Švietimo, mokslo ir sporto ministerija skelbia konkursą užsienio lietuvių neformaliojo lituanistinio
švietimo ir sporto projektams finansuoti 2020 metais
Konkurso tikslas - skatinti užsienio lietuvius mokytis lietuvių kalbos, Lietuvos valstybės istorijos,
kultūros, pažinti Lietuvos dabartį, taip pat sudaryti sąlygas saviraiškai lietuvių kalba, stiprinti ir puoselėti
lietuvybę, telkti lietuvių bendruomenes užsienyje įsitraukti į sveikatą stiprinančią ir jų fizinį aktyvumą didinančią
veiklą.
Konkursui pateikiamos atskiros paraiškos užsienio lietuvių neformaliajam lituanistiniam švietimui
ir / ar užsienio lietuvių sportui finansuoti.
I. Lituanistinės mokyklos ir kitos užsienyje registruotos švietimo įstaigos, kurios vykdo užsienio
lietuvių neformalųjį lituanistinį švietimą ir yra registruotos Lietuvos švietimo ir mokslo įstaigų registre
(registracija kol kas nėra privaloma formaliojo ugdymo mokykloms), ar jas vienijančios organizacijos kviečiamos
teikti projektus šioms veikloms įgyvendinti:
1. projekto teikėjo bendradarbiavimas su kitomis lituanistinėmis mokyklomis ir (ar) užsienio ir (ar)
Lietuvos Respublikos švietimo įstaigomis (bendros veiklos organizavimas, vaikų ir jaunimo stovyklos, mainai);
2. lituanistinės mokyklos veikla, skatinanti mokinių motyvaciją mokytis lituanistinėje mokykloje;
3. metodinės ir mokomosios medžiagos, tautinės atributikos, mokymo ir kitų priemonių kūrimas,
leidimas, įsigijimas. Skiriant lėšas metodinės ir mokomosios medžiagos, tautinės atributikos, mokymo ir kitoms
priemonėms įsigyti, pirmenybė teikiama pradedančioms veiklą lituanistinėms mokykloms, kurios veikia ne ilgiau
kaip vienus metus; lėšos neskiriamos pratybų sąsiuviniams ir kanceliarinėms prekėms kaip trumpalaikėms
investicijoms ir vienkartinio naudojimo priemonėms.
4. mokytojų, užsienio lietuvių bendruomenių Švietimo tarybų atstovų kvalifikacijos tobulinimas
Lietuvoje ir užsienyje;
5. informacinių leidinių leidimas.
II. Užsienio lietuvių organizacijos kviečiamos teikti projektus šioms veikloms įgyvendinti:
1. projekto teikėjo bendradarbiavimas su Lietuvos Respublikos sporto organizacijomis (bendros veiklos
organizavimas, vaikų ir jaunimo sporto stovyklos ir kt.);
2. sportavimo ir kitų priemonių įsigijimas;
3. trenerių, fizinio aktyvumo specialistų, užsienio lietuvių bendruomenių Sporto tarybų atstovų
kvalifikacijos tobulinimas Lietuvoje ir užsienyje.
Finansuojant pateiktus projektus prioritetas teikiamas veikloms, kurios:
1) skirtos Mokyklų bendruomenių metams paminėti;
2) skatina pilietiškumą;
3) turi papildomus finansavimo šaltinius.
Vertinant projektus atsižvelgiama į šiuos kriterijus, ar:
1. projekto paraiška atitinka jai nustatytus reikalavimus;
2. realus projekto tikslas;
3. aiškūs projekto uždaviniai;
4. sprendžiamos aktualiausios užsienio lietuvių neformaliojo lituanistinio švietimo ir sporto problemos;
5. pakankama projekto teikėjų kvalifikacija ir patirtis;
6. racionalus laiko, finansinių ir žmogiškųjų išteklių planavimas;
7. projekto biudžetas yra tikslus, realus, subalansuotas ir pagrįstas;
8. yra išliekamoji vertė ir galimas projekto tęstinumas.
Jei projekto teikėjas neturi juridinio asmens statuso, teikiama paraiška turi būti suderinta su juridiniu
asmeniu, atsakingu už projekto teikėjo finansinę veiklą.
Pageidautina, kad projekto teikėjas ar juridinis asmuo, atsakingas už projekto teikėjo finansinę veiklą,
turėtų banko sąskaitą eurais.
Projektų konkurso tvarkos aprašą ir paraiškos formą galima rasti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos
internetinio puslapio skyrelyje www.smm.lt/naujienos/konkursai/kiti konkursai ir www.smm.lt/švietimas/užsienio
lietuvių lituanistinis švietimas/ neformalusis lituanistinis švietimas.
Projektų paraiškas prašome teikti iki 2020 m. vasario 16 d. elektroninio pašto adresu (PDF su
parašais ir Word variantus) daiva.zemguliene@smm.lt
Iškilus klausimams kreiptis į Užsienio lietuvių skyriaus vyriausiąją specialistę Daivą Žemgulienę tel. (85) 219 1184, el. p. daiva.zemguliene@smm.lt

