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(vykdytojas/
partneris)

Patikros data

Patikros rezultatas
(vyko/nevyko
/nustatyta
neatitikimų)

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

Pokytis versle, viešajame sektoriuje,
visuomenėje – nauji standartai
diskriminacijos mažinimui

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

Vykdytojas

2020-09-03

Nustatyta neatitikimų

Akmenės rajono verslininkų asociacija

NAUJOSIOS AKMENĖS MIESTO
JAUNO VERSLO SUBJEKTŲ
KOMPETENCIJŲ IR
KONKURENCINGUMO DIDINIMAS

Akmenės rajono verslininkų asociacija

Vykdytojas

2020-09-03

Vyko

Jaunimo edukacinis centras

Kurianti Šilutė - projektinio įsidarbinimo
dirbtuvės

MB „Europrosprendimai“

Partneris

2020-09-03

Nevyko

VšĮ "Tavo robotas"

Vykdytojas

2020-09-03

Nevyko

VšĮ "Tavo robotas"

Vykdytojas

2020-09-03

Nevyko

VšĮ "Asmenybės ugdymo kultūros
centras"

Vykdytojas

2020-09-03

Nevyko

AB DFDS Seaways

Vykdytojas

2020-09-03

Nustatyta neatitikimų

VšĮ "Tavo robotas"

VšĮ "Tavo robotas"
VšĮ "Asmenybės ugdymo kultūros
centras"

AB DFDS Seaways

Tauragės rajono savivaldybės
administracija
Sutrikusio intelekto žmonių globos
bendrija "Šakių viltis"
Šakių sporto klubas "Audra"
Lietuvos vaikų fondas
Švenčionių rajono savivaldybės
administracija
Neformalaus ugdymo centras
Asociacija "Švenčionių miesto vietos
veiklos grupė"
Alytaus miesto savivaldybės
administracija
VšĮ "Gerumo skraistė"

Varėnos verslo ir amatų asociacija

„Robotikos - pažangios specializacijos
kompetencijų ugdymas ir įgūdžių
suteikimas praktikos metu.“
„Robotikos - pažangios specializacijos
kompetencijų ugdymas ir įgūdžių
suteikimas praktikos metu.“
Atvira jaunimo erdvė ir mobili
bendruomenė KORPUSAS 3
Keleivių ir krovinių gabenimo keltais
paslaugas teikiančios įmonės darbuotojų
specifinių kompetencijų ugdymas,
gebėjimų prie ūkio pokyčių pritaikymas
„Tauragės rajono savivaldybės
bendruomeniniai šeimos namai“
Negalią turinčių asmenų ir jų šeimos
narių integracija į visuomenę
„Sportinio užimtumo veiklos Šakių
miesto socialinę atskirtį patiriantiems
gyventojams“
Vyresnio amžiaus žmonių socialinė
integracija
Bendruomeniniai šeimos namai
Y karta miestui
„Verslo kūrimo pradžios žingsniai
Švenčionių mieste“
Alytaus miesto bendruomeniniai šeimos
namai
Pagalba į namus ir asmeninis asistentas
negalią turintiems darbingo amžiaus
asmenims
Viešųjų paslaugų ir informacijos
teikimas verslumui pagal gyvenimo būdą
skatinti

Koordinacinis centras "Gilė"

Partneris

2020-09-04

Vyko

Sutrikusio intelekto žmonių globos
bendrija "Šakių viltis"

Vykdytojas

2020-09-04

Nevyko

Šakių sporto klubas "Audra"

Vykdytojas

2020-09-04

Vyko

Lietuvos vaikų fondas

Vykdytojas

2020-09-08

Nevyko

Partneris

2020-09-08

Švenčionių rajono švietimo pagalbos
tarnyba
Utenos kolegija
Asociacija "Švenčionių miesto vietos
veiklos grupė"

Vyko

Partneris

2020-09-08

Vyko

Vykdytojas

2020-09-08

Nustatyta neatitikimų

VšĮ „Devynios galybės“

Partneris

2020-09-09

Nevyko

VšĮ "Gerumo skraistė"

Vykdytojas

2020-09-09

Vyko

Varėnos verslo ir amatų asociacija

Vykdytojas

2020-09-09

Nevyko

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Nuo globos link galimybių:
bendruomeninių paslaugų plėtra

VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centras

Partneris

2020-09-09

Nevyko

Varėnos rajono futbolo klubas
"ATŽALYNAS"

Socialinę atskirtį patiriančių Varėnos
miesto šeimų vaikų socialinė integracija
įtraukiant juos į sportinę veiklą

Varėnos rajono futbolo klubas
"ATŽALYNAS"

Vykdytojas

2020-09-09

Vyko

Vykdytojas

2020-09-11

Nevyko

Vykdytojas

2020-09-11

Vyko

Partneris

2020-09-11

Vyko

Vykdytojas

2020-09-11

Vyko

Socialiai pažeidžiamų vyrų ir jaunuolių
problemų atpažinimas ir sprendimų
VšĮ "ALFA CENTRAS"
VšĮ "ALFA CENTRAS"
modeliavimas darbinės integracijos
perspektyvoje
Vilkaviškio rajono savivaldybės
Sveikos gyvensenos skatinimas
Vilkaviškio rajono savivaldybės
visuomenės sveikatos biuras
Vilkaviškio rajono savivaldybėje
visuomenės sveikatos biuras
Aleksoto seniūnijos ekonomiškai
neaktyvių gyventojų padėties darbo
VšĮ Koučingo klubas
UAB Verslo mokymo centras
rinkoje gerinimas, suteikiant jiems naujas
kompetencijas ir įgūdžius
Socialinę atskirtį patiriančių kalvarijiečių
Kalvarijos savivaldybės kultūros centras
Kalvarijos savivaldybės kultūros centras
įtraukimas į bendras veiklas ir miesto
kultūrinį gyvenimą
VšĮ "Gyveni ir mokaisi"
Pabandom iš naujo
VšĮ "Gyveni ir mokaisi"

Vykdytojas

2020-09-11

Vyko

Viešoji įstaiga "Jurbarko socialinės
paslaugos"

Socialinių paslaugų plėtra ir gerinimas
socialinę atskirtį patiriantiems asmenims

Viešoji įstaiga "Jurbarko socialinės
paslaugos"

Vykdytojas

2020-09-11

Nevyko

Vilkaviškio rajono pagyvenusių žmonių
klubas "Rudenėlis"

„AKTYVŪS SENJORAI KURIA
PILIETIŠKĄ VISUOMENĘ"
Lietuvos aukštųjų mokyklų valdymo,
administravimo ir studijų proceso
organizavimo tobulinimas taikant
EDINA informacinę sistemą
Neformalaus ugdymo centras
Socialinę atskirtį patiriančių asmenų
integracijos į darbo rinką projektas
"Pokyčių metas"
Socialinę atskirtį patiriančių asmenų
integracijos į darbo rinką projektas
"Pokyčių metas"

Vilkaviškio rajono pagyvenusių žmonių
klubas "Rudenėlis"

Vykdytojas

2020-09-11

Nevyko

Kauno technologijos universitetas

Vykdytojas

2020-09-11

Vyko

"Conscia terra" asociacija

Vykdytojas

2020-09-12

Vyko

Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacija

Vykdytojas

2020-09-15

Nevyko

Kauno technologijos universitetas
"Conscia terra" asociacija
Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacija

Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacija

Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacija

Vykdytojas

2020-09-15

Nevyko

Onkopsichosocialinės pagalbos tarnyba

Kaniterapinės pagalbos centras

Vykdytojas

2020-09-15

Nustatyta neatitikimų

Kauno rajono savivaldybės biudžetinė
įstaiga visuomenės sveikatos biuras

Fizinio aktyvumo skatinimas Kauno
rajono bendruomenėje

VšĮ Nacionalinis sporto ir sveikatinimo
institutas

Partneris

2020-09-15

Vyko

Jonavos rajono socialinių paslaugų
centras

Socialinių paslaugų Jonavoje
gyvenantiems kitataučiams sukūrimas ir
organizavimas

Jonavos rajono socialinių paslaugų
centras

Vykdytojas

2020-09-15

Nustatyta neatitikimų

Vykdytojas

Kaniterapinės pagalbos centras

Jonavos rajono savivaldybės viešoji
biblioteka
VšĮ "Kartu stipresni"
Kauno prekybos, pramonės ir amatų
rūmai
Littelfuse LT, UAB

„Biblioteka – tai Jūs ir mes“
"Atrask save Žaliakalnyje"
Specialiųjų sektorinių mokymų
gamybinių įmonių specialistams
vykdymas
Littelfuse LT, UAB darbuotojų
profesinių įgūdžių tobulinimas

Jonavos rajono savivaldybės viešoji
biblioteka
VšĮ "Kartu stipresni"

2020-09-15

Vyko

Vykdytojas

2020-09-15

Nevyko

Kauno prekybos, pramonės ir amatų
rūmai

Vykdytojas

2020-09-15

Nustatyta neatitikimų

Littelfuse LT, UAB

Vykdytojas

2020-09-15

Nustatyta neatitikimų

Panevėžio švietimo centras

Sociokultūrinės veiklos ir savitarpio
pagalbos klubas "Sau ir bendruomenei"

Panevėžio švietimo centras

Vykdytojas

2020-09-16

Vyko

Panevėžio krašto žmonių su negalia
sąjunga

Socialinės atskirties mažinimas per soc.
paslaugų ir sociokultūrinės veiklos
organizavimą soc. atskirtį patiriantiems
asm./šeim., pasitelkiant savanor

Panevėžio krašto žmonių su negalia
sąjunga

Vykdytojas

2020-09-16

Vyko

Ukmergės rajono savivaldybės
administracija

Vykdytojas

2020-09-16

Vyko

World Courier (Lithuania), UAB

Vykdytojas

2020-09-16

Vyko

Vykdytojas

2020-09-17

Vyko

Partneris

2020-09-17

Vykdytojas

2020-09-17

Vyko

Vykdytojas

2020-09-17

Nevyko

Vykdytojas

2020-09-17

Nevyko

Nustatyta neatitikimų

Ukmergės rajono savivaldybės
administracija
World Courier (Lithuania), UAB

Virtualių aplinkų diegimas destruktyvaus
(padidinto aktyvumo) elgesio
reguliavimui
World Courier (Lithuania), UAB
darbuotojų kvalifikacijos kėlimas

Joniškio rajono partnerystės vietos
Joniškio rajono partnerystės vietos
Vaikai užauginti
veiklos grupė
veiklos grupė
Pasvalio rajono savivaldybės
Pasvalio rajono bendruomeniniai šeimos
Pasvalio šeimos gerovės centras
administracija
namai
VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠEIMOS CENTRAS
VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠEIMOS CENTRAS
Pagalba jauniems Biržų miesto verslams
"Kartu saldu"
"Kartu saldu"
Joniškio miesto vietos veiklos grupė
Kitataučiai pilietinėje visuomenėje
Joniškio miesto vietos veiklos grupė
Biržų miesto jaunų turizmo verslų
Asociacija "Biržų turizmo klasteris"
Asociacija "Biržų turizmo klasteris"
stiprinimas

Vyko

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo
plėtros centras

Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra
suteikiant besimokantiems asmenims
bendrąsias ir pagrindines kompetencijas

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo
plėtros centras

Vykdytojas

2020-09-17

Kupiškio rajono savivaldybės
administracija

Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas
Kupiškio rajono savivaldybėje

Viešoji įstaiga Kupiškio vaikų dienos
centras

Partneris

2020-09-21

Vyko

VšĮ Kupiškio dekanato "Caritas"

Vykdytojas

2020-09-21

Nevyko

VšĮ Kupiškio dekanato "Caritas"

Vykdytojas

2020-09-21

Nustatyta neatitikimų

Kupiškio etnografijos muziejus

Vykdytojas

2020-09-21

Vyko

Viešoji įstaiga "Žmogaus socialinės
raidos tyrimų centras"

Vykdytojas

2020-09-23

Nevyko

VšĮ Kupiškio dekanato "Caritas"

VšĮ Kupiškio dekanato "Caritas"
Kupiškio etnografijos muziejus
Viešoji įstaiga "Žmogaus socialinės
raidos tyrimų centras"
Lietuvos vaikų fondas

Socialinių paslaugų organizavimas
Kupiškio mieste socialinę atskirtį
patiriantiems žmonėms
Socialinių paslaugų organizavimas
Kupiškio mieste socialinę atskirtį
patiriantiems žmonėms
Jaunimo socialinės atskirties mažinimas
Kupiškio mieste
Studija “Atrask save darbo rinkoje”
Vyresnio amžiaus žmonių socialinė
integracija
„Dalinamės patirtimi, stipriname jaunus
verslus“

Lietuvos vaikų fondas

Vykdytojas

2020-09-23

Nevyko

Uždaroji akcinė bendrovė "RIGERA"

Vykdytojas

2020-09-23

Vyko

Smulkaus verslo kūrimas Zarasų mieste

Viešoji įstaiga "Nacionalinis socialinės
integracijos institutas"

Vykdytojas

2020-09-23

Vyko

Jaunimo reikalų departamentas prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

JUDAM

VšĮ Socialinis veiksmas

Partneris

2020-09-24

Vyko

Palangos miesto savivaldybės
visuomenės sveikatos biuras

Sveikatos ugdymo priemonių
įgyvendinimas tikslinių grupių asmenims
Palangos miesto savivaldybėje

Palangos miesto savivaldybės
visuomenės sveikatos biuras

Vykdytojas

2020-09-24

Vyko

Nevyko

Uždaroji akcinė bendrovė "RIGERA"
Viešoji įstaiga "Nacionalinis socialinės
integracijos institutas"

„Socialinių paslaugų teikimas Naujojoje
Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų
Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų
Akmenėje socialinės rizikos vaikams ir jų
švietimo centras
švietimo centras
šeimos nariams“
Asociacija "Maitinkimės sveikai"
ROL Lithuania UAB
Skuodo vaikų lopšelis-darželis
Panevėžio atviras jaunimo centras
UAB "Mokesčių labirintai"
Gurmanų klubas, UAB
Gurmanų klubas, UAB
Kelmės rajono savivaldybės
administracija
Rietavo savivaldybės administracija

Vykdytojas

2020-09-24

Pagalba versliems Skuodo gyventojams

Asociacija "Maitinkimės sveikai"

Vykdytojas

2020-09-24

Nevyko

ROL Lithuania UAB darbuotojų
mokymai ir kvalifikacijos tobulinimas
"Bendrystės džiaugsmas"

ROL Lithuania UAB

Vykdytojas

2020-09-24

Nustatyta neatitikimų

Skuodo vaikų lopšelis-darželis

Vykdytojas

2020-09-25

Nustatyta neatitikimų

Panevėžio atviras jaunimo centras

Bendruomeniškumo ugdymas,
pasitelkiant savanorius ir organizuojant
buriavimo stovyklų bei varžybų veiklas.
Daugiau žinių - daugiau galimybių
Maitinimo paslaugų įmonių darbuotojų
kvalifikacijos tobulinimas
Maitinimo paslaugų įmonių darbuotojų
kvalifikacijos tobulinimas
Kompleksinės paslaugos šeimai Kelmės
rajone
Sveikos gyvensenos skatinimas Rietavo
savivaldybėje

Vykdytojas

2020-09-25

Vyko

UAB "Mokesčių labirintai"

Vykdytojas

2020-09-25

Nustatyta neatitikimų

UAB "Skanėstai" UAB "Aktyvistas"

Partneris

2020-09-25

Nevyko

UAB "Skanėstai" UAB "Aktyvistas"

Partneris

2020-09-25

Nevyko

Partneris

2020-09-28

Nevyko

Partneris

2020-09-28

Vyko

Lietuvos Samariečių bendrijos Kelmės
skyrius
Klaipėdos rajono savivaldybės
visuomenės sveikatos biuras

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Nuo globos link galimybių:
bendruomeninių paslaugų plėtra

VšĮ "Mano vaikas"

Partneris

2020-09-29

Vyko

Viešoji įstaiga "Šalčininkų švietimo ir
informavimo centras"

Šalčininkų rajono vaikų ir jaunimo
sveiko ir aktyvaus gyvenimo būdo
skatinimas

Viešoji įstaiga "Šalčininkų švietimo ir
informavimo centras"

Vykdytojas

2020-09-29

Nustatyta neatitikimų

Vykdytojas

2020-09-29

Vyko

Vykdytojas

2020-09-30

Vyko

Partneris

2020-09-30

Nevyko

Visuomeninė organizacija (asociacija)
specialiosios kūrybos draugija Alytaus
"Guboja"
Alytaus miesto savivaldybės
administracija
Lietuvos Respublikos valstybinė darbo
inspekcija prie Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos

Socialinę atskirtį patiriančių darbingų
asmenų meninės krypties mokymas
Mažais žingsneliais - sveikos gyvensenos
link
Profesinių sąjungų ir darbdavių
bendradarbiavimo modelis vystant
socialinį dialogą

Visuomeninė organizacija (asociacija)
specialiosios kūrybos draugija Alytaus
"Guboja"
Alytaus miesto savivaldybės
administracija
Lietuvos profesinių sąjungų
konfederacija

