis ligomis sergantiems žmonėms psichologinę, socialinę ir dvasinę pagalbą, skatinti šios
pagalbos teikimą pasitelkiant nevyriausybines organizacijas (NVO), remti
jų iniciatyvas organizuojant šią pagalbą NVO centruose, biuruose ir kt. Plačiau apie kvietimą teikti paraiškas galite skaityti čia.

dotų teikdami pagalbą neįgaliesiems ir
kitiems žmonėms, stokojantiems būtinos pagalbos. Plačiau apie kvietimą
teikti paraiškas galite skaityti čia.
Antrasis kvietimas skirtas vaikų ir paauglių iki 18 metų amžiaus aktyvaus

nimo ir dalyvavimo viešojo valdymo
procesuose skatinimo iniciatyvos“ 3
kvietimą, pateikimo terminas. Nevyriausybinės organizacijos paraiškas galės teikti iki 2018 m. liepos 9 d. (įskaitytinai). Terminas pratęstas atsižvelgiant į
techninius paraiškų pateikimo nesklandumus, kilusius dėl Duomenų mainų
svetainės (DMS) sutrikimų.
Pareiškėjai turi užpildyti paraišką, kurios forma PDF formatu pateikiama
DMS prie konkretaus kvietimo teikti paraiškas. Paraiškos ir jų priedai iki
kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos turi
būti teikiami per DMS.
Daugiau informacijos apie kvietimą
galite rasti čia.

Pagal ketvirtąjį kvietimą inicijuojami
projektai turėtų skatinti pacientų informavimo apie kraujotakos sistemos ligų
gydymą ir rizikos veiksnių mažinimą
veiklas, didinti pacientų raštingumą
ir įgalinimą kraujotakos sistemos ligų
antrinės prevencijos srityje. Plačiau
apie jį galite skaityti čia.

