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• Vilniaus Universitetas / Columbia University

• JAV / Europos think-tanks

• Jungtinių Tautų taikdariškos misijos (Liberija, Rytų 
Timoras), JTVP (UNDP), PMP (WFP)

• Rinkimų stebėjimo misijos (ES, ESBO)

• Pasaulio lietuvių bendruomenė

• Global Lithuanian Leaders, JPP Kurk LT, KTU



Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma

2007, skėtinė organizacija, 20 narių; 39 valstybių, ~140 projektai

narių veiklos sritys: demokratijos plėtra, socialinė politika, švietimas, 
lygios galimybės, sveikatos apsauga, maisto sauga, vaikų teisės... 

visuomenės švietimas ir advokacija apie Darnaus vystymosi
tikslus, vystomąjį bendradarbiavimą, globalųjį švietimą;
savanorystės programų koordinavimas;

formuoja ir įgyvendina Lietuvos ir Europos Sąjungos vystomojo
bendradarbiavimo politikas;

bendradarbiavimas su LR Užsienio reikalų, Švietimo ir mokslo, Aplinkos 
ministerijomis, Seimu ir kt. 

http://www.pagalba.org/lt/musu_nariai


SAVANORYSTĖ

PROJEKTAI

http://glen-europe.org/
http://glen-europe.org/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-individuals/young-people/european-voluntary-service_en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-individuals/young-people/european-voluntary-service_en


PARTNERYSTĖ/NARYSTĖ

1. Nacionalinė vystomojo bendradarbiavimo komisija
2. [Nacionalinė darnaus vystymosi komisija]



Darnaus vystymosi 
darbotvarkė (DVD) 
iki 2030



TVT (MDGs) DVT (SDGs)

Vystymasis Darni gerovė

Besivystančios šalys Visos šalys

Paramos ir prekybos 
darbotvarkė

Žmogaus teisės, teisingumas,
pragyvenimo lygio matavimas

Planetos resursų netausojimas
Pripažįstama, kad gyvename ribotų 
resursų vienoje planetoje

Aplinkosauga vertinama kaip 
antraeilė vertybė, ekonominis 
vystymasis - pirmiausia

Aplinkosauga (natūralūs resursai, 
sveikos eko sistemos) suprantama 
kaip pagrindas gerovės vystymui

1987 – Brundtland ataskaita
1992 – Žemės susitikimas (Earth Summit), Rio de Janeiro
2002 – Johanesburgo įgyvendinimo planas Rio+io)
2012 – Ateitis, kurios norime (Rio+20)



un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals / am.lt (darnus vystymasis)

http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/


Darnaus vystymosi darbotvarkė (DVD)
17 tikslų ir 169 konkretūs uždaviniai; 230 rodikliai

Kas pasikeitė Kas nepasikeitė

universalumas: visoms šalims, nepriklausomai nuo išsivystymo/atsižvelgiant 
į pažangą; bendra atsakomybė, bendras atskaitomumas, ir visų įsitraukimas

legaliai nėra įpareigojantis 
susitarimas – ne sutartis

integruota ir visapusiška, horizontaliai šiuos tikslus vienija trys dimensijos -
ekonominė, socialinė ir aplinkosauginė

gerovės siekimas saugant planetą: ekonomikos augimo stiprinimas/atliepia
socialinius poreikius, nepamirštant klimato kaitos ir gamtos apsaugos

daug dėmesio skirta žmogaus teisėms ir lyčių lygybei

„nepalikti nė vieno nuošalyje“: tikslai bus laikomi pasiektais tik tada, jeigu
jie bus pasiekti visose šalyse ir visoms visuomenės grupėms

globalios partnerystės mechanizmas 
neaiškiai struktūrizuotas

nacionalinė atsakomybė (ownership): integruojama į valstybines programas
/ strategijas

įtakota globalių materialių galimybių postūmių, vystymasis nebėra turtingų
bei paramą skirstančių šalių/organizacijų apibrėžta sąvoka; turinio prasme –
pokytis, procesų prasme – evoliucija

į rezultatus (kas padaryta), ne
socialinį/struktūrinį pokytį, 
nukreiptos veiklos



Darnus vystymasis patenkina esamos kartos poreikius nepaminant 

ateinančių kartų galimybes patenkinti savus (5P)



Švietimas / Išsilavinimas ir DVT



Švietimas / Išsilavinimas ir DVT



Švietimas / Išsilavinimas ir DVT



DVT visapusiškumas / integralumas







NEGALIA, ŽMOGAUS
TEISĖS ir DVT
(DVT, kurie atspindi
JT Žmonių su negalia
Teisių konvenciją)



SIŪLOMI NACIONALINIAI PRIORITETAI LIETUVOJE

Socialinės atskirties ir skurdo mažinimas

Sveika gyvensena

Energetinis efektyvumas ir klimato kaita

Darnus vartojimas ir gamyba



17

169

230

23 %

42 %

9 %

4 %

12 %
10 %

Darnaus vystymosi rodikliai

Nacionalinės darnaus vystymosi komisijos 
posėdis. 2016-11-24

Lietuvos statistikos departamentas

Ministerijos ir kitos institucijos

Tarptautinės organizacijos

Reikalingi tyrimai

Reikalingos definicijos, metodikos

Neaktualūs ir kt.

Tikslai

Rengėjai

Rodikliai

Uždaviniai



Darnaus vystymosi rodikliai

- Lietuvos statistikos departamentas

- SDG Indicators

http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/259432/Darnus_vystymasis.pdf
http://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/?indicator=17.11.1


www.facebook.com/NNVBOPlatforma (Pasaulio smegenautojai)

https://www.facebook.com/NNVBOPlatforma/app/1752851488320176/
https://www.facebook.com/NNVBOPlatforma/app/1752851488320176/
http://purposetest.geniusu.com/
http://purposetest.geniusu.com/


https://www.youtube.com/watch?v=0Zkz1cwvMnA
https://www.youtube.com/watch?v=0Zkz1cwvMnA


http://www.pagalba.org/biblioteka
http://www.pagalba.org/biblioteka
http://www.pagalba.org/lt/gerosiospasauliozinios/kaip_isgelbeti_pasauli_viskas_ka_reiktu_zinoti_tinginiui
http://www.pagalba.org/lt/gerosiospasauliozinios/kaip_isgelbeti_pasauli_viskas_ka_reiktu_zinoti_tinginiui


pagalba.org / @NNVBOPlatforma/ @NGDOPlatform.LT

Rūta Avulytė Jelagė, ruta@pagalba.org, 8 686 80676

mailto:ruta@pagalba.org

