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APIE KĄ KALBĖSIU?

• Projekto viešinimo tikslai

• Reikalavimai projekto viešinimui

• Patarimai



KODĖL REIKIA VIEŠINTI?

1. Tai formuoja Jūsų organizacijos įvaizdį

2. Įkvepia kitus dalyvauti projekte

3. Didina ir įprasmina pokytį ir poveikį 

4. Gali daryti įtaką (pvz. politikams, 

kitiems sprendimų priėmėjams)

5. Gali kurti naujas partnerystes

6. Didina Sporto rėmimo fondo žinomumą 

ir formuoja jo įvaizdį

7. Užtikrina atskaitomybę už viešuosius 

finansus



ĮPRASTAI IR PAPRASTAI



REIKALAVIMAI PROJEKTO VIEŠINIMUI

Viešinant Fondo lėšomis finansuojamą projektą, privaloma naudoti šias informavimo ir viešinimo 

priemones:

1. Informacija interneto svetainėje

2. Pranešimas spaudai. Adresatų sąraše turi būti įtraukiama Ministerija ir ŠMPF. 

Pranešimas spaudai išsiunčiamas iki ataskaitos Ministerijai arba ŠMPF pateikimo dienos

3. Minėjimas projekto dokumentuose 

4. Atminimo lenta - įrengimas (privaloma, jei projektui įgyvendinti skirta Fondo lėšų suma yra lygi 

ar didesnė kaip 100 000 Eur).

5. Sakiniu „Projektas bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis“ turi būti žymima

įranga, priemonės ir kita medžiaga įsigyta ar sukurta projekto metu.

6. Visose viešinimo priemonėse privaloma nurodyti, kad: „Projektas (pavadinimas ir projekto 

vykdytojas) bendrai finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį 

administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.“ 

Ši informacija nurodoma tekstu ir esant galimybei naudojant Ministerijos logotipą 



EFEKTYVIAI IR KŪRYBIŠKAI



NAUDOKITE SOCIALINIUS TINKLUS

• Facebook Nr.1 Lietuvoje

• Vartotojai 18 – 35 m. amžiaus

Turinys:

• Projekto eiga

• Rezultatai

• Naujienos 

• Sėkmės istorijos



KURKITE PATRAUKLŲ TURINĮ

• Prisitaikykit prie auditorijos!

• Atsisakykite „paklodžių”, skirstykite 

tekstą į paragrafus

• Trumpa antraštė (5-7 žodžiai)

• Papasakokite istoriją ne apie įvykį, o 

apie žmogų

• Naudokite nuotraukas, video

(pasirūpinkite nuotraukų leidimais).

• Naudokite grafinę informaciją 

(infografikai)



DAUGIAU YRA GERIAU

DAUGIAU IR KOKYBIŠKIAU



• Dirbkite su specialistais

• TV - Radio eteris

• Straipsniai žiniasklaidoje

• Spaudos gaminiai

Iki 3 proc. Sporto rėmimo fondo lėšų skiriama 

projekto viešinimui



PATARIMAI



KADA VIEŠINTI?

• Sklaidos planas

• Tikslinė auditorija

• Priemonės

• Informavimas apie 

būsimą veiklą

1 32PRIEŠ PER PO

• Ryšiai su žiniasklaidos 

priemonėmis

• Ryšiai su projekto 

partneriais

• Poveikio tikslinėms 

grupėms vertinimas

• Naujienomis apie 

vykstančias projekto 

veiklas

• Rezultatų ir poveikio 

sklaida

• Ryšiai su žiniasklaida

• Ryšiai su sprendimų 

priėmėjais

Projekte turi būti atsakingas žmogus už projekto sklaidą!



Saugokite duomenis

1. Internetines nuorodas

2. Ekrano nuotraukas („print screen‘us”)

3. Su projektu susijusias nuotraukas ir video 

medžiagą

4. Kvietimus, sąrašus ir kt.

5. Kitas viešinimo priemones ar jų nuotraukas 

(plakatai, lankstinukai ir pan.)



LOGOTIPO NAUDOJIMAS



AČIŪ


