2009 metų projektai

Parengti respublikiniai projektai:
• ŠMM pilietinio ir tautinio ugdymo projektas „Pilietinės ir tautinės savimonės stiprinimas:
novacinės žinios ir gebėjimai bendrakultūriniame kontekste“ (KPKC – pareiškėjas).
• ŠMM vaikų socializacijos projektas „Žmogus turi būti geras ir gražus“ (KPKC –
partneris).
Vykdomi Lietuvos Respublikos ir Norvegijos finansinių mechanizmų paprojekčiai:
• Norvegijos finansinio mechanizmo subsidijų schemos „Patirties perdavimo ir
bendradarbiavimo ryšių tarp vietinio, regioninio ir euroregioninio lygio partnerių Lietuvoje
ir Norvegijoje stiprinimas“ pirmojo kvietimo paprojektis „Praktinis verslumo ugdymas –
norvegų patirtis“ (KPKC – pareiškėjas, partneriai – Vestfold fylkeskommune, Kauno
prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Viešoji įstaiga “Lietuvos Junior Achievement”).
• Norvegijos finansinio mechanizmo subsidijų schemos „Patirties perdavimo ir
bendradarbiavimo ryšių tarp vietinio, regioninio ir euroregioninio lygio partnerių Lietuvoje
ir Norvegijoje stiprinimas“ antrojo kvietimo paprojektis „Pedagogų bendradarbiavimo
galimybių plėtra taikant norvegų patirtį socialinės tinklaveikos informacinėse
technologijose“ (KTU – pareiškėjas, KPKC – partneris).
Parengti ir vykdomi ES struktūrinių fondų projektai:
• ES struktūrinių fondų 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1
prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.1-SADM-06-K priemonės
„Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje“ projektas „Kauno miesto švietimo
ir ugdymo įstaigų administracinio personalo kvalifikacijos tobulinimas ir
administracinių gebėjimų plėtotė“ (KPKC – pareiškėjas).
• ES struktūrinių fondų parama iš 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų
programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.1–SADM-04-K
priemonės „Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas“ projektas „Šeimos ir darbo
įsipareigojimų derinimas: informavimas, motyvavimas, konsultavimas, mokymai“
(KPKC – pareiškėjas, partneriai – Kauno ir Telšių miestų socialinių paslaugų centrai, Kauno
kartų namai, Aleksoto katalikių moterų draugija, A. Astrausko firma „Pirmas žingsnis“).
• Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros projekto Nr. VP1-2.1-ŠMM-01-V-01-001
„Bendrojo lavinimo mokyklų įsivertinimo instrumentų kūrimas ir diegimas“ atviro konkurso
„Bendrojo lavinimo mokyklų įsivertinimo koncepcijos ir instrumentų kūrimo, išbandymo
atrinktose mokyklose, pasitelkiant apmokytus konsultantus“ pirkimas (NMVA –
pareiškėjas, KPKC – partneris).
• ES struktūrinių fondų parama iš 2007-2013 m. sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2
prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė
infrastruktūra“ projektas „Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo infrastruktūros plėtra“
(PPRC – pareiškėjas, KPKC – partneris).
Vykdoma Kauno miesto savivaldybės administracijos Sveikatos skyriaus programa:
• Kauno miesto savivaldybės administracijos Sveikatos skyriaus programa „Narkotikų ir
psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos programos įgyvendinimas“ (KPKC –
partneris).

