
SVARBIAUSIA:

projektas kaip galimybė

žinia visuomenei

tvarumo užsitikrinimas

V I E Š U M A S

NVO sektorius veikia

stiprinami EEE finansinio
mechanizmo

S K A I D R U M A S Jūs - ori jo dalis

viešumasviešumasviešumas

skaidrumasskaidrumasskaidrumas



funfunfun

Pirma užduotis:
susidėliokite nuostatas.
Tegul Jūsų projektas
Jus "veža"



Antra užduotis: veikite
pagal planą, bet savo
žinutę adaptuokite
pandemijos kontekstui.
Kaip galite būti naudingi
visuomenei? Pakeisto
plano detales (lentelę)
suderinti su manimi. 

CoronaCoronaCorona



a musta musta must

Trečia užduotis:
priimkite privalomus
dalykus domėn. Jei
priešinatės - visus
klausimus aptarkime iki
jums pradedant veikti.
Privalomus miksuokite
su mėgiamais.



žiūrim kąžiūrim kąžiūrim ką
turimturimturim

LOGO  visoje projekto medžiagoje.
Logo tikrai gražus ir gal ir gerai -
nelietuviškas. Juodas arba baltas. 



   www.www.www.
eeagrants.org/eeagrants.org/eeagrants.org/

Kaip puodelis kavos ryte - taip Jūsų
projektas finansuojamas Europos
Ekonominio finansinio mechanizmo.
Jų parama yra skirta 15-ai ES šalių.
Taigi, esame bendruomenėje. Ir visi
apie tai kalbame.



DviDviDvi   

Dvi informacinės veiklos, kurių metu
visuomenė sužinos apie tai, ką
veikiate. Kai burtis negalime -
sukurkite naujus būdus viešumui.
Mažiems projektams pakanka vienos
veiklos.



SvetainėSvetainėSvetainė   

Tegul būna vizuali ir tokia, į kurią
patys norėsite užsukti. Varžykites su
kitomis Aktyvių piliečių fondą
vykdančiomis Europos šalimis. Taip
pat tegul ji veda į www.apf. ir www.
eeagrants.org 



Socialinės medijos - lengvas ir skanus
turinys. Tačiau turint aiškų tikslą -
galima pasiekti itin didelių rezultatų.
Raskite savo auditoriją ir būkite
pasiekiami, lankstūs. Ir nuolat
tikrinkite rezultatus - lankomumą,
pasiektą auditoriją, atgalinį ryšį.  

Lengvas irLengvas irLengvas ir
skanusskanusskanus



Daug. Kokybiškos. Atsiklausiant (net
su raštiškais sutikimais-vaikams ir
pažeidžiamiems žmonėms). Vengiant
tamsių patalpų. Kuriant istorijas. Visi
galite gauti kokybiškų nemokamų
nuotraukų šiuo el.paštu: info-
fmo@efta.int. (jei jums stinga vaizdų,
iliustruojančių projektą). Nurodykite
autorystę.

NuotraukosNuotraukosNuotraukos



VaizdoVaizdoVaizdo
įrašaiįrašaiįrašai

Trumpai (60 s.), iš karto prie esmės,
su subtitrais. Video yra itin tinkama
istorijų pasakojimui.
Poveikis/tikrumas/autentika.



LeidiniaiLeidiniaiLeidiniai

Skaitmeniniai! Kam skirti? Originalus
formatas.



RenginiaiRenginiaiRenginiai

Su kuo norite susitikti? Ką pasakyti?
Korona? Jau yra  puikių online
transliacijų partnerių. 



SpaudosSpaudosSpaudos
konferencijoskonferencijoskonferencijos

Itin svarbioms žinioms. Pristatant
visišką naujovę. Susiderinus žinią
tarpusavyje. Galimos partnerystės su
kitomis organizacijomis: pvz
pristatant bendrą tyrimą, produktą.
Ryšiams su žiniasklaida.



NaujienųNaujienųNaujienų
rengimasrengimasrengimas

Projekto egzistavimas nėra naujiena.
Kodėl kažkam būtų įdomu sužinoti
apie mūsų projektą? Siunčiama info
trumpa, iš karto prie esmės su
naujove arba stipria istorija.



ŽurnalistųŽurnalistųŽurnalistų
kontaktųkontaktųkontaktų
sąrašassąrašassąrašas

Žurnalistai turi ne tik el.paštus. Jie
aktyviai veikia socialinėje medijoje.
Megzkite ryšius tiesiai. Planuodami
jiems žinią - atsiklauskite ar
dominantis temos kampas?



PranešimaiPranešimaiPranešimai
spaudaispaudaispaudai

Ne tik rimtos temos, bet ir statiskos,
analizės, asmeninės istorijos.
Registruokitės į www.bns.lt ,
www.elta.lt 



DalijimasisDalijimasisDalijimasis

Viskuo pasidalinkite su manimi.
agne.zemaityte@olf.lt

Svetainės adresas, socialinės medijos
kanalai, sukurta medžiaga, leidiniai ir
vaizdo įrašai, projekto veiklos
nuotraukos, suplanuoti įvykiai ir
tvarkaraščiai.

Bet kokia kita įdomi informacija,
kuri, jūsų manymu, galėtų būti
naudinga naudoti  nacionaliniu
ar Europos lygmeniu.


