APF programos rodikliai

Žemiau esantis dokumentas yra skirtas išsamios projekto paraiškos rengėjams detaliau susipažinti su APF programos rodikliais prieš juos renkantis. Dokumente pateiktose detalizuotose rodiklių letelėse sužinosite, ką kiekvienas rodiklis reiškia, pagal kokius papildomus
požymius (rodiklių pjūvius) juos reikės fiksuoti, kas rinks duomenis, kokie bus duomenų šaltiniai, kaip turės būti apskaičiuojamas pasirinktas rodiklis. Lentelės yra pagalbinė priemonė, kuri turėtų padėti pasirinkti Jūsų projektą atitinkantį rodiklį. Pasirašius projekto
įgyvendinimo sutartį, pareiškėjui pateiksime papildomos informacijos apie rodiklių fiksavimą, atsiskaitymo tvarką bei periodiškumą.
Rodiklių aprašymai pateikiami lentelėse pagal poveikio sritis: 1 poveikio sritis, 2 poveikio sritis, 3 poveikio sritis, 4 poveikio sritis, 5 poveikio sritis. Dokumento pabaigoje pateikiama rodiklių pjūvių skalė.

1 poveikio sritis
APF programos rezultatai

Rodikliai

1a. Aktyviau pilietinėse veiklose
dalyvaujančios tikslo grupės dalis
(žmonės, kurių dalyvavimo lygmenį
siekiama pakeisti)

Rodiklio aprašymas/patikslinimas

Į projekto tikslinę grupę patenkančių asmenų, kurie dalyvauja pilietinėse veiklose, procentas.
Šie asmenys gali būti savanoriai, ekspertai, mokymų vadovai, lektoriai, veiklų dalyviai, t.y.
tikslinė grupė, kuri dalyvavo APF finansuotuose projektuose. Nuolatiniai projekto
vykdytojų/partnerių darbuotojai neįskaičiuojami.
Pilietinės veiklos: aukojimas labdaros organizacijoms arba parama žmonėms, organizacijoms;
dalyvavimas aplinkos tvarkymo talkose; dalyvavimas vietos bendruomenės veiklose;
dalyvavimas NVO, judėjimų veiklose; keipimasis į valstybės kontroliuojančias institucijas dėl
įstatymų pažeidimų, peticijų pasirašymas, boikotavimas; dalyvavimas savanoriškoje veikloje,
pilietinėse akcijose ir t.t.

Rodiklio pjūviai*

Amžius; Lytis;
Priklausymas
tautinei mažumai

Kas renka
pirminius
duomenis?

Projektų
vykdytojai

Pirminių duomenų
šaltinis**

Apklausa***

Apskaičiavimas
Fiksuojami procentai (bendrai rodiklio ir pagal pjūvius).
Dalyviai turi įsivertinti, ar sutinka su teiginiais apie
dalyvavimą pilietinėse veiklose. Apskaičiuojamas
kiekvieno dalyvio visų teiginių vertinimo vidurkis.
Apskaičiuojamas dalyvių vidurkių, kurie pagal vertinimo
skalę patenka į teigamo vertinimo intervalą, dažnis.
Apskaičiuojama su teiginiu sutinkanti dalis (nuo visų
atsakiusių) ir paverčiama procentais. Klausiama projekto
pradžioje ir pabaigoje.
Jei vykdomos masinės veiklos, pvz. kampanijos, reikia
numatyti tiriamą imtį projekto pradžioje ir pabaigoje.

Asmenys, kurie APF finansuoto projekto metu naudojo visuomenės dalyvavimą pilietinėse
veiklose skatinančius skaitmeninius įrankius.
1.
Išaugęs piliečių dalyvavimas
pilietinėse veiklose

Skaitmeniniai įrankiai – tai programos, tinklapiai ar internetiniai ištekliai, kurie padeda lengviau
1b. Visuomenės dalyvavimą pilietinėse
atlikti užduotis.
veiklose skatinančių skaitmeninių įrankių
naudotojų skaičius
Pilietinės veiklos: aukojimas labdaros organizacijoms arba parama žmonėms, organizacijoms;
dalyvavimas aplinkos tvarkymo talkose; dalyvavimas vietos bendruomenės veiklose;
dalyvavimas NVO, judėjimų veiklose; keipimasis į valstybės kontroliuojančias institucijas dėl
įstatymų pažeidimų, peticijų pasirašymas, boikotavimas; dalyvavimas savanoriškoje veikloje,
pilietinėse akcijose ir t.t.

1c. Žmonių, dalyvaujančių konsultacijose
su sprendimus priimančiomis viešojo
valdymo institucijomis, skaičius

Asmenys, kurie APF finansuojamo projekto metu dalyvavo konsultacijose (susitikimuose,
pasitarimuose, viešosiose konsultacijose ar kituose konsultaciniuose renginiuose) su
sprendimus priimančiomis viešojo valdymo institucijomis.
Viešojo valdymo institucijos - valstybės ir savivaldybės institucijos ir įstaigos, valstybės ar
savivaldybės įmonės, viešosios įstaigos, kurių savininkė ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė.

Projektų vykdytojų
dokumentai: peticijų
parašų sąrašai, ekrano Fiksuojamas bendras skaičius. Jei tas pats asmuo naudojo
nuotraukos (screenshots),
skirtingus įrankius, jis įskaičiuojamas kiekvieną kartą.
ataskaitos iš skaitmeninių
įrankių platformų

netaikoma

Projektų
vykdytojai

Amžius; Lytis;
Priklausymas
tautinei mažumai

Projektų
vykdytojai

Projektų vykdytojų
dokumentai:
(skaitmeniniai) dalyvių
sąrašai, peticijos

Fiksuojamas bendras skaičius (bendrai rodiklio ir pagal
pjūvius). Jei tas pats asmuo dalyvavo skirtingose
konsultacijose, jis įskaičiuojamas kiekvieną kartą.

PVO tipas

Projektų
vykdytojai

Projektų vykdytojų
dokumentai

Fiksuojamas bendras skaičius (bendrai rodiklio ir pagal
pjūvius).

APF finansuoto projekto rėmuose įgyvendintos visuomenės informuotumo didinimo
kampanijos.
1.1a. Finansavimą gavusių PVO įvykdytų
informuotumo didinimo kampanijų
skaičius
1.1 Paskatintas piliečių
dalyvavimas pilietinėse veiklose

Informuotumo didinimo kampanijos - suplanuoti koordinuoti tikslingi komunikaciniai veiksmai,
kurie orientuoti į apibrėžtą tikslinę grupę, šiuos veiksmus įgyvendinant numatytu laikotarpiu.
Vienas projektas gali turėti keletą informuotumo didinimo kampanijų - jų paskirtis ir tikslai turi
būti aiškiai apibrėžti ir atskirti. Atskiras komunikacinis veiksmas (pvz. vienas renginys, reklama,
pranešimas socialiniuose tinkluose ir pan.) nėra laikomas kampanija, tačiau jis gali būti
kampanijos dalimi.

1.1b. Savanorių, dirbančių finansavimą
gavusiose PVO, skaičius

1.2a. PVO, įtraukusių piliečius į viešosios
politikos sprendimų priėmimo procesus,
skaičius

Asmenys, kurie APF finansuojamo projekto lakotarpiu projekto vykdytojo ir/ar partnerio
organizacijoje turėjo savanorio statusą (sudaryta savanoriškos veiklos sutartis), vykdė
savanoriškas veiklas.

Amžius; Lytis;
Priklausymas
tautinei mažumai

Projektų
vykdytojai

Projektų vykdytojų
dokumentai - darbo laiko
apskaitos žiniaraščiai
(timesheets)

Fiksuojamas bendras skaičius (bendrai rodiklio ir pagal
pjūvius).

PVO tipas

Projektų
vykdytojai

Projektų vykdytojų
dokumentai:
(skaitmeniniai) dalyvių
sąrašai, peticijos

Fiksuojamas bendras organizacijų skaičius (bendrai
rodiklio ir pagal pjūvius).

PVO tipas

Projektų
vykdytojai

Projektų vykdytojų
dokumentai

Fiksuojamas bendras skaičius (bendrai rodiklio ir pagal
pjūvius). Jei buvo sukurti keli įrankiai to pačio projekto
metu - įskaičiuojamas kiekvienas įrankis.

PVO tipas

FO, Projektų
vykdytojai

Partnerystės sutartys,
projektų vykdytojų
dokumentai

Fiksuojamas bendras skaičius (bendrai rodiklio ir pagal
pjūvius). Jei ta pati organizacija sudaro kelias sutartis su
skirtingomis ugdymo institucijomis, kiekviena sutartis yra
įskaičiuojama.

Projektų
vykdytojai

Projektų vykdytojų
dokumentai:
(skaitmeniniai) dalyvių
sąrašai/ dalyvių
pažymėjimai

Fiksuojamas bendras skaičius (bendrai rodiklio ir pagal
pjūvius). Jei tas pats asmuo dalyvavo skirtingose veiklose,
jis įskaičiuojamas kiekvieną kartą.

Organizacija (projekto vykdytojas ir/ar partneris, kitos projekte dalyvaujančios organizacijos),
kuri APF finansuoto projekto rėmuose įtraukė piliečius į viešosios politikos sprendimų priėmimo
procesus.
Viešosios politikos sprendimų priėmimas - viešosios politikos formulavimo, priėmimo,
įgyvendinimo, vertinimo ar tobuinimo veiksmai, atliekami bet kurio (nacionalinio ar vietos)
lygmens viešojo valdymo institucijose.
APF finansuoto projekto metu buvo sukurta skaitmeninių įrankių, skirtų skatinti visuomenės
dalyvavimą pilietinėse veiklose ir (arba) įsitraukimą į viešosios politikos sprendimų priėmimą.

1.2 Piliečiai įtraukti į viešosios
politikos sprendimų priėmimo
procesus nacionaliniu ir vietiniu
lygiu

Skaitmeniniai įrankiai – tai programos, tinklapiai ar internetiniai ištekliai, kurie padeda lengviau
atlikti užduotis.
1.2b. Sukurtų visuomenės dalyvavimą
pilietinėse veiklose ir (arba) įsitraukimą į
viešosios politikos sprendimų priėmimą
skatinančių skaitmeninių įrankių skaičius

Pilietinės veiklos: aukojimas labdaros organizacijoms arba parama žmonėms, organizacijoms;
dalyvavimas aplinkos tvarkymo talkose; dalyvavimas vietos bendruomenės veiklose;
dalyvavimas NVO, judėjimų veiklose; keipimasis į valstybės kontroliuojančias institucijas dėl
įstatymų pažeidimų, peticijų pasirašymas, boikotavimas; dalyvavimas savanoriškoje veikloje,
pilietinėse akcijose ir t.t.
Viešosios politikos sprendimų priėmimas - viešosios politikos formulavimo, priėmimo,
įgyvendinimo, vertinimo ar tobuinimo veiksmai, atliekami bet kurio (nacionalinio ar vietos)
lygmens viešojo valdymo institucijose.

Tarp APF projekto vykdytojo ir partnerio, kuris yra (formalaus arba neformalaus) ugdymo
1.3a. PVO ir ugdymo institucijų
institucija, pasirašyta partnerystės sutartis pilietiniam ugdymui stiprinti.
partnerysčių pilietiniam ugdymui stiprinti
skaičius
APF finansuoto projekto įgyvendinimo metu buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp
PVO ir (formalaus arba neformalaus) ugdymo institucijos, siekiant stiprinti pilietinį ugdymą.

Asmenys, kurie APF finansuoto projekto vykdymo laikotarpiu buvo informuoti apie pilietines
teises ir pilietines laisves, pilietinį dalyvavimą.

1.3 Paremtas pilietinis ugdymas
1.3b. Apie pilietines teises ir dalyvavimą
informuotų žmonių skaičius

Pilietinės teisės - platus ir reikšmingas teisių rinkinys, kuris yra skirtas apsaugoti asmenis nuo
neteisingo elgesio jų atžvilgiu. Tai asmenų teisės būti laikomais lygiais (ir būti
nediskriminuojamais) tokiose srityse - švietimas, užimtumas, sveikata, apsirūpinimas būstu ir
kita. Šios teisės remiasi teisiškai apibrėžtais požymiais.
Pilietinės laisvės - teisės į pagrindines laisves ir valdžios nesikišimą į privačius reikalus.
Pilietinis dalyvavimas - dalyvavimas pilietinėse veiklose (aukojimas labdaros organizacijoms
arba parama žmonėms, organizacijoms; dalyvavimas aplinkos tvarkymo talkose; dalyvavimas
vietos bendruomenės veiklose; dalyvavimas NVO, judėjimų veiklose; keipimasis į valstybės
kontroliuojančias institucijas dėl įstatymų pažeidimų, peticijų pasirašymas, boikotavimas;
dalyvavimas savanoriškoje veikloje, pilietinėse akcijose ir t.t.)

*rodiklio pjūvių skalės pateikiamos šio dokumento pabaigoje
**pirminių duomenų sąrašas nebaigtinis
***finansavimą gavusiems projektams, kurių rodiklių surinkimui reikalinga apklausa, Fondo operatorius pateiks klausimų sąrašą ir apskaičiavimo pavyzdžius

Amžius; Lytis;
Priklausymas
tautinei mažumai

2 poveikio sritis
APF programos rezultatai

Rodikliai

Rodiklio aprašymas/patikslinimas

Rodiklio pjūviai*

Kas renka
pirminius
duomenis?

Pirminių duomenų
šaltinis**

Apskaičiavimas

PVO tipas

Projektų
vykdytojai

Projektų vykdytojų
dokumentai

Fiksuojamas bendras skaičius (bendrai rodiklio ir pagal
pjūvius). Įskaičiuojamos tik tos nacionalinės politikos
priemonės ir teisės aktai, kurie buvo priimti / įsigaliojo /
buvo teiktos pataisos, pasiūlymai.

PVO tipas

Projektų
vykdytojai

Projektų vykdytojų
dokumentai, tyrimų
ataskaitos

Fiksuojamas bendras skaičius (bendrai rodiklio ir pagal
pjūvius).

PVO tipas

Projektų
vykdytojai

Projektų vykdytojų
dokumentai: pateikimai

Fiksuojamas bendras skaičius (bendrai rodiklio ir pagal
pjūvius).

PVO tipas

Projektų
vykdytojai

Projektų vykdytojų
dokumentai, stebėsenos
ataskaitos

Fiksuojamas bendras skaičius (bendrai rodiklio ir pagal
pjūvius).

PVO tipas

Projektų
vykdytojai

Projektų vykdytojų
dokumentai, stebėsenos ir
kampanijų ataskaitos

Fiksuojamas bendras skaičius (bendrai rodiklio ir pagal
pjūvius).

Įtaka esamos politikos priemonių ir teisės aktų plėtrai, naujų priemonių ir teisės aktų
iniciatyvos, priemonių ir teisės aktų atnaujinimas ar reformavimas. Jie yra priimami viešojo
valdymo institucijų.
2a. Nacionalinės politikos priemonių ir
teisės aktų, kurių turiniui įtakos turėjo
PVO, skaičius

2. Sustiprėjusi pilietinės
visuomenės vykdoma valdžios
institucijų
priežiūra/advokacija

Įtaka gali būti daroma tiesiogiai dirbant su viešojo sektoriaus subjektais, dalyvaujant viešosiose
ar suinteresuotųjų šalių konsultacijose, aktyviai remiant tyrimų ar įrodymų taikymą, vykdant
lobistinę veiklą, kampanijas ar advokacijos iniciatyvas. Įtaka gali būti daroma vienos ar keleto
organizacijų (koalicijos, organizacijų tinklo).
Įtaka politikos priemonių ar teisės aktų veiklos (įgyvendinimo) gairėms neapima šio rodiklio.
Organizacija naudoja įrodymais grįstus tyrimus, įgyvendindama advokacijos ir politikos
formavimo veiklas APF finansuojamo projekto rėmuose, t.y. organizacija renka ir analizuoja
duomenis, kuriais organizacija galėtų remtis darydama įtaką sprendimų priėmėjams;
organizacija komunikuoja su sprendimų priėmėjais ir remiasi įrodymais, tyrimų rezultatais,
siekdama daryti įtaką.

2b. PVO, naudojančių įrodymais grįstus
tyrimus advokacijos ir politikos formavimo
veikloms remti, skaičius
Advokacija - asmens ar grupės asmenų vykdoma viešojo intereso gynimo veikla, siekiant daryti
įtaką viešosios politikos sprendimams.
Įrodymais grįsti tyrimai - sprendimams priimti naudojama informacija, kuri remiasi moksliniais
tyrimais, o ne nuomonėmis.
2.1 PVO pateikti pasiūlymai
viešajai politikai

2.1a. PVO pateiktų siūlymų, siekiant
poveikio viešajai politikai, teisės aktams,
viešiesiems sprendimams, skaičius

Siūlymas, siekiant poveikio viešajai politikai, teisės aktams, viešiesiems sprendimams yra
pateiktas, vadovaujantis siūlymų teikimo institucijoms nustatyta tvarka. Siūlymas pateiktas APF
finansuojamo projekto rėmuose.
APF finansuojamo projekto rėmuose vykdyta stebėsenos veikla, skirta skatinti viešųjų
institucijų skaidrumą ir atskaitomybę.

2.2a. Finansavimą gavusių PVO
Institucijų skaidrumas ir atskaitomybė: pvz. institucijoje yra dokumentuotos valdysenos
stebėsenos iniciatyvų, kuriomis
procedūros, reguliariai veikia taryba, institucija konsultuojasi su suinteresuotomis šalimis
skatinamas viešųjų institucijų skaidrumas
priimdama sprendimus, veiklos rezultatai reguliariai pristatomi visuomenei.
ir atskaitomybė, skaičius
Viešosios institucijos - valstybės ir savivaldybės institucijos ir įstaigos, valstybės ar savivaldybės
įmonės, viešosios įstaigos, kurių savininkė ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė.

APF finansuojamo projekto rėmuose įgyvendintos kampanijos, kurių tikslas - paskatinti viešųjų
institucijų skaidrumą ir atskaitomybę.
2.2b. Finansavimą gavusių PVO surengtų
kampanijų, kuriomis skatinamas viešųjų
institucijų skaidrumas ir atskaitomybė,
skaičius

Institucijų skaidrumas ir atskaitomybė: pvz. institucijoje yra dokumentuotos valdysenos
procedūros, reguliariai veikia taryba, institucija konsultuojasi su suinteresuotomis šalimis
priimdama sprendimus, veiklos rezultatai reguliariai pristatomi visuomenei.
Kampanija - suplanuotų veiksmų visuma konkrečiam tikslui pasiekti.
Viešosios institucijos - valstybės ir savivaldybės institucijos ir įstaigos, valstybės ar savivaldybės
įmonės, viešosios įstaigos, kurių savininkė ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė.

2.2 Paskatintas viešųjų institucijų

APF finansuojamo projekto rėmuose organizacija (projekto vykdytojas ir/ar partneriai) naudojo
medijas vykdydama advokacijos veiklas.

skaidrumas ir atskaitomybė

2.2c. Medijas advokacijos veikloms išplėsti Medijos - internetas, televizija, kinas, reklama, muzikos ir vaizdo įrašai, laikraščiai ir žurnalai ir
aktyviai naudojančių PVO skaičius
t.t.

PVO tipas

Projektų
vykdytojai

Projektų vykdytojų
dokumentai, žiniasklaidos
įrašai (nuorodos, ekrano
nuotraukos - screenshots)

Fiksuojamas bendras skaičius (bendrai rodiklio ir pagal
pjūvius).

PVO tipas

Projektų
vykdytojai

Projektų vykdytojų
dokumentai

Fiksuojamas bendras skaičius (bendrai rodiklio ir pagal
pjūvius). Jei buvo sukurti keli įrankiai to pačio projekto
metu - įskaičiuojamas kiekvienas įrankis.

PVO tipas

Projektų
vykdytojai

Projektų vykdytojų
dokumentai, partnerystės
sutartys

Fiksuojamas bendras skaičius (bendrai rodiklio ir pagal
pjūvius).

Rodiklio pjūviai*

Kas renka
pirminius
duomenis?

Pirminių duomenų
šaltinis**

Apskaičiavimas

PVO tipas

Projektų
vykdytojai

Projektų vykdytojų
dokumentai

Fiksuojamas bendras skaičius (bendrai rodiklio ir pagal
pjūvius). Įskaičiuojamos tik tos nacionalinės politikos
priemonės ir teisės aktai, kurie buvo priimti / įsigaliojo /
buvo teiktos pataisos, pasiūlymai.

Advokacija - asmens ar grupės asmenų vykdoma viešojo intereso gynimo veikla, siekiant daryti
įtaką viešosios politikos sprendimams.
APF finansuoto projekto metu buvo sukurtas skaitmeninis įrankis / įrankiai, skirti skatinti
visuomenės dalyvavimą pilietinėse veiklose ir (arba) įsitraukimą į viešosios politikos sprendimų
priėmimą.
Skaitmeniniai įrankiai – tai programos, tinklapiai ar internetiniai ištekliai, kurie padeda lengviau
atlikti užduotis.
2.2d. Sukurtų visuomenės dalyvavimą
pilietinėse veiklose ir (arba) įsitraukimą į
viešosios politikos sprendimų priėmimą
skatinančių skaitmeninių įrankių skaičius

2.3 Paremtas tarpsektorinis PVO
bendradarbiavimas

2.3a. Finansavimą gavusių PVO bendrai
vykdomų advokacijos iniciatyvų skaičius

Pilietinės veiklos: aukojimas labdaros organizacijoms arba parama žmonėms, organizacijoms;
dalyvavimas aplinkos tvarkymo talkose; dalyvavimas vietos bendruomenės veiklose;
dalyvavimas NVO, judėjimų veiklose; keipimasis į valstybės kontroliuojančias institucijas dėl
įstatymų pažeidimų, peticijų pasirašymas, boikotavimas; dalyvavimas savanoriškoje veikloje,
pilietinėse akcijose ir t.t.
Viešosios politikos sprendimų priėmimas - viešosios politikos formulavimo, priėmimo,
įgyvendinimo, vertinimo ar tobuinimo veiksmai, atliekami bet kurio (nacionalinio ar vietos)
lygmens viešojo valdymo institucijose.
APF finansuojamo projekto metu numatytos ar atsiradusios advokacijos iniciatyvos tarp PVO,
kurios dirba skirtinguose teminiuose sektoriuose.
Advokacija - asmens ar grupės asmenų vykdoma viešojo intereso gynimo veikla, siekiant daryti
įtaką viešosios politikos sprendimams.

*rodiklio pjūvių skalės pateikiamos šio dokumento pabaigoje
**pirminių duomenų sąrašas nebaigtinis

3 poveikio sritis
APF programos rezultatai

Rodikliai

Rodiklio aprašymas/patikslinimas
Įtaka esamos politikos priemonių ir teisės aktų plėtrai, naujų priemonių ir teisės aktų
iniciatyvos, priemonių ir teisės aktų atnaujinimas ar reformavimas. Jie yra priimami viešojo
valdymo institucijų.

3a. Nacionalinės politikos priemonių ir
teisės aktų, kurių turiniui įtakos turėjo
PVO, skaičius

Įtaka gali būti daroma tiesiogiai dirbant su viešojo sektoriaus subjektais, dalyvaujant viešosiose
ar suinteresuotųjų šalių konsultacijose, aktyviai remiant tyrimų ar įrodymų taikymą, vykdant
lobistinę veiklą, kampanijas ar advokacijos iniciatyvas. Įtaka gali būti daroma vienos ar keleto
organizacijų (koalicijos, organizacijų tinklo).
Įtaka politikos priemonių ar teisės aktų veiklos (įgyvendinimo) gairėms neapima šio rodiklio.

3. Išaugusi parama
žmogaus teisėms

Į APF finansuojamo projekto tikslinę grupę patenkančių asmenų, kurie nepritaria viešiems
pareiškimams, kuriuose išsakomas neigiamas požiūris arba neapykanta pažeidžiamų grupių
atžvilgiu, procentas. Tai gali būti projekto dalyviai, o informuotumo didinimo kampanijų atvejais
3b. Tikslo grupės, nepritariančios viešiems
- auditorija, į kurią buvo orientuota kampanija.
pareiškimams, kuriais išsakomas
neigiamas požiūris arba neapykanta
Pažeidžiamos grupės - grupės, kurioms kyla didesnė skurdo ir socialinės atskirties rizika nei
pažeidžiamų grupių atžvilgiu, dalis
kitiems gyventojams. Pavyzdžiui, etninės mažumos, migrantai, neįgalieji, benamiai, nuo tam
tikrų medžiagų vartojimo priklausomi asmenys, smurto lyties pagrindu aukos, izoliuoti
pagyvenę asmenys ir pan.

3c. Palankią nuomonę apie lyčių lygybę
išreiškianti tikslinės grupės dalis

Į APF finansuojamo projekto tikslinę grupę patenkančių asmenų, kurie išreiškia palankią
nuomonę apie lyčių lygybę, procentas. Tai gali būti projekto dalyviai, o informuotumo didinimo
kampanijų atvejais - auditorija, į kurią buvo orientuota kampanija.

Amžius; Lytis

Projektų
vykdytojai

Apklausa***

Fiksuojami procentai (bendrai rodiklio ir pagal pjūvius).
Dalyviai turi įsivertinti, ar sutinka su teiginiais apie
neapykantą pažeidžiamų grupių atžvilgiu. Apskaičiuojamas
kiekvieno dalyvio visų teiginių vertinimo vidurkis.
Apskaičiuojamas dalyvių vidurkių, kurie pagal vertinimo
skalę patenka į teigamo vertinimo intervalą, dažnis.
Apkaičiuojama teigiamai vertinančių su teiginiu sutinkanti
dalis (nuo visų atsakiusių) ir paverčiama procentais.
Klausiama projekto pradžioje ir pabaigoje.
Jei vykdomos masinės veiklos, pvz. kampanijos, reikia
numatyti tiriamą imtį projekto pradžioje ir pabaigoje.

Amžius; Lytis

Projektų
vykdytojai

Apklausa***

Lyčių lygybė - lygios moterų, vyrų, mergaičių ir berniukų teisės, atsakomybės ir galimybės.

Fiksuojami procentai (bendrai rodiklio ir pagal pjūvius).
Dalyviai turi įsivertinti, ar sutinka su teiginiu apie lyčių
lygybę. Apskaičiuojamas kiekvieno dalyvio visų teiginių
vertinimo vidurkis. Apskaičiuojamas dalyvių vidurkių, kurie
pagal vertinimo skalę patenka į teigamo vertinimo
intervalą, dažnis. Apskaičiuojama su teiginiu sutinkanti
dalis (nuo visų atsakiusių) ir paverčiama procentais.
Klausiama projekto pradžioje ir pabaigoje.
Jei vykdomos masinės veiklos, pvz. kampanijos, reikia
numatyti tiriamą imtį projekto pradžioje ir pabaigoje.

APF finansuojamo projekto rėmuose įgyvendintos advokacijos kampanijos, kurių tikslas - didinti
paramą žmogaus teisėms.
3.1a. Įgyvendintų žmogaus teises
Advokacija - asmens ar grupės asmenų vykdoma viešojo intereso gynimo veikla, siekiant daryti
remiančių advokacijos kampanijų skaičius
įtaką viešosios politikos sprendimams.

PVO tipas

Projektų
vykdytojai

Projektų vykdytojų
dokumentai

Fiksuojamas bendras skaičius (bendrai rodiklio ir pagal
pjūvius).

PVO tipas

Projektų
vykdytojai

Projektų vykdytojų
dokumentai

Fiksuojamas bendras skaičius (bendrai rodiklio ir pagal
pjūvius). Įskaičiuojamos tik tos bylos, kurios buvo pradėtos
/ buvo tęsiamas nagrinėjimas.

PVO tipas

Projektų
vykdytojai

Projektų vykdytojų
dokumentai, stebėsenos
ataskaitos

Fiksuojamas bendras skaičius (bendrai rodiklio ir pagal
pjūvius).

netaikoma

Projektų
vykdytojai

Projektų vykdytojų
dokumentai

Fiksuojamas bendras skaičius.

Kampanija - suplanuotų veiksmų visuma konkrečiam tikslui pasiekti.
APF finansuoto projekto metu buvo vykdomas numatytas strateginis bylinėjimasis.
3.1 Prisidėta prie tarptautinių
žmogaus teisių standartų
įgyvendinimo

3.1b. Paremtų strateginio bylinėjimosi
atvejų skaičius

3.1c. PVO, gavusių finansavimą
tarptautinių žmogaus teisių standartų
įgyvendinimo stebėsenai, skaičius

3.2 Prisidėta prie informuotumo
didinimo apie žmogaus teises ir
vienodo požiūrio principą

Strateginis bylinėjimasis - tai tokia bylinėjimosi forma, kuomet į teismą kreipiamasi, siekiant
reikšmingų pokyčių teisinėje sistemoje, taikomose praktikose ar didinant visuomenės
informuotumą. Strateginio bylinėjimosi siekis yra taip pakeisti įstatyminę bazę, suformuoti
teismų praktiką ar įtakoti valstybės politiką, kad teigiamą poveikį justų didesnė visuomenės
dalis.
APF finansuojamo projekto metu organizacija vykdė tarptautinių žmogaus teisių standartų
įgyvendinimo stebėseną, t.y. stebėjo jų įgyvendinimą, kad užtikrintų žmogaus teisių standartų
laikymąsi, patikrintų standartų įgyvendinimo pažangą ir laiku nustatytų galimas problemas tam,
kad jos būtų spręndžiamos. Stebėsena susideda iš duomenų rinkimo pagal iš anksto apibrėžtus
kriterijus bei jų analizės.
APF finansuojamo projekto rėmuose įgyvendintos visuomenės informuotumo didinimo
kampanijos, kurių tikslas - informuoti apie žmogaus teises.

Informuotumo didinimo kampanijos - suplanuoti koordinuoti tikslingi komunikaciniai veiksmai,
3.2a. Įgyvendintų informuotumo didinimo
kurie orientuoti į apibrėžtą tikslinę grupę, šiuos veiksmus įgyvendinant numatytu laikotarpiu.
kampanijų apie žmogaus teises skaičius
Vienas projektas gali turėti keletą informuotumo didinimo kampanijų - jų paskirtis ir tikslai turi
būti aiškiai apibrėžti ir atskirti. Atskiras komunikacinis veiksmas (pvz. vienas renginys, reklama,
pranešimas socialiniuose tinkluose ir pan.) nėra laikomas kampanija, tačiau jis gali būti
kampanijos dalimi.

vienodo požiūrio principą

3.2b. Apie žmogaus teises ir vienodo
požiūrio principą informuotų žmonių
skaičius

3.3 PVO aktyviai sprendžia lyčių
lygybės ir smurto dėl lyties
klausimus

3.3a. Lyčių lygybės klausimais dirbančių
PVO skaičius

Asmenys, kurie APF finansuojamo projekto metu buvo informuoti apie žmogaus teises ir
vienodo požiūrio principą. Tai gali būti projekto dalyviai, o informuotumo didinimo kampanijų
atvejais - auditorija, į kurią buvo orientuota kampanija.

Projektų
vykdytojai

Projektų vykdytojų
dokumentai:
(skaitmeniniai) dalyvių
sąrašai, dalyvio
pažymėjimai, mokymų
metu sukurta medžiaga

Fiksuojamas bendras skaičius (bendrai rodiklio ir pagal
pjūvius).

PVO tipas

Projektų
vykdytojai

Projektų vykdytojų
dokumentai

Fiksuojamas bendras skaičius (bendrai rodiklio ir pagal
pjūvius).

PVO tipas

Projektų
vykdytojai

Projektų vykdytojų
dokumentai

Fiksuojamas bendras skaičius (bendrai rodiklio ir pagal
pjūvius).

Rodiklio pjūviai*

Kas renka
pirminius
duomenis?

Pirminių duomenų
šaltinis**

Apskaičiavimas

Amžius; Lytis;
Priklausymas
pažeidžiamai
grupei

Projektų
vykdytojai

Projektų vykdytojų
dokumentai, dalyvių
sąrašai

Fiksuojamas bendras skaičius (bendrai rodiklio ir pagal
pjūvius).

Amžius; Lytis;
Priklausymas
pažeidžiamai
grupei

Projektų
vykdytojai

Projektų vykdytojų
dokumentai, dalyvių
sąrašai ar dokumentai

Fiksuojamas bendras skaičius (bendrai rodiklio ir pagal
pjūvius).

Amžius; Lytis;
Priklausymas
Vienodo požiūrio principas reiškia, kad visi žmonės turi teisę, jog su jais būtų elgiamasi vienodai tautinei mažumai
ir jie neturi būti diskriminuojami lyties, amžiaus, negalios, tautybės, rasės, religijos ar kt.
pagrindu.
Nevyriausybinės organizacijos, kurios APF finansuojamo projekto metu dirbo lyčių lygybės
klausimais.
Lyčių lygybė - lygios moterų, vyrų, mergaičių ir berniukų teisės, atsakomybės ir galimybės.

3.3b. Smurto dėl lyties klausimais
dirbančių PVO skaičius

Nevyriausybinės organizacijos, kurios APF finansuojamo projekto metu dirbo smurto dėl lyties
klausimais.

*rodiklio pjūvių skalės pateikiamos šio dokumento pabaigoje
**pirminių duomenų sąrašas nebaigtinis
***finansavimą gavusiems projektams, kurių rodiklių surinkimui reikalinga apklausa, Fondo operatorius pateiks klausimų sąrašą ir apskaičiavimo pavyzdžius

4 poveikio sritis
APF programos rezultatai

Rodikliai

Rodiklio aprašymas/patikslinimas
Asmenys, priklausantys pažeidžiamoms grupėms, kurie APF finansuoto projekto metu buvo
pasiekti įgalinimo priemonėmis.

4a. Įgalinimo priemonėmis pasiektų
pažeidžiamų asmenų skaičius

Pažeidžiamos grupės - grupės, kurioms kyla didesnė skurdo ir socialinės atskirties rizika nei
kitiems gyventojams. Pavyzdžiui, etninės mažumos, migrantai, neįgalieji, benamiai, nuo tam
tikrų medžiagų vartojimo priklausomi asmenys, smurto lyties pagrindu aukos, izoliuoti
pagyvenę asmenys ir pan. (šis sąrašas nėra baigtinis).
Įgalinimo priemonėmis laikomi dalyvavimu grindžiamos advokacijos
metodai ir informuotumo didinimo kampanijos, kuriomis siekiama geriau pažinti pažeidžiamas
grupes, suprasti, kokie yra jų poreikiai, ir paskatinti jų pripažinimą; naujos ar patobulintos
paslaugos, skirtos pažeidžiamų asmenų poreikiams tenkinti; veiklos, kuriomis siekiama
pozityvių pažeidžiamų grupių pokyčių žinių, elgesio ir emocijų lygmenyse ir kt.

4. Įgalintos pažeidžiamos
grupės

4b. Suteiktų arba pagerintų paslaugų
gavėjų skaičius

Asmenys, priklausantys pažeidžiamoms grupėms, kurie APF finansuoto projekto metu gavo
naujas ar pagerintas (patobulintas) paslaugas.
Nauja paslauga – tai konkrečiai bendruomenei skirtos naujos pagalbos ar paslaugų
priemonės, kurių toje bendruomenėje anksčiau nebuvo.

Į APF finansuojamo projekto tikslinę grupę patenkančių asmenų, kurie nepritaria viešiems
pareiškimams, kuriuose išsakomas neigiamas požiūris arba neapykanta pažeidžiamų grupių
atžvilgiu, procentas. Tai gali būti projekto dalyviai, o informuotumo didinimo kampanijų atvejais
4c. Tikslo grupės, nepritariančios viešiems
- auditorija, į kurią buvo orientuota kampanija.
pareiškimams, kuriais išsakomas
neigiamas požiūris arba neapykanta
Pažeidžiamos grupės - grupės, kurioms kyla didesnė skurdo ir socialinės atskirties rizika nei
pažeidžiamų grupių atžvilgiu, dalis
kitiems gyventojams. Pavyzdžiui, etninės mažumos, migrantai, neįgalieji, benamiai, nuo tam
tikrų medžiagų vartojimo priklausomi asmenys, smurto lyties pagrindu aukos, izoliuoti
pagyvenę asmenys ir pan.

Amžius; Lytis;
Priklausymas
pažeidžiamai
grupei

Projektų
vykdytojai

Apklausa***

Fiksuojami procentai (bendrai rodiklio ir pagal pjūvius).
Dalyviai turi įsivertinti, ar sutinka su teiginiais apie
neapykantą pažeidžiamų grupių atžvilgiu. Apskaičiuojamas
kiekvieno dalyvio visų teiginių vertinimo vidurkis.
Apskaičiuojamas dalyvių vidurkių, kurie pagal vertinimo
skalę patenka į teigamo vertinimo intervalą, dažnis.
Apkaičiuojama teigiamai vertinančių su teiginiu sutinkanti
dalis (nuo visų atsakiusių) ir paverčiama procentais.
Klausiama projekto pradžioje ir pabaigoje.
Jei vykdomos masinės veiklos, pvz. kampanijos, reikia
numatyti tiriamą imtį projekto pradžioje ir pabaigoje.

Į APF finansuojamo projekto tikslinę grupę patenkantys pažeidžiamų grupių asmenys, kurie
įgijo žinių advokacijos klausimais arba buvo įtraukti į savo ar savo bendruomenės poreikių
advokacijos veiklas.
4.1 Pažeidžiamoms grupėms
priklausantys asmenys, apmokyti
arba įtraukti į savo ar savo
bendruomenės poreikių
advokaciją

4.1a. Pažeidžiamoms grupėms
priklausančių asmenų, apmokytų
advokacijos klausimais arba įtrauktų į savo
ar savo bendruomenės poreikių
advokaciją, skaičius

Pažeidžiamos grupės - grupės, kurioms kyla didesnė skurdo ir socialinės atskirties rizika nei
kitiems gyventojams. Pavyzdžiui, etninės mažumos, migrantai, neįgalieji, benamiai, nuo tam
tikrų medžiagų vartojimo priklausomi asmenys, smurto lyties pagrindu aukos, izoliuoti
pagyvenę asmenys ir pan.

Amžius; Lytis;
Priklausymas
pažeidžiamai
grupei

Projektų
vykdytojai

Projektų vykdytojų
dokumentai:
(skaitmeniniai) dalyvių
sąrašai, dalyvio
pažymėjimai, mokymų
metu sukurta medžiaga

Fiksuojamas bendras skaičius (bendrai rodiklio ir pagal
pjūvius). Skaičiuojami unikalūs asmenys.

Advokacija - asmens ar grupės asmenų vykdoma viešojo intereso gynimo veikla, siekiant daryti
įtaką viešosios politikos sprendimams.
APF finansuoto projekto metu buvo sukurta nauja paslauga arba buvo patobulinta esama,
skirta pažeidžiamoms grupėms.
4.2 Paskatintos naujos ar
patobulintos esamos paslaugos,
skirtos pažeidžiamų grupių
poreikiams tenkinti

4.2a. Naujų ar pAmžiusrintų paslaugų,
skirtų pažeidžiamų grupių poreikiams
tenkinti, skaičius

Pažeidžiamos grupės - grupės, kurioms kyla didesnė skurdo ir socialinės atskirties rizika nei
kitiems gyventojams. Pavyzdžiui, etninės mažumos, migrantai, neįgalieji, benamiai, nuo tam
tikrų medžiagų vartojimo priklausomi asmenys, smurto lyties pagrindu aukos, izoliuoti
pagyvenę asmenys ir pan.

PVO tipas

Projektų
vykdytojai

Projektų vykdytojų
dokumentai

Fiksuojamas bendras skaičius (bendrai rodiklio ir pagal
pjūvius). Jei projekto metu paslauga buvo gerinama
etapais kelis kartus - ji įskaičiuojama kaip viena paslauga.
Jei paslauga buvo pasiūlyta kelioms skirtingoms
bendruomenėms, kuriose tos paslaugos iki tol nebuvo,
paslauga įskaičiuojama kiekvieną kartą.

PVO tipas

FO

Projektų sutartys

Fiksuojamas bendras skaičius (bendrai rodiklio ir pagal
pjūvius).

Projektų
vykdytojai

Projektų vykdytojų
dokumentai:
(skaitmeniniai) dalyvių
sąrašai, dalyvio
pažymėjimai, mokymų
metu sukurta medžiaga

Fiksuojamas bendras skaičius (bendrai rodiklio ir pagal
pjūvius). Skaičiuojami unikalūs asmenys.

Kas renka
pirminius
duomenis?

Pirminių duomenų
šaltinis**

Apskaičiavimas

Projektų
vykdytojai

Projektų vykdytojų
dokumentai: finansinės
ataskaitos***

Fiksuojamas skaičius (bendrai rodiklio ir pagal pjūvius).
Organizacijos turi įsivertinti, ar išpildo kriterijų. Klausiama
projekto pradžioje ir pabaigoje.
FO apskaičiuoja kriterijų išpildančiųjų dalį (nuo visų
atsakiusių organizacijų) ir paverčia procentais. Fiksuojama
projektų pradžioje ir pabaigoje.

Nauja paslauga – tai konkrečiai bendruomenei skirtos naujos pagalbos ar paslaugų
priemonės, kurios toje bendruomenėje anksčiau nebuvo.
APF finansuojamo projekto vykdytojas ir/ar partneriai dirbo su pažeidžiamų grupių įtraukties
skatinimu ir jų informuotumo didinimu.
Pažeidžiamos grupės - grupės, kurioms kyla didesnė skurdo ir socialinės atskirties rizika nei
4.3a. Finansavimą gavusių PVO, dirbančių
kitiems gyventojams. Pavyzdžiui, etninės mažumos, migrantai, neįgalieji, benamiai, nuo tam
pažeidžiamų grupių įtraukties skatinimo ir
tikrų medžiagų vartojimo priklausomi asmenys, smurto lyties pagrindu aukos, izoliuoti
informuotumo srityje, skaičius
pagyvenę asmenys ir pan.
4.3 PVO remiama pažeidžiamų
grupių įtrauktis ir informuotumas

Socialinė įtrauktis - pažeidžiamų asmenų ar grupių dalyvavimo visuomenėje sąlygų gerinimo
procesas - jų gebėjimų stiprinimas, galimybių didinimas ir teisės į orumą užtikrinimas.
Specialistai, kurie APF projekto metu buvo apmokyti (tobulinosi) dirbti su pažeidžiamomis
grupėmis.
4.3b. Darbuotojų, apmokytų dirbti su
pažeidžiamomis grupėmis, skaičius

Pažeidžiamos grupės - grupės, kurioms kyla didesnė skurdo ir socialinės atskirties rizika nei
kitiems gyventojams. Pavyzdžiui, etninės mažumos, migrantai, neįgalieji, benamiai, nuo tam
tikrų medžiagų vartojimo priklausomi asmenys, smurto lyties pagrindu aukos, izoliuoti
pagyvenę asmenys ir pan.

Amžius; Lytis;
Priklausymas
pažeidžiamai
grupei

*rodiklio pjūvių skalės pateikiamos šio dokumento pabaigoje
**pirminių duomenų sąrašas nebaigtinis
***finansavimą gavusiems projektams, kurių rodiklių surinkimui reikalinga apklausa, Fondo operatorius pateiks klausimų sąrašą ir apskaičiavimo pavyzdžius

5 poveikio sritis
APF programos rezultatai

Rodikliai

Rodiklio aprašymas/patikslinimas

Organizacija turi ne mažiau kaip 2 finansavimo šaltinius, iš kurių bent vienas sudaro ne mažiau
5a. PVO, turinčių ne mažiau kaip 2
kaip 30 proc. viso (organizacijos) biudžeto.
finansavimo šaltinius, iš kurių bent vienas
sudaro ne mažiau kaip 30 proc. viso
1-4 poveikio srities projektų atveju organizacija apibrėžiama kaip projekto vykdytojas, jo
biudžeto, skaičius
partneriai, kurie yra NVO; 5 poveikio srities projektų atveju organizacija apibrėžiama kaip
gebėjimų stiprinimo veiklose dalyvavusios NVO.

Rodiklio pjūviai*

PVO tipas

5b. PVO ir viešų/privačių subjektų
partnerysčių įgyvendintų iniciatyvų
skaičius

5. Sustiprėję pilietinės
visuomenės gebėjimai ir
tvarumas

Organizacija kartu su viešais/privačiais subjektais, kurie yra projekto partneriai, įgyvendino
bendras iniciatyvas arba projekto metu užmezgė partnerystę su viešais/privačiais subjektais ir
įgyvendino iniciatyvą.
Iniciatyva - APF finansuojamo projekto veiklos.

Vieši subjektai - institucijos, per kurias valstybė, savivaldybė vykdo savo funkcijas, kurių steigėjo
teises turi valstybė, savivaldybė; privatūs subjektai - verslo subjektai.
Organizacija savo tinklapyje, socialinėse paskyrose, kitais žiniasklaidos kanalais periodiškai
informuoja apie savo vykdomą veiklą, organizacijos veiklos rezultatus, viešai skelbia metinę
ataskaitą. Ir/arba visuomenės informavimo veiklos viešinimo kanalais vykdomos periodiškai.
Ir/arba žiniasklaidos priemonėse vykdomos bent kartą per metus. Visuomenės informavimo
5c. Reguliariai visuomenę apie savo veiklas
veikla laikomi ir vieši renginiai.
ir rezultatus informuojančių PVO skaičius

5d. Veiksmingas valdymo procedūras
turinčių PVO skaičius

1-4 poveikio srities projektų atveju organizacija apibrėžiama kaip projekto vykdytojas, jo
partneriai, kurie yra NVO; 5 poveikio srities projektų atveju organizacija apibrėžiama kaip
gebėjimų stiprinimo veiklose dalyvavusios NVO.
Organizacija turi/taiko veiksmingas valdymo procedūras: dokumentuose apibrėžtą
organizacijos struktūrą, darbuotojų pavaldumą ir atskaitomybę ir/arba strateginiuose
dokumentuose apibrėžtą organizacijos viziją ir misiją ir/arba pareiginius reikalavimus ir/arba
darbuotojų kompetencijų ir profesinio tobulėjimo bei motyvacijos politiką.

Projektų
vykdytojai

Projektų vykdytojų
dokumentai, partnerystės
sutartys

Projektų
vykdytojai

Projektų vykdytojų
Fiksuojamas skaičius (bendrai rodiklio ir pagal pjūvius).
dokumentai, žiniasklaidos
Organizacijos turi užpildyti klausimyną. Klausiama
įrašai (nuorodos, ekrano
projekto pradžioje ir pabaigoje.
nuotraukos - screenshots) ,
FO apskaičiuoja kriterijų išpildančiųjų dalį (nuo visų
projektų vykdytojų
atsakiusių organizacijų) ir paverčia procentais. Fiksuojama
įsivertinimas
projektų pradžioje ir pabaigoje.

Projektų
vykdytojai

Projektų vykdytojų
įsivertinimas

Fiksuojamas skaičius (bendrai rodiklio ir pagal pjūvius).
Organizacijos turi užpildyti klausimyną. Klausiama
projekto pradžioje ir pabaigoje.
FO apskaičiuoja kriterijų išpildančiųjų dalį (nuo visų
atsakiusių organizacijų) ir paverčia procentais. Fiksuojama
projektų pradžioje ir pabaigoje.

Projektų
vykdytojai

Projektų vykdytojų
įsivertinimas

Fiksuojamas skaičius (bendrai rodiklio ir pagal pjūvius).
Organizacijos turi užpildyti klausimyną. Klausiama
projekto pradžioje ir pabaigoje.
FO apskaičiuoja kriterijų išpildančiųjų dalį (nuo visų
atsakiusių organizacijų) ir paverčia procentais. Fiksuojama
projektų pradžioje ir pabaigoje.

Projektų
vykdytojai

Projektų vykdytojų
dokumentai:
(skaitmeniniai) dalyvių
sąrašai, dalyvio
pažymėjimai, mokymų
metu sukurta medžiaga,
FO dokumentai

Fiksuojamas bendras skaičius (bendrai rodiklio ir pagal
pjūvius).

Amžius; Lytis;
Priklausymas
tautinei mažumai

Projektų
vykdytojai

Projektų vykdytojų
dokumentai:
(skaitmeniniai) dalyvių
sąrašai, dalyvio
pažymėjimai, mokymų
metu sukurta medžiaga

Fiksuojamas bendras skaičius (bendrai rodiklio ir pagal
pjūvius).

PVO tipas

Projektų
vykdytojai

Projektų vykdytojų
dokumentai: įsivertinimas
ir veiksmų planai

Fiksuojamas bendras skaičius (bendrai rodiklio ir pagal
pjūvius).

PVO tipas

PVO tipas

PVO tipas

1-4 poveikio srities projektų atveju organizacija apibrėžiama kaip projekto vykdytojas, jo
partneriai, kurie yra NVO; 5 poveikio srities projektų atveju organizacija apibrėžiama kaip
gebėjimų stiprinimo veiklose dalyvavusios NVO.

5e. Skaidrios ir atskaitingos valdysenos
principais besiremiančių PVO skaičius

Organizacija taiko skraidrios ir atskaitingos valdysenos principus: dokumentuose yra apibrėžtos
organizacijos valdymo procedūros ir/arba priimtas organizacijos etikos kodeksas ir/arba
Taryba/Valdyba prisideda formuojant organizacijos strategiją ir reguliariai peržiūri organizacijos
veiklą ir/arba veikia interesų konfliktų prevencijos sistema ir/arba organizacija tariasi su
suinteresuotomis šalimis ir savo tikslinėmis grupėmis priimdama sprendimus, vykdydama
veiklas ir/arba organizacija reguliariai viešina savo veiklos ir finansines ataskaitas.

PVO tipas

1-4 poveikio srities projektų atveju organizacija apibrėžiama kaip projekto vykdytojas, jo
partneriai, kurie yra NVO; 5 poveikio srities projektų atveju organizacija apibrėžiama kaip
gebėjimų stiprinimo veiklose dalyvavusios NVO.

5.1a. APF programos finansuojamose
gebėjimų stiprinimo iniciatyvose
dalyvaujančių PVO skaičius

Organizacija dalyvavo gebėjimų stiprinimo veiklose (pvz. mokymuose, stažuotėse, dalykinėse
konferencijose ir pan.). Veiklos skirtos finansinio tvarumo, organizacijų vystymo ir valdymo,
komunikacijos, valdysenos, poveikio tvarumo, advokacijos ir pan. temoms.
1-4 poveikio srities projektų atveju organizacija apibrėžiama kaip projekto vykdytojas, jo
partneriai, kurie yra NVO; 5 poveikio srities projektų atveju organizacija apibrėžiama kaip
gebėjimų stiprinimo veiklose dalyvavusios NVO.

PVO tipas;
Mokymosi veiklos
teminė sritis

Organizacijos darbuotojas, kuris dalyvavo mokymuose.
5.1b. Mokymuose dalyvavusių darbuotojų
1-4 poveikio srities projektų atveju asmuo apibrėžiamas kaip projekto vykdytojo, jo partnerių,
skaičius
kurie yra NVO, darbuotojas; 5 poveikio srities projektų atveju asmuo apibrėžiamas kaip
gebėjimų stiprinimo veiklose dalyvavusios NVO darbuotojas.

5.1 Organizuota PVO gebėjimų
stiprinimo veikla

Projekto metu organizacija atliks savo organizacijos gebėjimų stiprinimo poreikių vertinimą ir
pagal vertinimo rezultatus parengs veiksmų planą (t.y. veiksmų planas yra vienas iš projekto
5.1c. Savo organizacijos gebėjimų
metu sukurtų produktų).
stiprinimo poreikių vertinimą atliekančių ir
pagal vertinimo rezultatus veiksmų planą
1-4 poveikio srities projektų atveju organizacija apibrėžiama kaip projekto vykdytojas, jo
rengiančių PVO skaičius
partneriai, kurie yra NVO; 5 poveikio srities projektų atveju organizacija apibrėžiama kaip
gebėjimų stiprinimo veiklose dalyvavusios NVO.

Fiksuojamas bendras skaičius (bendrai rodiklio ir pagal
pjūvius). Įskaičiuojamos visos iniciatyvos.

Organizacija parengs finansinio tvarumo planą (t.y. finansinio tvarumo planas yra vienas iš
projekto metu sukurtų produktų).
5.1d. Finansinio tvarumo planus
rengiančių PVO skaičius

1-4 poveikio srities projektų atveju organizacija apibrėžiama kaip projekto vykdytojas, jo
partneriai, kurie yra NVO; 5 poveikio srities projektų atveju organizacija apibrėžiama kaip
gebėjimų stiprinimo veiklose dalyvavusios NVO.

PVO tipas

Projektų
vykdytojai

Projektų vykdytojų
dokumentai: veiksmų
planai

Fiksuojamas bendras skaičius (bendrai rodiklio ir pagal
pjūvius).

PVO tipas

Projektų
vykdytojai

Projektų vykdytojų
dokumentai: veiksmų
planai

Fiksuojamas bendras skaičius (bendrai rodiklio ir pagal
pjūvius).

PVO tipas

Projektų
vykdytojai

Projektų vykdytojų
dokumentai: veiksmų
planai

Fiksuojamas bendras skaičius (bendrai rodiklio ir pagal
pjūvius).

PVO tipas

Projektų
vykdytojai

Projektų vykdytojų
dokumentai

Fiksuojamas bendras skaičius (bendrai rodiklio ir pagal
pjūvius).

Organizacija parengs poveikio vertinimo planą (t.y. poveikio vertinimo planas yra vienas iš
projekto metu sukurtų produktų).
Poveikio vertinimas - procesas, kurio metu renkama, analizuojama, sisteminama informacija
5.1e. Poveikio vertinimo planus rengiančių apie galimas projekto (veiklų) įgyvendinimo teigiamas ir neigiamas, trumpalaikes ir ilgalaikes
PVO skaičius
pasekmes (finansines, ekonomines, socialines, aplinkosaugos ir kitas), naudą ir sąnaudas.
1-4 poveikio srities projektų atveju organizacija apibrėžiama kaip projekto vykdytojas, jo
partneriai, kurie yra NVO; 5 poveikio srities projektų atveju organizacija apibrėžiama kaip
gebėjimų stiprinimo veiklose dalyvavusios NVO.
Organizacija parengs ar atnaujins turimus planus, kaip įtraukti atstovaujamus asmenis į
organizacijos veiklas (t.y. planas yra vienas iš projekto metu sukurtų produktų).
5.2a. PVO, parengusių naujus ar
5.2 Sukurtos PVO strategijos, kaip
atnaujinusių turimus planus, kaip įtraukti
įtraukti piliečius į PVO veiklas
1-4 poveikio srities projektų atveju organizacija apibrėžiama kaip projekto vykdytojas, jo
savo atstovaujamus asmenis, skaičius
partneriai, kurie yra NVO; 5 poveikio srities projektų atveju organizacija apibrėžiama kaip
gebėjimų stiprinimo veiklose dalyvavusios NVO.
Organizacija kartu su viešais/privačiais subjektais yra projekto partneriai arba projekto metu
užmezgė partnerystę su viešais/privačiais subjektais.
Vieši subjektai - institucijos, per kurias valstybė, savivaldybė vykdo savo funkcijas, kurių steigėjo
teises turi valstybė, savivaldybė; privatūs subjektai - verslo subjektai.

5.3 Sukurtos PVO ir viešų/privačių 5.3a. PVO ir viešų/privačių subjektų
subjektų partnerystės
partnerysčių skaičius

1-4 poveikio srities projektų atveju organizacija apibrėžiama kaip projekto vykdytojas, jo
partneriai, kurie yra NVO; 5 poveikio srities projektų atveju organizacija apibrėžiama kaip
gebėjimų stiprinimo veiklose dalyvavusios NVO.

*rodiklio pjūvių skalės pateikiamos šio dokumento pabaigoje
**pirminių duomenų sąrašas nebaigtinis
***užpildytos Fondo operatoriaus parengtos lentelės apie finansavimo šaltinius

Pjūvio pavadinimas
Amžius
Lytis

Skalė
*0-13 *14-17 *18-29 *30-64
*moteris *vyras *kita

Priklausymas tautinei mažumai

nėra skalės, apklausiamasis nurodo pats

Priklausymas pažeidžiamai grupei
Mokymosi veiklos teminė sritis
PVO tipas

*65+

Fondo operatoriaus sudaryta skalė pagal rodiklį pasirinkusių projektų tikslines grupes
*komunikacija *advokacija *organizacijų valdymas ir plėtra *finansinis tvarumas
*vietos lygmens *nacionalinio lygmens

*poveikio vertinimas

*kita

