
 
 

3 poveikio sritis "Didesnė parama žmogaus teisėms" 

Mažos apimties projektai 

Nr. Pareiškėjo pavadinimas Projekto pavadinimas 
Balų 

vidurkis 

 
Projektų koncepcijos patekusios į antrąjį kvietimo teikti paraiškas etapą 

 

1 Moterų informacijos centras (MIC) 

Žaisk už savo teises! Inovatyvios 
strategijos prieš seksizmą ir 
diskriminaciją 85,5 

2 
Motinystę globojančių iniciatyvų 
sąjunga 

Informacinė kampanija: gimdymo 
patirtys Lietuvos ligoninėse 70,5 

 

Vidutinės apimties projektai 

Nr. Pareiškėjo pavadinimas Projekto pavadinimas 
Balų 

vidurkis 

 
Projektų koncepcijos patekusios į antrąjį kvietimo teikti paraiškas etapą 

 

1 VšĮ "Lyderių fondas" "Barbershop" Lietuva 82,5 

2 
Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos 
centras (NRTIC) 

Religijos ir įsitikinimų laisvė 
Lietuvoje: įveikiant stigmatizaciją ir 
netoleranciją 79,5 

3 VšĮ „Žmogaus teisių balsas“ (ŽTB) 
Portalo Žmogausteisės.lt 
stiprinimas 76,5 

4 VšĮ Įvairovės ir edukacijos namai Lytiškumo akademija 71,5 

 

Didelės apimties projektai 

Nr. Pareiškėjo pavadinimas Projekto pavadinimas 
Balų 

vidurkis 

 
Projektų koncepcijos patekusios į antrąjį kvietimo teikti paraiškas etapą 

 

1 Mokyklų tobulinimo centras (MTC) 
Skaitmeninė įvairovės literatūros 
biblioteka Lietuvos mokykloms 99 

2 
Asociacija LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ 
CENTRAS (LŽTC) 

Žmogus žmogui žmogus: didesnė 
parama žmogaus teisėms ir vienas 
kitam kovoje už lygybę 94 

3 VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI 

Skaitmeniniai įrankiai mažinti 
neapykantą ir patyčias internetinėje 
erdvėje (DiGiPRO) 93,5 

4 
Asociacija Rietavo moterų užimtumo 
centras 

Žmogaus teisių ir vienodo požiūrio 
principo užtikrinimas Rietave 91,5 



 
 

5 
Viešoji įstaiga biuras Pactum (VšĮ Biuras 
Pactum) Tėvai tariasi taikiai – 3T 89 

6 
VšĮ Žmogaus teisių stebėjimo institutas 
(ŽTSI) 

Tvari parama žmogaus teisėms per 
advokaciją ir švietimą 89 

7 Tolerantiško Jaunimo Asociacija (TJA) 
„Rainbow Challenge” už LGBT+ teises 
ir galimybes 88 

8 
Kovos su prekyba žmonėmis ir 
išnaudojimu centras (KOPŽI) 

Teisingumas  prekybos  žmonėmis  
aukoms  Lietuvoje: efektyvi  teisinė 
pagalba bendradarbiaujantiems  su 
teisėsauga 87 

9 Psichikos sveikatos perspektyvos (PSP) 

Pokyčių sparnai – žmonių, turinčių 
intelekto ir/ar psichosocialinę 
negalią, įtrauktis ir teisių užtikrinimas 
Lietuvos regionuose 86,5 

10 
Lietuvos moterų lobistinė organizacija 
(LMLO) 

#StabdykDabar!: pagalba 
nukentėjusiems nuo smurto lyties 
pagrindu 83,5 

11 Lietuvos gėjų lyga (LGL) LGBTI: laisvi būti savimi 81,5 

12 Asociacija “Kauno moterų linija” 
Moterų linija- Merginų grupės: lyčių 
lygybė ir demokratija 80 

13 
Labdaros ir paramos fondas „Frida“, LPF 
FRIDA 

FRIDOS iniciatyva žmogaus teisėms 
stiprinti: smurto lyties pagrindu 
prevencija 78,5 

14 
Nacionalinis socialinės integracijos 
institutas 

Kritinio mąstymo laboratorija: 
sugestyvūs žmogaus teisių ugdymo 
metodai, žurnalistikos inovacijos, 
bendruomenių įgalinimas 76,5 

15 Dokumedija 

Nauja norma: žmogaus teisių istorijos 
atnaujintoje „Nanook“ žurnalistikos 
platformoje 71,5 

 
Projektų koncepcijos nepatekusios į antrąjį kvietimo teikti paraiškas etapą 

 

16 
VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir 
plėtros biuras (ŽISPB) #StandUp  59,5 

 

 


