Artėjantis Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis (toliau – Šimtmetis) yra ne tik proga
pažymėti praeitį, bet ir galimybė drauge kurti mūsų šalies dabartį ir ateitį. Lietuvos likimą lėmė
aktyvūs ir neabejingi žmonės, asmeniškai apsisprendę veikti, dirbti, ką gali geriausiai, ir prisiimti
atsakomybę už savo aplinką. Šimtmečio veikėjas yra kiekvienas aktyvus kuriantis pilietis.
Parodykime, kad kiekvienas iš mūsų gali būti Šimtmečio veikėju ir kad tokių žmonių Lietuvoje yra
daug. Šimtmečio proga norime paskatinti visuomenę dovanoti sau, savo bendruomenei, miestui ir
šaliai dovanas ir taip parodyti, kad esame aktyvių piliečių tauta, besirūpinanti savo nariais ir savo
valstybe.
1. Įgyvendindama Istorinės atminties puoselėjimo programą, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės kanceliarija (toliau – Vyriausybės kanceliarija) skelbia geriausios idėjos konkursą
„Dovana Lietuvai“.
2. Prioritetinės Istorinės atminties puoselėjimo programos finansavimo kryptys
2017 metais:
2.1. Šimtmečio minėjimas;
2.2. Šalies praeities ir dabarties (Lietuvos istorijos, gamtos, kultūros, meno, mokslo
pasiekimų) žinomumo didinimas.
3. Konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti projektą, kuris geriausiai ir efektyviausiai
prisidėtų prie šio tikslo – Lietuvos žmonių skatinimo būti aktyviems ir neabejingiems, įsitraukiant į
įvairias visuomenines ir savanoriškas veiklas, Šimtmečio proga dovanojant prasmingiausią dovaną
– aktyvesnę, atsakingesnę ir jautresnę visuomenę.
4. Įgyvendinamas projektas turi apimti veiklas, proporcingai prisidedančias prie:
4.1. gyventojų bendruomeniškumo skatinimo;
4.2. socialinės atsakomybės didinimo ir socialinės atskirties mažinimo;
4.3. užsiėmimų su socialinės rizikos šeimose ir vaikų globos namuose augančiais vaikais
skatinimo;
4.4. istorinės atminties išsaugojimo ir Šimtmečio pasiekimų žinomumo didinimo;
4.5. edukacinių renginių, skirtų informacinių ir ryšių technologijų įgūdžiams plėtoti,
organizavimo;
4.6. aplinkos gražinimo;
4.7. tautinių bendrijų įtraukimo į visuomenines pilietines akcijas.
5. Projekto turiniui keliami šie reikalavimai:
5.1. pasiūlomas paveikiausias ir efektyviausias modelis, kurio tikslas – įtraukti žmones
dalyvauti visuomeninėje ir savanoriškoje veikloje;
5.2. skatinamas bendruomeniškumas ir pilietiškumas;
5.3. pasiūloma veiksminga ir patraukli informacinė kampanija, motyvuojanti ir įtraukianti
žmones prisijungti;
5.4. skatinamas vietinis, regioninis ir tarptautinis bendradarbiavimas;
5.5. numatomos priemonės, sudarančios sąlygas jaunimui organizuoti laisvalaikio
užimtumo renginius;
5.6. skatinamos bendruomenių iniciatyvos;
5.7. numatoma ne mažiau kaip 300 skirtingų savanoriškų veiklų projekto įgyvendinimo
pradžioje (projektą numatoma pradėti įgyvendinti ne vėliau kaip per mėnesį nuo sutarties
pasirašymo dienos).
6. Laukiami rezultatai:
6.1. bus suorganizuotos ne mažiau kaip dvi nacionalinės savanorystės kampanijos visoje
Lietuvoje (nacionalinės akcijos turi apimti teritoriją, kurioje gyvena ne mažiau kaip 60 procentų
Lietuvos Respublikos gyventojų);
6.2. padaugės savanoriaujančių ir prisijungusių prie visuomeninės veiklos žmonių;

6.3. visuomenei bus sudaryta galimybė pasirinkti pagal savo pomėgius ir galimybes
projekto „Dovana Lietuvai“ savanoriškas veiklas ir jas įgyvendinti.
7. Maksimali Vyriausybės kanceliarijos skiriama suma projektui „Dovana Lietuvai“
įgyvendinti – 40 000 (keturiasdešimt tūkstančių) eurų.
8. Projekto įgyvendinimo pabaiga – 2017 m. gruodžio 10 d.
9. Konkurse gali dalyvauti nevyriausybinės organizacijos, kurios:
9.1. per pastaruosius 3 metus suorganizavo ne mažiau kaip vieną savanorystę skatinančią
nacionalinę kampaniją;
9.2. turi ne mažiau kaip 30 nevyriausybinių organizacijų partnerių visoje Lietuvoje ir gali
sutelkti veikiančias nevyriausybines organizacijas bendroms savanorystės kampanijoms
įgyvendinti;
9.3. per pastaruosius 3 metus įgyvendino bent vieną projektą drauge su nacionalinėmis
televizijomis ir naujienų portalais vykdant aktyvią informacinę kampaniją, skatinančią pilietiškumą
ir socialinę atsakomybę;
9.4. turi nepriekaištingą reputaciją.
10. Paraiškos priimamos nuo 2017 m. balandžio 12 d. iki 2017 m. balandžio 28 d.
10.1. Vyriausybės kanceliarijoje adresu: Gedimino pr. 11, 01103 Vilnius, pirmadienį–
ketvirtadienį nuo 8 val. iki 17 val., penktadienį nuo 8 val. iki 15 val. 45 min., pietų pertrauka nuo
12 val. iki 12 val. 45 min., arba
10.2. elektroniniu paštu simtmetis@lietuva.lt.
11. Dėl papildomos informacijos galima pasiteirauti: Vyriausybės kanceliarijos
Komunikacijos departamento Valstybės atkūrimo šimtmečio sekretoriatas, tel. +370 706 63 746,
el. p. simtmetis@lietuva.lt.
12. Konkursas bus vykdomas ir paraiškos vertinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos
nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymu ir Projektų, įgyvendinančių Istorinės atminties
puoselėjimo programą, konkurso organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Vyriausybės kanclerio
2017 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. V-44.
13. Paraiškos forma

