
 
 

 
 

 

 

2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

Asociacija LITDEA yra pelno nesiekianti organizacija, dirbanti vystomojo 
bendradarbiavimo ir globalaus švietimo srityse. 2020-12-31 dienai Litdea asociacijai 
priklausė 13 NVO.  

2020 metais įstaiga turėjo tris darbuotojus: 

• DU iš jų  antroje metų pusėje dirbo SADM finansuotame asociacijų stiprinimo 
projekte; 

• Vienas dirbo su Europos Savanorių Tarnybos savanoriais  

• Taip pat dalį  veiklų Litdea vykdė asociacijos savanorių pagalba.  

Esminė įstaigos veiklos 2020 metais buvo: 

1.  Lietuvos atstovavimas vystomojo bendradarbiavimo asociacijų Europiniame tinkle 
Concord‘e.  Šis atstovavimas vyko trimis kryptimis-  

i) dalyvavimas vystojo švietimo tarptautinėje Concor‘do darbo grupėje (Hub‘e Nr. 4) 

ii) Aid watch kasmetinės ataskaitos rengimas. Šį darbą daro Litdea narė Socialinės Etikos 
instituto vadovas- Julius Norvila. Šiemet buvo paskelbta 2019 m Aidwatch ataskaita, 
kurioje mes parengėme vieną dalį,-apie Lietuvos situaciją. 

iii) Dalyvavimas Concord generalinėje asamblėjoje  

2. Darnaus vystymosi tikslų idėjų atstovavimas ir sklaida Lietuvoje. 

2.1. Litdea URM ministro įsakymu yra įtraukta į LR Nacionalinės Vystomojo 
bendradarbiavimo komisijos sudėtį. Šiemet dalyvavome 2 vykusiuose tarpinstituciniuose 
posėdžiuose, kur pateikėme savo pasiūlymus. 

2.2. Rūpindamiesi darnaus vystymosi idėjų propogavimu surengėme tradicines 4 akcijas:  
Diena be automobilio; pasaulinė Sąžiningos prekybos diena; Pasaulinė pabėgėlių diena; 
Pasaulinė Nieko nepirkimo diena. 

2.3. 2020 m. Litdea kartu su estų El Mondo ir latvių Zalabrivje tęsė įdieginėti Pabaltyjyje 
„FAIR TRADE FRIENDLY“ standartą ir lobinti organizacijas, kad jos įsivestų šį standartą. 

2.4. Asociacija Litdea tęsė ilgalaikį bendradarbiavimą su prekybos tinklu RIMI, skleidžiant 
Fair Trade idėjas Lietuvoje  

2.5. Šiemet pradėjo darbą kartu su Suomijos Reilukuppa organizacija, kuri atsakinga už 
Fairtrade ženklą ir socialiai atsakingų produktų sklaidą Pabaltijo šalyse. Jiems padėjome 
su lietuviško tinklapio kūrimu, atlikome kelis verslininkų siūlomų FT produktų tytimus. 

3. Pajamos ir išlaidos: 

2020 m. asociacijos Litdea tikslinės įplaukos projektų vykdymui sudarė 112586 Eur; jos  
buvo skirta SADM finansuotoms asociacijos stiprinimo veikloms, jaunimo mainams,  kita 



didžioji dalis įplaukų buvo iš ES programos Erasmus+ , kurios skirtos Europos savanorių 
Tarnybos savanorių išlaikymui ir projekto administravimui.  

• 2020 m. uždirbta pajamų 16965 eur 

• Gautas tikslinis finansavimas projektams 112586 eur 

• Panaudotas finansavimas 132979 eur 

• Patirta sąnaudų 149944 eur 

• Finansavimo likutis 11418 eur 
  

Pagarbiai 

Tomas Kurapkaitis 

Asociacijos prezidentas,2020-12-31 
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