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VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2020 METUS 

 
2021  m. balandžio 09 d. Nr.20/04 

(data) 
 

Socialinės lyderystės asociacija (toliau - Asociacija) - tai pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės 
viešasis juridinis asmuo, įregistruotas 2020-09-25.  Steigėjai fiziniai asmenys. 
Asociacijos kodas 305629886. Buveinė  Turgelių sen., Merkinės k., Viršutinė g. 1, Šalčininkų rajono 
savivaldybė. 
Asociacijos vadovas – direktorė Jurgita Bražinskienė.  
Asociacijos pagrindinė veikla – visuomeninių organizacijų veikla. EVRK veiklos kodas: 94.99 – niekur 
kitur nepriskirta narystės organizacijų veikla.                                            
2020 metais Asociacijoje darbuotojų nebuvo.  
Asociacijos narių skaičius finansinių metų pabaigoje buvo trys fiziniai asmenys. 
 
Misija – kurti ir diegti socialines inovacijas švietimo, kultūros ir socialinės apsaugos srityse, sujungiant 
Lietuvos ir užsienio ekspertų idėjas, patirtis – prisidėti prie darnaus Europos vystymo 
 
Vertybės: bendradarbiavimas, pasitikėjimas, darbas, atsakingumas, kūrybingumas, dalinimasis 
 
Mums rūpi diegiamų produktų, inovacijų, viešųjų paslaugų efektyvumas. Atliekame inovacijų 
efektyvumo tyrimus, teikiame rekomendacijas viešojo sektoriaus reguliavimo vystymui. Dirbame šiose 
srityse: 

• Vystome švietimo ir socialines paslaugas teikiančių organizacijų paslaugas ir valdymą 
(inovatyvūs mokyklų valdymo modeliai, orientuoti į Žaliojo kurso politikos įgyvendinimą; 
projektinis valdymas) 

• Plėtojame neformalius švietimo bendruomenės tinklus 
• Diegiame inovatyvias, tarptautine patirtimi pagrįstas ugdymo metodikas (kultūrinis verslumas, 

kūrybiškumas, viešas kalbėjimas, sveika gyvensena, mokymo namuose metodai, užimtumo 
skatinimas, jaunimo įtraukimas į darbo rinką) 

• Skatiname jaunimo savanorystę ir pilietiškumą 
• Stipriname senyvo amžiaus žmonių įtraukimą į visuomenę 
• Vystome kultūrinių kūrybinių industrijų plėtrą Lietuvos regionuose 

Tikime, kad inovatyvios idėjos aktualios ne tik Lietuvai, bet ir kitoms ES valstybėms. Mūsų tarptautiniai 
partneriai - Italijos, Norvegijos, Islandijos, Graikijos, Liuksemburgo, Bulgarijos ir kitų ES valstybių – 
mokyklos, nevyriausybinės organizacijos. 
 
Mūsų klientas – į kokybinį pokytį orientuotos švietimo, kultūros ir socialines paslaugas teikiančios 
organizacijos ir pavieniai asmenys, vykdantys veiklą šiose srityse. 
 
Paslaugos: 

• Idėjos pavertimas produktu (pokyčio įgyvendinimo plano parengimas ir pagalba įdiegiant) 
• Finansavimo šaltinių paieška pokyčio/ inovacijos įgyvendinimui 
• Projektų rengimas ir įgyvendinimas 
• Paslaugų, inovacijų efektyvumo vertinimas 
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• Verslo planų rengimas 

Narystė. Socialinės lyderystės asociacija yra Nacionalinių Kūrybos Kultūros Industrijų asociacijos narys. 
Bendradarbiauja su Nacionaline švietimo agentūra, Lietuvos edukacinių tyrimų asociacija, Užimtumo 
tarnyba prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. 
 
Per 2020 m. socialinių inovacijų diegimui Socialinės lyderystės asociacija kartu su Lietuvos ir 
tarptautiniais partneriais aktyviai ieškojo finansavimo šaltinių. Parengtos šios paraiškos: 
 

Projekto pavadinimas Finansavimo šaltinis Projekto apibūdinimas 
 

Psichoaktyvių medžiagų 
vartojimo prevencijos 
metodikos diegimas 

2014–2021 metų Europos 
ekonominės erdvės finansinio 
mechanizmo programos „Sveikata“ 
kvietimas „Socialinės integracijos 
stiprinimo mechanizmai vaikams ir 
jaunuoliams su aukštos rizikos 
elgsena ir (ar) iš nepalankių 
aplinkų“  

Bendradarbiaujant su Vilniaus 
visuomenės sveikatos centru bus 
dalinamasi patirtimi su kitomis 
Lietuvos savivaldybėmis 
psichoaktyvių medžiagų metodikos 
„Planet Youth“ diegimo srityje 

Šeimų kūrybiškumo 
ugdymas 

ESF Projektas „Parama socialiniam 
verslui Vilniaus apskrityje“ 08.5.1-
ESFA-K-853 

Vilniaus apskrities šeimos galės 
naudotis šeimos kūrybiškumo ugdymo 
paslaugomis  
 

Projektas „Value of 
Educational Research for 
Sustainable Society“ 
(VER4SS)   

European Researchers' Night 2021 
Call: H2020-MSCA-NIGHT-
2020bis 
 

Projekto metu Vilniuje bus 
organizuojami Tyrėjų nakties renginiai 

Kalbantis Vilnius Vilniaus miesto savivaldybės 
administracija 

Įprasminti Vilniaus vertybes 
kalbančiose instaliacijose 

Projektas PRAGMATIC 
CREATIVITY FOR 
YOUTH CULTURAL 
NETWORKING 

Erasmus plius Stiprinti suaugusiųjų asmenų, 
dalyvaujančių neformaliojo švietimo 
veiklose, kūrybiškumą 

Projektas “Cultural 
entrepreneurship for a 
greener future (CA4GF)” 

Nord plius Ugdyti Baltijos ir Šiaurės šalių meno 
mokyklų mokinių kultūrinio verslumo 
kompetencijas 

Projektas „Education Out 
of the Box“ 

Erasmus plus Projekto metu sukurtomis metodinėmis 
priemonėmis, kaip organizuoti ir 
efektyviai vykdyti nuotolinį mokymą, 
galės naudoti visos Vilniaus mokyklos 

 
Per ataskaitinius metus Asociacija suteikė paslaugų už  100 Eur sumą bei patyrė 12 Eur veiklos sąnaudų. 
Ataskaitinių metų veiklos rezultatas – 88 Eur pelnas, kurį Asociacija numato panaudoti viešųjų interesų 
tenkinimui. 
 

2021 m. Socialinės lyderystės asociacijos veiklos kryptys: 

• Skaitmenizacija, dirbtinio intelekto naudojimas socialinių inovacijų diegimo kontekste 
• Finansavimo šaltinių paieška socialinėms inovacijoms 
• Partnerystės plėtra ir stiprinimas 

 

Direktorė               Jurgita Bražinskienė  
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