
Priedas 1

Eil. Nr.
Numatytos pagal 2016 m. spalio 13 d.  sutartį 

INEA/CEF/ICT/A2015/1154837 veiklos ir gairės
 Atsiskaitymo būdas.

Preliminari 

atlikimo data

Atsakingos 

institucijos

1.1.

Sukurti detalų Saugesnio Interneto Centro darbų planą su terminais, 

įskaitant pilną darbuotojų ir funkcijų pasiskirstymo sąrašą.
ITC, RRT, 

LIA, VL

1.2.

Užtikrinti, kad uždaviniai bus įvykdyti laiku ir remiantis kokybės 

standartais. Įdiegti atitinkamas darbų eigos stebėjimo, vertinimo ir 

kokybės valdymo procedūras pasitelkiant tinkamus rodiklius. Esant 

būtinybei, atlikti pakeitimus projekto plane.

ITC, RRT, 

LIA, VL

1.2.1.
ITC, RRT, LĮA ir VL konsorciumo sutarties Projekto vykdymui 

sudarymas ir veiklos koordinavimas.

 30/09/2016 - 

31/12/2018
ITC

1.3.

Palaikyti ryšį su INEA agentūra. Teikti ataskaitas apie darbų eigą, 

finansines ataskaitas ir skelbti viešąją ataskaitą visuomenei kartu su 

informavimo priemonių paketu.

30/09/2016 - 

31/12/2018
ITC

1.3.1
Projekto dalykinių ir finansinių ataskaitų parengimas ir pateikimas 

INEA agentūrai.

30/06/2017;

31/12/2018

ITC, RRT, 

LIA, VL

Detalus veiksmų planas, sklaidos darbų planas 

pateiktas INEA
30/09/2016

ITC, RRT, 

LIA, VL

 Projekto svetainėje paskelbtos nuorodos atsisiuntimui 

ir pateiktos INEA
31/12/2018

ITC, RRT, 

LIA, VL

2.1.

Bendradarbiaujant su atitinkamomis suinteresuotomis šalimis 

sukurti struktūrinį bendro veikimo metodą, kurį įdiegs Patariamoji 

taryba ir Valdymo komitetas. Patariamoji taryba turėtų veikti kaip 

ryšio kanalas tarp suinteresuotų šalių ir Saugesnio Interneto Centro. 

Turi būti aiškiai nustatyti Patariamosios tarybos nariai, kurie privalo 

periodiškai rengti susitikimus. Patariamojoje taryboje turėtų būti 

atstovai šių organizacijų: 

ministerijų, atsakingų už naująsias žiniasklaidos priemones ir 

švietimą;

policijos padalinio, tiriančio kriminalinius nusikaltimus;

inerneto industrijos asociacijos;

pagrindinių telekomunikacijų paslaugų teikėjų (interneto ir 

mobiliojo ryšio);

nevyriausybinių vaikų gerovės organizacijų;

universiteto tyrėjų apie vaikų naudojimąsi šiuolaikinėmis 

informacinėmis technologijomis;

mokytojų ir tėvų.

Patariamosios tarybos susitikimai vyksta bent kartą 

per metus.

ITC, RRT, 

LIA, VL

2.1.1.

Valdymo komitetas įsteigtas papildomai, kurį sudaro konsorciumo 

atstovai ir atsakingųjų institucijų už SIC paslaugų plėtojimą, veiklos 

planų derinimą, finansavimo klausimų bei projekto teisinės bazės 

užtikirinimą.

Valdymo komiteto susitikimai vyksta bent kartą per 

metus.

Jungtiniai konsorciumo renginiai kas ketvertį

ITC, RRT, 

LIA, VL

2.2.

Sukurti ir palaikyti formalią ir neformalią partnerystę ir skatinti 

dialogą bei keitimąsi informacija su pagrindiniais partneriais 

(vyriausybinėmis organizacijomis, žiniasklaida, IPT asociacijomis, 

vartotojų organizacijomis, švietimo įstaigomis) apie saugesnį 

naudojimąsi internetu ir interneto technologijomis. Pritraukti 

politikus ir verslo atstovus į apskrito stalo diskusiją dėl saugumo, 

įtraukties ir prienamumo.

Partnerystė palaikoma vykdant Saugesnio interneto 

dienos ir kt. bendrus renginius / veiklas; pasidalijimas 

ištekliais geresniam internetui. Diskusijos vyksta bent 

kartą per metus. ITC

Suinteresuotų šalies institucijų ir organizacijų atstovų 

sarašas įtrauktas į detalų veiksmų planą, pasklebtas 

SIC svetainėje ir nuoroda pateikta INEA. Susitikimų 

skaičius ir rezultatai įtraukti į kasmetines ataskaitas 

bendroje tinklo platformoje (BIK-NET).

30/09/2016;

30/07/2017;

31/12/2018

ITC, RRT, 

LIA, VL

3.1.

Bendradarbiauti su Europos tinklų Insafe ir INHOPE 

koordinatoriais dalyvaujant bendrose veiklose ir palaikant bendrą 

tinklo platformą ir jos paslaugas.

ITC (RRT, 

LIA, VL 

prisideda)

3.1.1.

Plėtoti SIC sąveikumą, pasiekiamumą ir veiklą (angl. connectivity, 

and operation), tobulinant nacionalinę ir Europos paslaugų 

infrastruktūrą per bendras SIC paslaugas (informavimas, karštoji 

linija, pagalbos linija) ir veiklos kryptis (Jaunimo dalyvavimo 

prioritetas, SID), vertinimo kriterijus ir pagrindinius rodiklius 

bendroje tinklo platformoje, integruojant paslaugas nacionaliniu ir 

Europos lygiu.

Naujjoje SIC saugykloje naudojami suderinti meta 

duomenys informavimo ir edukaciniams ištekliams; 

naujai parengti ištekliai bendrinami BIK-NET 

saugykloje ir bendruomenėje; blogai Jaunimo forumo 

erdvėje (angl. BIK youth are a).

ITC (RRT, 

LIA, VL 

prisideda)

Gairė 1. Konsorciumo steigiamasis susitikimas

Gairė 2. Galutinė Projekto viešoji ataskaita su santrauka anglų kalba

Gairė 3.  Patariamosios tarybos ir Valdymo grupės steigimas ir priežiūra  

Projekto „Safer Internet Centre Lithuania: draugiskasinternetas.lt II“ (toliau - Projektas) veiksmų planas

Konsorciumo sutarties Nr. P5-98 priedas 1.

Veikla Nr.3: Indėlis į Europos tinklų veiklą ir bendrą tinklo platformą (BIK-NET)

Veikla Nr.1:  Planavimas, vadyba ir ataskaitų teikimas.

Veikla Nr.2: Nacionalinis bendradarbiavimas
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Priedas 1

3.1.2.

Dalyvauti INHOPE renginiuose Informacija apie ,,karštosios linijos" dalyvavimą 

INHOPE renginiuose bus pateikta dalykinėse ir 

viešojoje Projekto ataskaitose.

01/07/2016 - 

31/12/2018
RRT

3.1.2.

Dalyvauti Insafe tinklo renginiuose Informacija apie SIC dalyvavimą tinklo renginiuose 

pateikta dalykinėse ir viešojoje Projekto ataskaitose; 

renginių medžiaga naudojama viešinimo metodų 

tobulinimui ir informavimo priemonių kūrimui.

01/07/2016 - 

31/12/2018

ITC, RRT, 

LIA, VL

3.2.

Prisidėti pasirengiant tinklo renginiams, kaip Saugesnio interneto 

forumas, Saugesnio interneto dienos kampanija per nacionalinius 

renginius, regioninius įvykius; bendradarbiauti su ne ES šalimis 

bendrinant gerąją praktiką, informavimo priemones, dalyvaujant 

tarptautiniuose susitikimuose ir renginiuose, vizituose.

Delegatų į visos Europos Tėvų ir Jaunimo Forumą 

išrinkimas, dalyvavimas Saugesnio Interneto Forume; 

dalyvavimas tinklo mokymo ir gerosios praktikos 

pasidalijimo renginiuose.

ITC, RRT, 

LIA, VL

3.2.1.

Įtraukti saugesnio interneto tematiką ir veiklas į kasmetines 

Europos kampanijas "Interneto savaitė 2017" ir "Interneto savaitė 

2018" Lietuvoje.

Informacija apie vykusias veiklas saugumo internete 

tema ir jų dalyvių skaičių.
31/03/2017

31/03/2018
LIA

3.3.

Viešinti ir administruoti Europinę Saugios e. erdvės ženklo (eSafety 

Label) programą Lietuvoje.

Saugios e.erdvės ženklo viešinimo renginiai, 

saugesnio interneto ambasadorių mokymai ir 

metodinė medžiaga apie dalyvavimą iniciatyvoje; 

susiję konkursai ir iniciatyvos mokykloms.

01/07/2016 - 

31/12/2018
LIA, ITC

Patvirtinimas iš platformos ir atitinkama informacija 

pateikiami INEA agentūrai tarpinėse ir galutinėje 

ataskaitose.

15/12/2018
ITC, RRT, 

LIA, VL

4.1.

Sukurti ir paremti Jaunimo forumą (angl. Youth Panel ), kuriame 

jaunimas ir vaikai galėtų išreikšti savo nuomonę ir dalintis žiniomis 

ir patirtimi, susijusiais su jų naudojimusi naujausiomis interneto 

technologijomis, ir tuo prisidėti prie informavimo veiksmų, 

priemonių ir medžiagos sukūrimo.

ITC

4.1.1.

Jaunimo forumo plėtojimas, 15 kūrybinių dirbtuvių ir mokomųjų 

tinklaraštininkų susitikimų, jaunimo grupės koordinavimas 

internete.

Jaunimo tinklaraščiai nacionalinėje ir Europos tinklo 

platformoje, ne mažaiu kaip 42 jaunimo forumo nariai 

pritraukti iš įvairių Lietuvos mokyklų, jaunimo 

forumo veikla per SID kampaniją. Baltijos šalių 

jaunimo kūrybinės dirbtuvės Lietuvoje ir Latvijoje.

31/08/2018

ITC (RRT, 

LIA, VL 

prisideda)

4.2.

Jaunimo fokus grupių rengimas, 3 susitikimai-interviu su 

jaunuoliais SIC paslaugų naudotojais apie saugumą internete.
Išvados ir svarbiausi pasiekimai įtraukti į viešąją bei 

galutinę ataskaitas, rezultatai paskelbti partnerių 

svetainėse.

31/12/2018 ITC

4.3.

Jaunimo kūrybiniai konkursai. Metiniai kūrybiniai konkursai: 

piešinių jauniesiems iki 11 m. vaikams; kūrybinių darbų (video, 

komiksai, tinklaraščiai ir kt.) jaunuoliams nuo 12 m.; iniciatyvos 

veiksmo savaitei "Be patyčių".

Konkursų geriausi darbai ir medžiaga paskelbti 

svetainėje: piešiniai, kūrybiniai darbai, iniciatyvos.

Dalyvių skaičius ir svarbiausi pasiekimai įtraukti į 

viešąją bei galutinę ataskaitas.
31/10/2018 ITC

5.1.

Užtikrinti sėkmingą esamų ir naujai kuriamų edukacinių / 

informavimo išteklių ir medžiagos sklaidą atnaujinant projekto 

svetainę, kurioje bus skelbiama informacija apie Saugesnio 

Interneto Centro veiklą ir iš kurios bus galima atsisiųsti 

informavimo priemones. Svetainėje turi būti panaudota įprastinė 

Europinė vizualinė tematka ir pateikiamos nuorodos į INSAFE ir 

INHOPE tinklo koordinatorius, Europos komisijos CEF Telecom 

programą.

Nuorodos į pagrindinius svetianės puslapius; mobilioji 

versija. Lietuvos SIC išteklių sklaida nacionalinėjė 

Lietuvos skaitmeninių išteklių saugygkloje ir jų 

duomenys BIK-NET.
ITC

5.1.1

Išteklių saugykla sukurta ir integruota į Nacionalinė Saugesnio 

interneto centro platformą www.draugiskasinternetas.lt naudojant 

metaduomenis panašius į Europos bendrą tinklo platformą BIK-

NET.

ITC

5.1.2

Parengti išsamų informavimo priemonių rinkinį, sukurtą siekiant 

atitikti šalies poreikius (įskaitant lokalizuotas Europos tinklo narių 

priemones / išteklius).

ITC

5.1.3.
Interneto žaidimo 'Interneto išminčius' mobilems prietaisams 

realizavimas.
ITC

5.1.4.

Prižiūrėti ir nuolat atnaujinti ankstesniuose projekto etapuose 

sukurtus mokymosi išteklius: testą "Ar esi saugus internete?",  

svetainę "Saugesnio interneto pamokos", svetainės epilietis.eu 

saugesnio interneto skiltį.

Nuorodos į mokymosi išteklių svetaines, 

apsilankankymų skaičius. 01/07/2016 - 

31/12/2018
LIA

5.1.5.

Nuotolinio Saugesnio interneto kurso turinio atnaujinimas, 

kuravimas bei sklaida, kviečiant mokytis pedagogus, viešųjų 

bibliotekų bei mokyklų bibliotekininkus.

Kurso dalyvių skaičius.
01/01/2017 - 

31/12/2018
LIA

5.1.6.
Parengti skrajutes (ang. fact sheets), pristatančias populiariausias ir 

naujai atsirandančias programėles, žaidimus, socialinius tinklus.

Nuorodos į išteklius, atsisiuntimų skaičius. 01/01/2017 - 

31/12/2018
LIA

5.1.5. Saugesnio interneto jaunimo forumo tinklaraštis Nuoroda į tinklaraštį ITC

Gairė 11.  Naudojant BIK-NET šabloną visų SIC paslaugų ataskaitų 

teikimas bendroje tinklo platformoje

Gairė 4.  Jaunimo forumo veikla (angl. Youth Panel) organizuota 

nacionaliniu lygiu. 

Veikla Nr.4: Jaunimo forumas ir jaunimo dalyvavimas

Veikla Nr.5: Informavimo priemonės, metodai ir ištekliai / medžiaga
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Priedas 1

5.2.

Parengti vaizdo seminarų / video blogų ciklą tėvams apie saugumo 

internete aktualijas; vebinarą švietimo centrams bei mokykloms 

apie Saugesnio interneto centro veiklą ir paslaugas.

Nuorodos į video siužetus, peržiūrų skaičius.
01/01/2017 - 

31/12/2018
LIA, ITC

5.3.
Saugesnio interneto ambasadorių veiklos programos ir medžiagos 

parengimas, akreditavimas.
ITC

5.3.1.
Pilotinio kurso programos ir metodinės medžiagos įkėlimas į 

Moodle platformą.
ITC

5.3.2.

Saugesnio interneto ambasadorių mokymai teikiant prioritetą 

pedagogams dirbantiems su vaikais - pažeidžiama elektroninėje 

erdvėje grupė.

250 ambasadorių tinklas

ITC

5.3.3.
Saugesnio interneto ambasadorių lektorių atranka ir parengimas 

skatinant juos taikyti kūrybinę edukacinę veiklą. ITC

5.3.4.
Saugesnio interneto ambasadorių tinklo plėtojimas, pasidalijimas 

naujomis veiklomis, koordinavimas Edmodo bendruomenėje.
ITC

5.3.5.
Ambasadorių sklaidos veiklos organizavimas bendradarbiaujant su 

eTwinning.
ITC

5.4.

Surengti nacionalinį konkursą mokytojams ir mokyklos 

bendruomenei, kviečiantį kurti inovatyvius saugesnio interneto 

pamokų planus.

Konkurso dalyvių skaičius

31/01/2018 LIA

5.5.
Parengti Saugesnio interneto gaires įtraukti į nacionalines 

programas
ITC

Nuorodos į pagrindinius puslapius pateiktos INEA 

agentūrai; peržiūrų skaičius įtrauktas į ataskaitas BIK-

NET platformoje.

31/12/2017 ITC

6.1 Palaikyti sistemą, kuri  leistų priimti pranešimus apie neteisėtą 

turinį ir (arba) veiklą internete bei naujosiose interneto 

technologijose. 

Informacija apie ,,karštosios linijos" veiklą bus 

teikiama dalykinėse Projekto ataskaitose
01/07/2016 - 

31/12/2018
RRT

6.1.1 Svetainės www.draugiskasinternetas.lt dalies, skirtos ,,karštajai 

linijai" ir pranešimų apie neteisėtą (žalingą) turinį priėmimui, 

palaikymas ir vystymas. 

01/07/2016 - 

31/12/2018
RRT

6.1.2 Greitai reaguoti į pranešimus. Pranešimų persiuntimas 

atitinkamoms institucijoms ar tarnyboms, kad imtųsi priemonių 

(policijai, ŽEIT, IPT, kitoms ,,karštosioms linijoms").

01/07/2016 - 

31/12/2018
RRT

6.1.3 Pranešimų apie neteisėtą ir žalingą turinį internete valdymo 

sistemos tobulinimas.

Informacija apie pranešimų valdymo sistemos 

atnaujinimą bus įtraukta į Projekto dalykinę ataskaitą.
01/10/2017 RRT

6.1.4 Įrangos ,,karštosios linijos" funkcijoms vykdyti įsigijimas. Informacija apie įrangos įsigijimą bus pateikta 

dalykinėje Projekto ataskaitoje.
01/07/2017 RRT

6.2 Kartu su teisėsaugos institucijomis atnaujinti veiklos procedūrų 

vadovą, atsižvelgiant į geriausią ,,karštųjų linijų" tinklo praktiką. 

Tai turi apimti ir Notice and Take Down (NTD) procedūrą. Vystyti 

sistemingą bendradarbiavimą su teisėsaugos institucijomis.

01/07/2016 - 

31/12/2018
RRT

6.3 Atlikti pradinį gautų pranešimų vertinimą ir nustatyti neteisėto 

turinio šaltinį. Sistemingai siųsti įspėjimus interneto svetainių 

prieglobos paslaugų teikėjams apie vaikų seksualinio išnaudojimo 

medžiagą, pastebėtą jų svetainėje, jei policija nėra prašiusi daryti 

kitaip. Stebėti ir imtis atitinkamų priemonių, jei turinys nėra greitai 

pašalinamas.

Informacija apie ,,karštosios linijos" veiklą bus 

teikiama dalykinėse Projekto ataskaitose

01/07/2016 - 

31/12/2018
RRT

6.3.1 Sistemingas interneto svetainių prieglobos paslaugų teikėjų 

informavimas apie vaikų seksualinio išnaudojimo medžiagą jų 

svetainėse (N&TD procedūros įgyvendinimas).

01/07/2016 - 

31/12/2018
RRT

6.4 Keistis su ''karštųjų linijų''  tinklo INHOPE nariais tiksline 

informacija apie neteisėtą turinį internete. Teikti informaciją apie 

vaikų seksualinio išnaudojimo medžiagą (įskaitant ir turinį, 

patalpintą savo šalyje) INHOPE ICCAM duomenų bazei.

Informacija apie ,,karštosios linijos" veiklą bus 

teikiama dalykinėse Projekto ataskaitose 01/07/2016 - 

31/12/2018
RRT

6.5 Aktyviai informuoti vartotojus apie "karštosios linijos" tikslus ir 

veiklą bei kaip pateikti informaciją "karštajai linijai".
01/07/2016 - 

31/12/2018
RRT

6.5.1 ,,Karštosios linijos" viešinimo kampanijos:

- viešinimo kampanija vienoje populiariausių radijo stočių 

Lietuvoje

- informacijos apie ,,karštąją liniją" sklaida vaikų vasaros 

stovyklose

- straipsnių apie ,,karštąją liniją" publikavimas populiariuose 

interneto portaluose

- dalyvavimas SID 2017 ir SID 2018 renginiuose, taip pat parodoje 

"Mokykla" 2016, 2017 ir 2018.

Kampanijų rezultatai skelbiami projekto ataskaitose, 

teikiamose INEA.

01/07/2016 - 

31/12/2018
RRT

6.6 Kelti ''karštosios linijos" darbuotojų kvalifikaciją. Gerinti šių 

darbuotojų darbo sąlygas.

01/07/2016 - 

31/12/2018
RRT

6.6.1 Organizuoti mokymus, taip pat psichologines konsultacijas 

darbuotojams.

Informacija apie mokymus bus teikiama Projekto 

dalykinėse ataskaitose

01/07/2017; 

01/07/2018
RRT

Gairė 6. Atnaujinta projekto svetainė ir išteklių saugykla sukurta.

Veikla Nr.6: „Karštosios linijos“ funkcijos vykdymas
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6.7 Rinkti ir analizuoti statistinius duomenis, kad būtų galima stebėti 

,,karštosios linijos" veiklą ir nustatyti tendencijas.

Statistinių ,,karštosios linijos“duomenų pateikimas 

Projekto dalykinėse ataskaitose.

01/07/2017; 

31/12/2018
RRT

Atnaujintas interneto ,,karštosios linijos" veiklos 

procedūrų vadovas pateiktas INEA. 31/12/2016 RRT

Patvirtinimas iš platformos ir atitinkama informacija 

pateikiami INEA agentūrai tarpinėse ir galutinėje 

ataskaitose.

01/07/2017;

31/12/2018

ITC, RRT, 

LIA, VL

7.1.  Apmokytų konsultantų pagalba telefonu ir internetu vaikams ir 

paaugliams, tėvams, mokytojams, švietimo darbuotojams dėl 

klausimų, susijusių su  interneto technologijomis;

Savanorių konsultantų mokymai.

31/12/2018 VL

7.2  Parengti veiklos gaires laikantis nacionalinės teisės, įskaitant 

duomenų apsaugą, taisyklių.

Parengtos veiklos gairės
30/12/2016 VL

7.3.  Įdiegti sistemą, kuri įgalintų persiųsti pranešimus atitinkamoms 

tarnyboms, kai vaikas yra pavojuje.
31/12/2018 VL

7.4. Užtikrinti, kad ataskaitų mechanizmai būtų suderinami su bendra 

tinklo platforma bei  paslaugų teikėjais.
31/12/2018 VL

7.5. Aktyviai informuoti vartotojus apie ,,Pagalbos linijos" veiklą bei 

kaip susisiekti su ja.
31/12/2018 VL

7.6. Skelbti rezultatus, pateikiant statistiką apie gautų skambučių ir 

iškeltų problemų skaičių.

Saugesnio Interneto Centro "pagalbos linijos" veiklos 

rezultatų vertinimas ir publikavimas.
31/12/2018 VL

7.7. Skelbti rezultatus, pateikiant statistiką apie gautų skambučių ir 

iškeltų problemų skaičių.  Pateikti kokybinę ir kiekybinę ataskaitą 

Europos lygmeniu per bendrą tinklo platformą.

Atitinkama informacija pateikiami INEA agentūrai 

tarpinėse ir galutinėje ataskaitose. 31/12/2018 VL

7.8. Organizuoti kampaniją "Be patyčių" - Veiksmo savaitė Be patyčių 

2017 ir Veiksmo savaitė Be patyčių 2018.

Renginių ataskaitos paviešintos SIC partnerių 

svetainėse, FB; nuorodos pateiktos INEA agentūrai.
VL, ITC, 

LIA, RRT

 Veiksmo savaitės be patyčių 2017 renginių ataskaitos 

paviešintos SIC partnerių svetainėse, FB; nuorodos 

pateiktos INEA agentūrai.

30/04/2017
VL, ITC, 

LIA, RRT

Veiksmo savaitės be patyčių 2018 renginių ataskaitos 

paviešintos SIC partnerių svetainėse, FB; nuorodos 

pateiktos INEA agentūrai.

30/04/2018
VL, ITC, 

LIA, RRT

Patvirtinimas iš platformos ir atitinkama informacija 

pateikiami INEA agentūrai tarpinėse ir galutinėje 

ataskaitose.

15/12/2018
ITC, RRT, 

LIA, VL

8.1. Organizuoti Saugesnio interneto dienos 2017 minėjimo renginius 

nacionaliniu mastu. 

Renginių atgarsiai paviešinti SIC partnerių svetainėse, 

FB; nuorodos pateiktos INEA agentūrai 15/03/2017
ITC, RRT, 

LIA, VL

8.1.1. Organizuoti Saugesnio interneto savaitės 2017 renginius 

nacionaliniu ir vietiniu mastu, dalyvauti trečiųjų šalių renginiuose.

Renginių ir dalyvių statistika SID 2017 ataskaitoje 

įtraukiant dalyvių statistiką, suinteresuotų šalių ir 

partnerių akcijas, žiniasklaidos pritraukimą.
15/03/2017

ITC, RRT, 

LIA, VL

8.2. Organizuoti Saugesnio interneto dienos 2018 minėjimo renginius 

nacionaliniu mastu.

Renginių atgarsiai paviešinti SIC partnerių svetainėse, 

FB; nuorodos pateiktos INEA agentūrai 15/03/2018
ITC, RRT, 

LIA, VL

8.2.1. Organizuoti Saugesnio interneto savaitės 2018 renginius 

nacionaliniu ir vietiniu mastu, dalyvauti trečiųjų šalių renginiuose.

Renginių ir dalyvių statistika SID 2018 ataskaitoje 

įtraukiant dalyvių statistiką, suinteresuotų šalių ir 

partnerių akcijas, žiniasklaidos pritraukimą.
15/03/2018

ITC, RRT, 

LIA, VL

8.3. Litexpo paroda „Mokykla 2016“, „Mokykla 2017“,

„Mokykla 2018“

Renginių, priemonių ir dalyvių statistika viešose 

projekto ataskaitose.
27/11/2016

-2018

ITC, RRT, 

LIA, VL

8.4. Saugesnio interneto centro populiarinimo ir informavimo 

kampanijos strategijos 2016-2018 metų laikotarpiui parengimas 

(tikslai, uždaviniai) kiekvienai tikslinei grupei ir jos aptarimas su 

Projekto valdymo grupe.

Informavimo priemonių sklaidos plano parengimas 

(Dissemination plan),  įskaitant visų SIC dalių veiklą - 

„karštąją liniją“, "pagalbos liniją", jaunimo forumą, 

informavimo priemones.

ITC, RRT, 

LIA, VL

8.4.1. Bendradarbiavimas su eTwinning – Lietuvos nacionalinė paramos 

tarnyba, dalyvaujant programos akcijose ir viešinant SIC veiklą. 

Bendradarbiaujant su programa „eTwinning“.

Saugesnio interneto ambasadoriai (lektoriai) dalyvaus 

programos rengiamuose renginiuose ir pristatys 

Saugesnio interneto projektą, ambasadorių veiklą, 

mokymo metodus ir priemones per 6 regioninius 

seminarus įvairiuose Lietuvos miestuose.

ITC

8.4.2. Seminarai mokyklų bendruomenėms, infodienų organizavimas IKT 

koordinatoriams.

10 infodienų surengtų ITC paskelbti vaizdo įrašai
ITC

8.4.3. Informacinė medžiaga/prekės/produktai su projekto simbolika. Jų 

gamyba ir leidyba (pvz: atšvaitai, kuprinėlės, kalendoriukai, 

pieštukai, ir pan.)

Medžiagos išdalijimo pamokose, per  infodienas, 

renginius organizuojamus kartu su projekto partneriais 

statistika.

ITC, RRT, 

LIA, VL

8.4.4. Organizuoti renginius "Saugus internete ir vasarą!" vaikams vasaros 

stovyklose (2017 m. ir 2018 m. vasaros).

Renginių bei dalyvių skaičius. 06-07/2017

06-07/2018

ITC, LIA, 

RRT, VL

8.4.5. Vaizdo seminarų / video blogų ciklo tėvams apie saugumo internete 

aktualijas viešinimas.

Nuorodos į vaizdo siužetus ir peržiūrų skaičius. 01/01/2017 - 

31/12/2018
LIA   

Gairė 5.  Kartu su teisėsaugos institucijomis atnaujintas interneto karštosios 

linijos veiklos procedūrų vadovas, atsižvelgiant į geriausią interneto 

karštųjų linijų tinklo praktiką. 

Gairė 11.  Naudojant BIK-NET šabloną visų SIC paslaugų ataskaitų 

teikimas bendroje tinklo platformoje

Veikla Nr.7: ,,Pagalbos linijos“ funkcijos vykdymas.

Gairė 11.  Naudojant BIK-NET šabloną visų SIC paslaugų tarpinių 

ataskaitų teikimas bendroje tinklo platformoje

Gairė 7.  Veiksmo savaitės Be patyčių 2017 organizavimas.

Gairė 8.  Veiksmo savaitės Be patyčių 2018 organizavimas.

Veikla Nr.8: Projekto informavimo kampanijos ir  veiklų viešinimas
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8.4.6. Veiklos viešinimas tradicinėse žiniasklaidos priemonėse (spauda, 

radijas, televizija); spaudos pranešimai skelbiami nacionalinėje ir 

regioninėje spaudoje bei šalies naujienų portaluose.

Media monitorinagas
ITC, RRT, 

LIA, VL

8.4.7. SIC veiklos viešinimo pranešimai Facebook, Youtube ir pan. Socialinių tinklų statistika ITC, RRT, 

LIA, VL

8.4.8. Informavimo centro naujienlaiškis, partnerių renginių ir susijusios 

naujienos platinami mokyklose bei projekto partnerių turimais 

kanalais (jų interneto svetainėse).

Naujienlaiškių platinimo statistika
ITC, RRT, 

LIA, VL

8.4.9. SIC populiarinantys ir apdairumą internete skatinantys plakatai 

saugumą internete siejant su saugumu kelyje

Plakatai viešojo susibūrimo vietose šalia greitkelio 

Kaunas – Vilnius
ITC

8.5. Projekto partnerių vykdomas visuomenės informavimas apie SIC 

veiklą ir paslaugas

Viešinimas per prieinamus kanalus: politikams, 

mokyklų bendruomenėms, ambasadorių tinklui, 

bibliotekoms, nacionalinėms organizacijoms, kt.

ITC, RRT, 

LIA, VL

8.5.1. Sprendimų priėmėjų ir atitinkamų vykdytojų  pagrindiniuose 

sektoriuose (industrija, teisėsaugos institucijos, pareigūnai, 

atsakingi už nepilnamečių apsaugą, vaikų apsaugos organizacijos) 

informavimas apie SIC paslaugas.

Atstovavimas ir dalyvavimas įvairiuose renginiuose, 

susitikimuose, darbo grupėse. ITC, RRT, 

LIA, VL

8.5.2. Tikslinių grupių informavimas apie SIC paslaugas , pasitelkiant 

informaciją platinančių organizacijų (internetinių, žiniasklaidos, 

informavimo projektų, tėvų organizacijų ir pan.) pagalbą.

SIC atstovų pranešimai konferencijuose, viešose 

renginiuose, informavimo kampanijose pranešimai 

žiniasklaidoje.

ITC, RRT, 

LIA, VL

Detalus veiksmų planas, sklaidos darbų planas 

pateiktas INEA
30/09/2016

ITC, RRT, 

LIA, VL

"Išmoktų pamokų" ataskaita, įtraukiant dalyvių 

statistiką, suinteresuotų šalių ir partnerių akcijas, 

žiniasklaidos pritraukimą.
15/03/2017

ITC, RRT, 

LIA, VL

"Išmoktų pamokų" ataskaita, įtraukiant dalyvių 

statistiką, suinteresuotų šalių ir partnerių akcijas, 

žiniasklaidos pritraukimą.

15/03/2018
ITC, RRT, 

LIA, VL

9.1. Projekto informavimo kampanijos poveikio įvertinimas tikslinėms 

grupėms; kokybinių ir kiekybinių duomenų apie nacionalinius 

pasiekimus pateikimas Europos lygmenyje per bendrą tinklo 

platformą.

Tyrimo rezultatai ir išvados paskelbti galutinėje 

viešoje projekto ataskaitoje ir bendroje tinklo 

platformoje
15/12/2018 ITC

9.2. Jungtinės galutinės dalykinės ataskaitos teikimas INSAFE tinklui ir 

galutinės poveikio vertinimo ataskaitos rengimas ir viešinimas.

Ataskaitos paviešintos SIC partnerių svetainėse, FB, 

pateiktos INEA agentūrai. 31/12/2018
ITC, RRT, 

LIA, VL

9.2.1. SIC veiklos poveikio vertinimas lyginant vėliausio ir ankstesnių 

Saugesnio interneto projektų tyrimų duomenis ir svarbiausius 

rodiklius. Viešosios reprezentatyvios apklausos parengimas; 

rezultatų įtraukimas į galutinę viešąją ataskaitą.

Tyrimo rezultatai ir išvados paskelbti galutinėje 

viešoje projekto ataskaitoje
15/12/2018

ITC, RRT, 

LIA, VL

9.3. Atlikti tėvų bei mokytojų elgsenos tyrimą. Tyrimo rezultatai paskelbti projekto partnerių 

svetainėse ir viešoje ataskaitoje
31/01/2018 LIA

Patvirtinimas iš platformos ir atitinkama informacija 

pateikiami INEA agentūrai tarpinėse ir galutinėje 

ataskaitose.

15/12/2018
ITC, RRT, 

LIA, VL

Gairė 1. Konsorciumo steigiamasis susitikimas

Gairė 9.  Tarptautinės Saugesnio interneto dienos 2017 minėjimo renginių 

organizavimas ir viešinimas nacionaliniu mastu. 

Gairė 10 . Tarptautinės Saugesnio interneto dienos 2018 minėjimo renginių 

organizavimas ir viešinimas nacionaliniu mastu. 

Gairė 11.  Naudojant BIK-NET šabloną visų SIC paslaugų tarpinių 

ataskaitų teikimas bendroje tinklo platformoje.

Veikla Nr.9: Veiklos poveikio vertinimas ir rezultatų teikimas per bendrą tinklo platformą (BIK-NET)
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