Outcome 2 "Strengthened civil society watchdog and advocacy role"
Small projects
Project title

Average
Score

Applicants invited to submit full project proposals in the second phase
Akmenės rajono jaunimo ir jaunimo
organizacijų sąjungos „Jaunimo
Akmenės rajono jaunimo ir jaunimo
apskritasis stalas“ dalyvavimo
organizacijų sąjunga „Jaunimo
viešojo valdymo sprendimų
1 apskritasis stalas“
priėmime stiprinimas

68

Nr.

Organization name

Medium projects
Nr.

1
2
3

4

5
6

7
8

9

Organization name

Project title

Applicants invited to submit full project proposals in the second phase
Baltijos šalių įsitraukimas į ESVŠĮ Afrikos tyrimai ir konsultacijos
Afrikos santykių politikos
(AfriKo)
formavimą
VšĮ Vilniaus politikos analizės institutas
Valdžios institucijų priežiūra
(VPAI)
savivaldybėse (VIPS)
Į pacientą orientuotų sveikatos
Jaunųjų gydytojų asociacija (JGA)
priežiūros įstaigų vystymas
Nepriklausomas Klaipėdos valdžios
ASOCIACIJA VISUOMENINIS JUDĖJIMAS
priežiūros ir advokacijos tinklas
„PERMAINŲ KLAIPĖDA“
(KVPAT)
Aplinkosaugos NVO advokacija
formuojant mineralinių trąšų
naudojimo ir dirvožemio apsaugos
Asociacija "Aplinkosaugos koalicija"
politiką
Pokyčio agento principo taikymas
Muzikos Eksporto Fondas (MXF)
Lietuvos teisinėje bazėje
Neįgaliųjų asmenų, kuriems
reikalinga specializuota
neurologinių ligų reabilitacija, teisių
Visagino bendruomenės fondas (VBF)
į tinkamą reabilitaciją advokacija
Nacionalinė jaunimo reikalų
ATNAUJINTA: geresni advokacijos ir
koordinatorių asociacija (NJRKA)
bendravimo įgūdžiai jaunimo srityje
Nevyriausybinio sektoriaus
atstovavimo stiprinimas kultūros
Kultūros vadybininkų asociajcija (KVAD)
lauke

Applicants not invited to submit full project proposals in the second phase
Lietuvos socialinių darbuotojų asociacija Socialinio darbo profesinės
10 LSDA
savireguliacijos stiprinimas

Average
Score

93,5
92,5
86

81,5

74
72

71,5
69,5

66

65,5

Lietuvos vietos bendruomenių
11 organizacijų sąjunga, LVBOS

12 Laisvės TV
13 Asociacija ,,Sūduvos sodai”
14 Buitinių vartotojų sąjunga (BVS).

Viešojo intereso formavimas ir
raiška stiprinant Lietuvos vietos
bendruomenių organizacijų tinklą
Žurnalistininiai tyrimai visuomenei
svarbiais klausimais skatinant
pilietinės visuomenės vykdomą
valdžios institucijų priežiūrą
,,SŪDUVOS TILTAI”
Mūsų daugiabučiai nusipelnė
gyventi geriau

64

61
24
19

Large projects
Nr.

1
2
3
4
5
6
7

8
9

10

11
12
13

Organization name

Project title

Applicants invited to submit full project proposals in the second phase
Demencijos strategijos link:
situacijos analizė ir visuomenės
Socialiniai meno projektai SMP
informuotumo didinimas
Švietimas po NVO didinamuoju
Pilietinių iniciatyvų centras
stiklu
Kauno moters užimtumo informacijos
KAD: kuriame ateitį dabar - gerovė
centras
moterims ir vyrams
Veiksminga narkotikų politika
Koalicija “Galiu gyventi” (KGG)
Lietuvoje: nuo baudimo į pagalbą
Kokybiškas teisėkūros procesas –
Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRI) įgalinta visuomenė
Žmogaus teisių organizacijų koalicija
Prioritetas gerovės valstybėje –
(ŽTOK)
žmogaus teisės
„Transparency International” Lietuvos
skyrius (TILS)
Skaidresnė savivalda 2.0
Negalios skėčio stiprinimas –
Lietuvos negalios organizacijų forumas
efektyviai advokacijai ir kovai su
(LNF)
diskriminacija negalios pagrindu
Nevyriausybinių organizacijų
Tarpsektorinio valdžios institucijų ir
informacijos ir paramos centras (NIPC)
NVO bendradarbiavimo skatinimas
Nacionalinių skėtinių
nevyriausybinių organizacijų
asociacijų stiprinimas, įgalinimas ir
NVO teisės institutas
advokacija
VšĮ Tiriamosios žurnalistikos centras
(Siena.lt; tiriamosios žurnalistikos
Tiriamosios žurnalistikos plėtra ir
centras „Siena“)
pilietinės visuomenės stiprinimas
Ateities visuomenės institutas (AVI)
KULTŪROS ADVOKATAI
Asociacija „Žinių ekonomikos forumas“
VIPAS – Valdžios Institucijų
(ŽEF)
Priežiūros ir Advokacijos Sistema

14 Vaikų retų ligų asociacija (VRLA)

Pacientų interesų advokacija

Average
Score

98
97
96
93,5
90,5
90
90

87
85,5

85

82
81
79
78

Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo
bendradarbiavimo organizacijų
15 platforma (VB Platforma)
Gyvybės mokslų ir edukologijos
16 institutas, “GMEI”
17 Viešojo intereso gynimo fondas (VIGF)

18 VšĮ Baltijos aplinkos forumas, BEF

19 Lietuvos asociacija „Gyvastis”

20
21

22

23

24

25

26
27

Vystomasis bendradarbiavimas:
etiška advokacija ir efektyvus
atstovavimas
Sveikatos srityje veikiančių NVO
įgalinimas
Pilietinės visuomenės įtraukimas į
veiksmingą aplinkosaugą
Miškų apsaugos politikos
formavimas siekiant įveiklinti
visuomenę ir sustiprinti miškų
savaiminės vertės principą
„Gyvasties“ įtakos stiprinimas
priimant teisės aktus ir valstybės
sprendimus

Applicants not invited to submit full project proposals in the second phase
Orhuso konvencijos įgyvendinimo ir
aplinkosaugos integracijos į
nacionalines strategijas advokacija
bei aplinkos ir kultūros paveldo
apsaugos reguliavimo gerinimas
Darnaus vystymosi centras (DVC)
(OKAIA BEI AKARGE)
Šeimos planavimo ir seksualinės
sveikatos asociacija, ŠPSSA
Siekiame pokyčių
Inovatyvūs visuomenės įtraukimo
VILNIAUS UNIVERSITETO TEISĖS KLINIKA instrumentai ir įrankiai švietimo
(VUTK)
sektoriuje
Demokratinio valdymo plėtra į
stebėsenos procesus įtraukiant
NVO vaikams konfederacija
NVO kartu su savivaldybėmis
Klaipėdos jaunimo organizacijų
"Valdžios institucijų priežiūra ir
asociacija "Apskritasis stalas" (toliau advokacija Jaunų žmonių įgalinimas
KLAS)
Klaipėdos m."
Studentų atstovavimo stiprinimo ir
valdžios institucijų veiklos
monitoringo mechanizmo
Lietuvos Studentų Sąjunga
sukūrimas
Viešųjų paslaugų priežiūros ir
Nacionalinė vartotojų konfederacija;
advokacijos NVO platformos
NVK
prielaidų sukūrimas
Tiriamosios žurnalistikos stiprinimas
VšĮ „Klaipėda atvirai“
Klaipėdos regione

78
76,5
72,5

70

70

67,5
62,5

61

59,5

58

56

47
28

