
LT03-2-SADM-K01-001 Savarankiško gyvenimo link VšĮ "Socialinis architektas" 241 316,00

LT03-2-SADM-K01-002

Darbo modelio paremto „START:AV“ instrumentu 

integravimas į socialinių ir švietimo paslaugų 

teikimą socialinių sunkumų patiriantiems vaikams 

ir jaunimui Viešoji įstaiga "Šv. Jono vaikai" 225 000,00

LT03-2-SADM-K01-003 Geresnis pasaulis Viešoji įstaiga "Vilties žiedas" 229 792,18

LT03-2-SADM-K01-004

GLOBUS: Good practice, Learning & Occupation 

Basics for UnServised VšĮ "Versli mama" 232 202,60

LT03-2-SADM-K01-005

Kokybinės sistemos vaikams turintiems specifinių 

mokymosi sutrikimų adaptavimas ir pritaikymas 

Lietuvoje MB Mokymosi ypatumų centras Labirintas 249 071,88

LT03-2-SADM-K01-006

Specialiųjų ugdymosi poreikių jaunuolių ugdymo 

tobulinimas profesinėse mokyklose

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo 

centras 200 568,98

LT03-2-SADM-K01-007

Vaikų ir jaunuolių iš nepalankių aplinkų 

įgalinimas: socialinės integracijos stiprinimas 

(GALIU) Utenos rajono socialinių paslaugų centras 249 986,00

LT03-2-SADM-K01-008 ne.tobuli Paramos fondas "Rankų miškas" 236 270,93

LT03-2-SADM-K01-009 Atrask savo kelią VšĮ "Vaikystės studija" 250 000,00

LT03-2-SADM-K01-010

Jaunimo esančio nepalankioje padėtyje perėjimo 

į užimtumą rėmimas VšĮ "Užimtumo namai" 250 000,00

LT03-2-SADM-K01-011

Jaunimo benamystė: problemos aktualizavimas ir 

sprendimas (eng. Youth homelessness: raising 

awareness and tackling the problem) VšĮ Vilniaus socialinis klubas 250 000,00

LT03-2-SADM-K01-012

Socialinių ir savarankiškumo įgūdžių ugdymo 

darbo modelio vaikams, turintiems autizmo 

spektro sutrikimą, diegimas Asociacija "Vilniaus lietaus vaikai" 249 766,52
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LT03-2-SADM-K01-013

Kompleksinis pozityvistinės psichologijos modelis 

- vaikui, šeimai, mokyklai, bendruomenei. Viešoji įstaiga Lazdijų švietimo centras 231 488,54

LT03-2-SADM-K01-014

„Re-Start“ - vaikų ir jaunuolių su aukštos rizikos 

elgsena socialinės integracijos stiprinimas per 

motosportą Beižionių bendruomenė 201 974,29

LT03-2-SADM-K01-015

Inovatyvios socialinio mąstymo, komunikacinių, 

matematinių ir fizinių gebėjimų ugdymo 

metodikos įdiegimas raidos sutrikimų turintiems 

vaikams Všį Neformalaus mokymosi klubas "MES" 224 910,86

LT03-2-SADM-K01-016

Teigiamo jaunimo vystymosi metodikos taikymas 

darbui su vaikais ir jaunuoliais Šilutės rajono savivaldybės administracija 250 000,00

LT03-2-SADM-K01-017

DIR® metodikos sisteminė integracija vaikų su 

specialiaisiais poreikiais paramos struktūroje VšĮ "Augu kartu" 250 000,00

LT03-2-SADM-K01-018

Naujų metodikų diegimas tobulinant specialiųjų 

poreikių ir delinkventinio elgesio mokinių ugdymo 

procesą Mažeikių politechnikos mokykla 200 047,29

LT03-2-SADM-K01-019

UNIVERSALUS PAGALBOS JAUNIMUI 

TEIKIMO MODELIS KAUNO MIESTE Kauno miesto savivaldybės administracija 236 505,00

LT03-2-SADM-K01-020

Pagalbos mechanizmas vaikams ir jaunuoliams 

iš pažeidžiamų grupių bei jų šeimos nariams Viešoji įstaiga Šeimos santykių institutas 211 232,18

LT03-2-SADM-K01-021

Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos 

metodikos diegimas Uždaroji akcinė bendrovė "BUMOVA" 246 700,00

LT03-2-SADM-K01-022 MES (Mąstau-Esu-Siekiu) Koordinacinis centras "Gilė" 244 401,26

LT03-2-SADM-K01-023 Mobile Viešoji įstaiga DUKU 249 768,00

LT03-2-SADM-K01-024

„Intensyvios integracijos modelis vaikams ir 

jaunuoliams, turintiems elgesio ir emocijų 

sutrikimus“

Viešoji įstaiga Psichologinės paramos ir konsultavimo 

centras 248 284,50

LT03-2-SADM-K01-025

Programėlė skirta kalbos sutrikimą turintiems 

vaikams integruotis į visuomenę UAB "Nareka" 239 476,67

LT03-2-SADM-K01-026

Bergid Headspace modelio adaptavimas ir 

įdiegimas Akmenės rajono savivaldybėje

Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 

biuras 247 683,08

LT03-2-SADM-K01-027 „Intensyvus sveikatinimas– tiltas į adaptaciją“ Panevėžio švietimo centras 250 000,00

LT03-2-SADM-K01-028

EMOCIJŲ MUZIEJUS: Emocinio intelekto 

ugdymas per patyriminį mokymąsi VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras 205 216,13



LT03-2-SADM-K01-029 „Lengvi batai“ Atviras Šiaulių rajono jaunimo centras 249 430,51

LT03-2-SADM-K01-030 Save ugdau ateities perspektyvą matau VšĮ "Vaikų ugdymas" 250 000,00

LT03-2-SADM-K01-031

ASPIT SOCIN MOKYMO CENTRŲ (DANIJOS 

PAVYZDŽIU) LIETUVOJE ĮKŪRIMAS Kauno rajono švietimo centras 249 850,21

LT03-2-SADM-K01-032

“I am Alive” (Esu gyvas) - Jaunuolių savižudybių 

prevencijos modelis taikant kompleksinius 

pagalbos mechanizmus. VšĮ "Etinio ugdymo mokykla" 249 999,30

LT03-2-SADM-K01-033

Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijų 

sistemos diegimas Lietuvos mokyklose Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras 202 608,25

LT03-2-SADM-K01-034 Taiki komunikacija-gyvenimo kalba (ang. NVC) Socialinės integracijos centras 211 618,80

LT03-2-SADM-K01-035 SCERTS modelio pritaikymas Lietuvoje UAB "MEDGINTRAS" 249 561,53

LT03-2-SADM-K01-036

Vizualaus mokymo turinio metodikos parengimas 

ir įgyvendinimas Viešoji įstaiga Socialinių mokslų kolegija 200 045,71

LT03-2-SADM-K01-037

Integratyvaus intervencijos modelio diegimas 

pasitelkiant sensorinės integracijos aplinką 

Kretingos rajono švietimo centro pedagoginės 

psichologinės pagalbos skyriuje Kretingos rajono švietimo centras 207 601,26

LT03-2-SADM-K01-038

Įgalinančios pagalbos modelio adaptavimas ir 

pritaikymas Lietuvoje Labdaros ir paramos fondas "Algojimas" 208 487,00

LT03-2-SADM-K01-039

Specialiųjų poreikių vaikų psichinės gerovės ir 

socialinės integracijos stiprinimo per sveiką 

gyvenseną modelio diegimas Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 249 442,81

LT03-2-SADM-K01-040

Socialinės integracijos metodai Klaipėdos miesto 

vaikams ir jaunuoliams iš nepalankių aplinkų Labdaros ir paramos fondas "Dienvidis" 234 377,60

LT03-2-SADM-K01-041

Gerinti vaikų ir jaunuolių psichikos sveikatą, 

inicijuojant nauju darbo modelio diegimu paremtų 

paslaugų prieinamumą bei užtikrinant jų kokybę Viešoji įstaiga "PSICHIKOS SVEIKATOS INICIATYVA" 249 562,85

LT03-2-SADM-K01-042

NAUJOS SOCIALINĖS INTEGRACIJOS 

STIPRINIMO METODIKOS "IŠ KITOS PUSĖS" 

VAIKAMS IR JAUNUOLIAMS, IŠEINANTIEMS IŠ 

UŽDARO TIPO INSTITUCIJŲ DIEGIMAS Viešoji įstaiga JAUNIMO KARJEROS CENTRAS 248 225,27



LT03-2-SADM-K01-043

Socialinės integracijos mechanizmo diegimas 

Aukštaitijos regione taikant pameistrystės ir 

sustiprinto palydėjimo paslaugas vaikams ir 

jaunuoliams VšĮ "Neformalaus ugdymo namai" 249 702,13

LT03-2-SADM-K01-044

Psichosocialinės pagalbos modelio diegimas 

ugdymo įstaigose Vilniaus miesto savivaldybės administracija 250 000,00

LT03-2-SADM-K01-045

Vaikų trauminės patirties įvertinimo ir 

intervencijos (TF-CBT) metodikų diegimas 

Lietuvoje VšĮ "Smart Health DIH" 225 000,00

LT03-2-SADM-K01-046

Adaptuotas ir papildytas metodas „Stipresnis AŠ“ 

delinkventinio elgesio vaikams ir juos supančiai 

aplinkai Varėnos socialinių paslaugų centras 249 815,65

LT03-2-SADM-K01-047

Mobilios sveikatos sistemos "iPulsus® Squad X" 

darbo metodo pritaikymas vaikams MB Sporto formatas 226 113,69

LT03-2-SADM-K01-048

Vaiko gerovės pokyčio projektai Lietuvos 

mokyklose Viešoji įstaiga "MOKYKLŲ TOBULINIMO CENTRAS" 250 000,00

LT03-2-SADM-K01-049

Socialinės integracijos stiprinimas taikant ABA 

metodiką vaikams ir jaunuoliams, turintiems 

autizmo spektro ir kitų raidos sutrikimų VšĮ "ISADD Lietuva" 247 383,64

LT03-2-SADM-K01-050

Džiaugsmo slėnis "Vaikų ir jaunimo psichinės ir 

emocinės sveikatos gerinimo modelio diegimas" VšĮ Vaikų ir jaunimo centras "Džiaugsmo slėnis" 246 588,42

LT03-2-SADM-K01-051

Jaunimui palankių sveikatos ir socialinės 

integracijos algoritmų taikymas vykdant mobilų 

darbą su jaunimu VšĮ Socialinė iniciatyva 200 000,00

LT03-2-SADM-K01-052

"Kartu mes galime" - projektas, skirtas smurtą 

patyrusių vaikų psichinei sveikatai gerinti VšĮ "Gralio projektai" 248 477,76

LT03-2-SADM-K01-053

Vaikų ir jaunimo psichinės sveikatos paslaugų 

bendruomenėse gerinimas taikant inovatyvias 

kompleksines intervencijos metodikas Asociacija "Kauno Karmelitų bendruomenė" 224 387,46

LT03-2-SADM-K01-054

Socialinės integracijos stiprinimo mechanizmų 

diegimas ir taikymas VšĮ "Vaikų lavinimo centras" 215 630,15

LT03-2-SADM-K01-055 CARE Asociacija "Aktyvus jaunimas" 201 200,67



LT03-2-SADM-K01-056

„SOCIALINĖS INTEGRACIJOS STIPRINIMO 

MECHANIZMAI VAIKAMS IR JAUNUOLIAMS 

SU AUKŠTOS RIZIKOS ELGSENA IR (AR) IŠ 

NEPALANKIŲ APLINKŲ“ VšĮ "MEDA PROJECT" 224 921,40

13 121 694,96Iš viso:


