
 

 

 

Endene av prosjektet „Fremme Bærekraftig Utvikling Ved Å Styrke Offentlige Sosiale Klynger”  

No. NOR-LT10-VRM-01-K-02-006 vellykket implementering 

 

2017. 30. april endte prosjektet "Fremme 

av bærekraftig utvikling i styrke offentlig 

sosial utvidelse no. NOR-LT10-VRM-01-

K-02-006, som arrangøren litauisk 

University of Educational Sciences, 

sammen med 12 partnere fra Litauen og 

Norge: Fleksibel utdanning Norge, Biržų 

distriktet kommune, Biržai District Public 

Health Office, Prienai District, Prienai 

omsorgsboliger, Druskininkai kommune, 

Druskininkai Education center, Utena 

distriktet kommune, Utena A. og M. 

Miškinis allmen bibliotek, Vilnius College 

of design, PU Amber Academy, litauisk 

College of demokrati. 

Prosjektaktiviteter har blitt gjennomført siden 2015. 11. september. - 2017. 30 april., Den totale verdien 

av prosjektet 591,162.70 euro. 

 

I løpet av prosjektet ble gjennomført i følgende 

mål: å utvikle ferdigheter og utvikle sosial 

kompetanse utvidelse fremme livslang læring, 

bidrar til gjennomføring av regional politikk; 

Prosjektpartnerinstitusjoner for å bedre 

folkevelferdspolitikk og offentlig administrativ 

kapasitet. for å sikre offentlig velferdspolitikk i 

gjennomføringen av åpenhet i utvikling og 

implementering av innovative anti-

korrupsjonstiltak på lokalt og regionalt nivå. 

 

I løpet av prosjektet var å oppnå følgende 

resultater av prosjektet: å skape sosial utviklings 

kompetanse modell; virtuelle lærings miljø; velferdsstaten for gjennomføring av åpenhet policy 

manager (litauisk og engelsk), sosiale nettverk utvidelse; klasterystės sosial kompetanse program - 6 

programmer / moduler, 6 verktøykasser (i litauisk og engelsk), institusjonelle og administrative 

kapasiteten til offentlig treningsprogram 3 programmer / moduler, 3 verktøykasser (i litauisk og 

engelsk); organisere 24 trening (12 – i Litauen 12 – i Norge), Litauen 6 ekspertbesøk i Norge, den 

norske eksperten var 6 ganger i Litauen. 



 

Prosjekt indikatorer på suksess oppnådd - 100 prosent, og en rekke 

treningshendelser antall deltakere - 810; tilfredsstillelse av forskjellige 

kapasitetsbygging hendelser kvalitet - 95 prosent. 

Alle prosjektaktiviteter gi et betydelig bidrag til vår målsetting med 

prosjektet - å bidra til de distriktspolitiske målene i Kongeriket Norge 

formidle kunnskap og beste praksis i Republikken Litauen og lokale 

myndigheter for å fremme bærekraftig utvikling og styrking av offentlig 

sektor kapasitet, samarbeid og sosial utvikling mellom lokale og regionale 

partnere. 

 

 

Prosjektet er finansiert av: Ifølge perioden 2009-2014, Norske 

finansieringsordningen Program LT10 "Kapasitetsbygging og 

institusjons staten, stønadsmottakere, og de norske offentlige 

institusjoner, lokale og regionale myndigheter samarbeid". 

 

 

 

For mer informasjon, vennligst besøk: www.socialcluster.lt 

Prosjektutviklere og prosjektlede og partnere: 

Lietuvos Edukologijos universitetas - http://leu.lt/lt/pradzia.html 

Fleksibel utdanning Norge - http://fleksibelutdanning.no/  

Biržų rajono savivaldybė - http://www.birzai.lt/  

Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras - http://www.birzuvsb.istaiga.lt/  

Prienų rajono savivaldybė - http://www.prienai.lt/  

Prienų globos namai - http://www.pgn.lt/  

Druskininkų savivaldybė - http://www.druskininkai.lt/index.php  

Druskininkų Švietimo centras - http://dscentras.lt/  

Utenos rajono savivaldybės administracija - http://www.utena.lt/  

Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka - http://www.uvb.lt/lt/  

Vilniaus Dizaino kolegija - http://www.dizainokolegija.lt/lt/ 

VšĮ Gintarinė akademija - http://www.gintarineakademija.lt/  

Lietuvos demokratiškumo ugdymo  kolegija - http://www.lduk.lt/ 
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