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Projektai siekiantys 
aktyvesnio piliečių 
dalyvavimo 
pilietinėse veiklose

„Demokratinė mokykla“: Demokratinio ugdymo principais grįstų 
praktikų įdiegimas Lietuvos mokyklose. Projekto siekis – įgyvendinti demokratinio 
ugdymo principais grįstas praktikas, kurios mokinius mokytų pilietinio ugdymo per praktinę 
kasdienę veiklą mokykloje, kad mokiniai pajustų, kas yra realus kad ir mažų sprendimų priėmimas, 
darantis įtaką bendruomenės gyvenimui https://bit.ly/2PqLMLV

Projekte dalyvauja 20 ugdymo įstaigų iš visos Lietuvos

Projekto metu siekiama sukurti praktikas, kurios leistų mokykloje išsižaisti demokratijos 
veikimo principus ir procesus

Projekto veikloms stebėti naudojama grotažymė #demoktratinsugdymasLietuvoje

Demokratinės mokyklos informacija: https://www.facebook.com/demokratinemokykla

Savanorystės „Vaikų 
linijoje“ skatinimas: 
naujų savanorių 
pritraukimas, 
esamų savanorių 
kvalikacijos kėlimas 
bei motyvavimas. 

Projektu siekiama skatinti piliečius 
aktyviau dalyvauti visuomeninėse veiklose, 
įtraukiant piliečius į savanorystę „Vaikų 
linijoje“, motyvuoti esamus savanorius, 
skatinti piliečius skirti organizacijai 
nansinę paramą.

Planuojama pritraukti 200 
naujų savanorių

Mokymu metu planuojama kelti 
kompetencijas 340 savanorių

Organizuojami nuotoliniai seminarai 
gilinant savanorių žinias savižudybės 
prevencijos temomis 
https://www.youtube.com/watch?
v=SoGRW-BaMGU

Daugiau apie projektą galite sužinoti čia: 
https://www.vaikulinija.lt/

įtraukia gyventojus į rajono urbanizacijos 
problemų sprendimą! Susidūrę su 
problema ir matydami, kad 
bendruomenės neįtraukimas sprendžiant 
urbanizacijos klausimus gyvenamajame 
rajone kelia nepasitenkinimą, aktyvi 
bendruomenė pati rodo iniciatyvą ir nori 
diskutuoti dėl aplinkos ateities. 

Sukurta virtuali bendruomenės 
erdvė
Kultūros ir meno pagalba 
sustiprintas bendruomenės 
identitetas
Sukurtas Šančių urbanistinio 
architektūrinio formavimo idėjinis 
projektas

Pasisemti idėjų ir patirties galima čia:
https://sanciubendruomene.lt/lt/
genius-loci/

Nepatogus kinas kartu su partneriais Mokyklų tobulinimo centru suformavo 
ekspertų grupę, kuri ruošia pedagogų kvalikacijos kėlimo programą „Nepatogaus kino klasė: 
sisteminio pokyčio link“. Programos tikslas – skatinti pilietinio ugdymo lauko problemų 
sprendimą pasitelkiant kiną, kaip priemonę ugdyti mokinius.

Apklausoje apie pilietinio ugdymo iššūkius savo nuomonę išreiškė virš 80 pedagogų

Nemokamoje lmų platformoje virš 30 lmų skirtų 4–12 kl. Mokiniams - 
https://nepatogauskinoklase.lt/

Plačiau apie festivalį: https://www.facebook.com/NepatogusKinas
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Žemųjų Šančių 
bendruomenės
kampanija 
„Genius Loci“



Domeikavos kaimo bendruomenės centro projekto 
„Pilietiški ir aktyvūs domeikaviečiai“veiklų metu gimnazistai kūrė lmukus apie Sausio 13-
osios – Laisvės gynėjų dienos 30-ųjų metinių minėjimą „Laisvės vaikai“. 

https://www.youtube.com/watch?v=8BC1hjKM66s&feature=youtu.be&ab_channel
=domeikavoskaimobendruomen%C4%97scentras
 
https://www.youtube.com/watch?v=P--q4Je6U&feature=youtu.be&ab_channel
=domeikavoskaimobendruomen%C4%97scentras
 
https://www.youtube.com/watch?v=H0hgpM8EnRQ&feature=youtu.be&ab_channel
=domeikavoskaimobendruomen%C4%97scentras
 

Atraskite savanorystės galimybes čia.

Psichologinės 
paramos ir 
konsultavimo centras 
įgyvendina projektą „Lietuvos regionų 
jaunimo aktyvaus pilietiškumo ugdymas“. 

Metodinės priemonės „Jaunimo 
pilietiškumo ugdymas – BeACTIVE“ 
ir jos praktinių priedų „Aktyvus 
pilietiškumas“ skirtų jaunimui 
parengimas http://ppkc.lt/projektai/

https://www.facebook.com/vsi.ppkc/
photos/a.381523321972523/2709
565065834992/
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5 nominacijų kategorijos

Diskusijos apie savanorystę 
pandemijos metu

Skirtingų lyčių įsitraukimas į 
savanorystę

Darbotavarkės 2030 ir 
savanorystės sąsaja

Socialinis Veiksmas – 
organizacija, kuri jau 15 metų 
nepasiduoda siekiant kokybiškos 
savanorystės. Švenčiant Tarptautinę 
savanorystės dieną, organizuotas 
apdovanojimų renginys „Savanorystės 
spalvos. Vakar.šiandien.rytoj“ 
https://bit.ly/3qboab6

Degaičių kaimo bendruomenė: „Aktyvus pilietis – 
aktyvi bendruomenė“. 
Bendruomenė siekia burti aktyvius narius ir kelti kompetencijas, skatinti veiklų vykdymą ir 
bendruomeniškumą. Projekto rėmuose vykdomi mokymai, organizuojamos bendruomenės 
šventės ir narių iniciatyvų įgyvendinimas.

Bendruomenė Facebook puslapyje vienija virš 500 žmonių

Lyderystės ir komandinio darbo mokymuose dalyvavo 15 bendruomenės narių

Daugiau apie bendruomenines veiklas galite sužinoti čia: https://bit.ly/38anLza

EUROPOS NAMAI kartu su jaunimo politikos stebėsenos tinklu 

„Žinau, ką renku“ ir organizacijomis partnerėmis įgyvendina projektą „Žinau 
ką renku savivaldoje“, kurio tikslas – skatinti jaunų žmonių 
aktyvų, informuotą ir sąmoningą dalyvavimą vietos savivaldos rinkimuose ir vietos 
sprendimų priėmime per išrinktų politikų veiklos stebėseną: https://bit.ly/2PwdLtD

Stiprinamas savanorių tinklas visoje Lietuvoje (virš 50 savivaldybių)

60 partnerysčių su ugdymo staigomis – pravesta 120 užsiėmimų

Sukurta virtuali bendravimo su kandidatais platforma

Komunikacinė kampanija „Ar politika gali būti sveika?“ https://bit.ly/3eaVcpp
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Projektai stiprinantys 
pilietinės visuomenės 
vykdomą valdžios institucijų 
priežiūrą ir advokaciją

Žmogaus teisių organizacijų koalicija (ŽTOK) vienija nevyriausybines organizacijas, dirbančias 
žmogaus teisių ir anti-diskriminacijos srityse. Projekto metu bus sustiprinta tarptautinių 
žmogaus teisių įgyvendinimo stebėsena Lietuvoje bei padidintas informacijos apie šiuos 
standartus prieinamumas Lietuvos regionuose bei jaunimo tarpe.

Teikiamos rekomendacijos  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl „Europos 
sąjungos 2020-2025 m. LGBTQI asmenų lygybės strategijos ir prioritetų Lietuvoje“
 https://bit.ly/2OmYESQ
Planuojama stiprinti su žmogaus teisėmis dirbančių organizacijų atstovavimo gebėjimai 

Daugiau apie projektą: https://bit.ly/3sSqEwM

Žmogaus teisių organizacijų koalicija: „Prioritetas 
gerovės valstybėje – žmogaus teisės“

Jaunųjų gydytojų asociacija, 
„Transparency International“ Lietuvos 
skyrius, Kauno miesto poliklinika ir Kelmės 
rajono psichikos sveikatos centras surengė 

pirmąjį ocialų projekto „Į 
pacientą orientuotų gydymo 
įstaigų vystymas“ susitikimą, 
skirtą projekto veikloms ir jų įgyvendinimo 
grakui aptarti. Vykdomas pacientų 
pasitenkinimo apklausų duomenų rinkimas 
bei aiškinamasis medikų psichikos sveikatos 
intervencijų poreikis. Daugiau informacijos - 
JGA tinklapyje. 

„Afrikos tyrimai ir konsultacijos“: „Baltijos šalių 
įsitraukimas į ES-Afrikos santykių politikos 
formavimą“–projektas skirtas stiprinti ryšius tarp Europos sąjungos valstybių ir 
Afrikos regiono, plečiant bendradarbiavimą ir ieškant naujų politinio bendradarbiavimo 
galimybių. Taip pat projektu siekiama didesnio Baltijos šalių įsitraukimo įgyvendinant ES-
Afrikos bendradarbiavimo darbotvarkę https://bit.ly/2OqeHiV

Projektu siekiama bendrų tikslų tarp Lietuvos, Latvijos, Estijos bei Afrikos regiono 
valstybių
Projektas skirstomas į tris fazes:  analizė,  5 politikos formuotojų diskusijos, 
rekomendacijos parengimas.

AfriKo veiklos: https://www.facebook.com/AfriKoCentras

Lietuvos laisvosios rinkos institutas: 
https://bit.ly/3r6TNDV

Lietuvos laisvosios 
rinkos instituto vystomas 

projektas  „Kokybiškas 
teisėkūros procesas – 
įgalinta visuomenė“ 
skirtas spręsti visuomenės problemas, 
susijusias su sisteminiais teisėkūros 
proceso trūkumais. Siekiama stiprinti 
įrodymais grindžiamą teisėkūros 
proceso stebėseną, pagerinti teisėkūros 
proceso skaidrumą ir valdžios institucijų 
atskaitomybę. 

Pateiktas teisėkūros tobulinimo 
pasiūlymų paketas 
https://bit.ly/3q5EHNE

Pateikti pasiūlymai Vyriausybei 
dėl reguliacinės naštos mažinimo, 
verslo priežiūros efektyvinimo, 
darbo rinkos sąlygų gerinimo, 
investicijų apmokestinimo 
pakeitimų.https://bit.ly/2NPJuFN



Socialiniai meno projektai organizacija siekia aktyvaus visuomenės 
įsitraukimo per kultūrines ir menines veiklas.Vystant projektines veiklas, ypatingas dėmesys 
skiriamas demenciją turinčių asmenų poreikių ir teisių atstovavimui.

Įsteigta nacionalinė asociacija „Demencija Lietuvoje“:https://bit.ly/3dW4rtf

Parengtos rekomendacijos dėl demenciją turinčių asmenų globėjų gerovės: 
https://bit.ly/3kvmjws

Socialiniai meno projektai: http://www.menasgerovei.lt/

„Transparency 
International“ Lietuvos 
skyrius: Skaidresnė 
savivalda“.
 
Projekto metu planuojama vykdyti 
stebėsenos iniciatyvas, kurios skatintų 
didesnį savivaldos politikų, viešojo valdymo 
institucijų ir kitų organizacijų skaidrumą bei 
geresnį vietos bendruomenių įtraukimą į 
sprendimų priėmimą.

Organizuojama „Transparency talks“ 
iniciatyva https://bit.ly/3ebwIMt

Vyko „Pranešėjų apsaugos forumas 
2021“ https://bit.ly/2PFJ31z

Dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvos 
švietimo įstaigose 

Transparency International veiklos: 
https://www.facebook.com/tilietuva/
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Koalicija „Galiu gyventi“siekia efektyvaus priklausomybių ir susijusių 
problemų sprendimo, saugios bei sveikos visuomenės kūrimo. Siekdami šviesti visuomenę 
savo socialiniame tinkle dalinasi aktualia informacija apie narkotikų politiką.

Pokalbių ciklas „Bausti negalima pasigailėti“: https://bit.ly/3bQNrSI

Informacija apie dekriminalizavimo sąvoką

Mokslu grįstos politikos praktikos viešinimas

Daugiau informacijos: https://www.facebook.com/galiugyventi/

Nacionalinis Švietimo tinklas: Švietimas po NVO 
didinamuoju stiklu kuria sąlygas ir stiprina nevyriausybinių švietimo 
organizacijų į(si)traukimą į švietimo politikos įgyvendinimą visose jos įgyvendinimo 
pakopose (nuo konkrečių švietimo paslaugų teikimo iki sprendimų priėmimo) ir srityse 
(ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo, neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų 
švietimo):https://bit.ly/3uToRt0

Pateikti pasiūlymai Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai dėl pilietiškumo ugdymo 
programos



Įvairovės ir edukacijos 
namų lytiškumo 
akademija siekia kurti lytiškai 
raštingą visuomenę, aktyviai diskutuoti 
apie lytiškumo  ugdymą kaip patyčių, 
smurto lyties pagrindu prevencijos įrankį. 

Organizuojami lytiškumo mokymai 
ir seminarai: 
https://www.youtube.com/watch?
v=lz-zTD_0GmI&t=119s&ab_channel
=%C4%AEvairov%C4%97sireduka
cijosnamai

Kuriami informaciniai video Youtube 
platformoje: 
https://www.youtube.com/watch?v=
nX2wF14AFIc&ab_channel=%C4%A
Evairov%C4%97siredukacijosnamai

Apie projektą: 
https://www.ivairovesnamai.lt/
lyti%C5%A1kumo-akademija

„Lyderių fondas“: projektu „Barbershop Lietuva“
siekiama kovoti  su lyčių stereotipais,  padidinti  vyrų, išreiškiančių palankią 
nuomonę apie lyčių lygybę, skaičių ir tuo pačiu sudaryti prielaidas didesnėms moterų karjeros 
galimybėms bei saviraiškai.

Apklausoje apie lyčių stereotipus dalyvavo virš 500 vyrų

62% apklaustųjų vyrų mano, kad vyrai turi rūpintis vaikais taip pat, kai ir moterys

57% mano, kad vyrai savo elgesiu gali paskatinti lyčių lygybę

Startuoja projekto tinklapis! https://bethechange.lt/

Žmogaus teisių 
stebėjimo institutas 
(ŽTSI) šiuo metu pateikė pastabas 
2021-2030 m. žmonėms su negalia 
tinkamos aplinkos visose gyvenimo srityse 
plėtros programos projektui.

Paruošta atmintinė darbdaviams 
apie tinkamų darbo sąlygų pritaikymą 
žmonėms su negalia

2020 m. gruodį pateikti pasiūlymai 
dėl Lietuvos prioritetų ES LGBTI 
lygybės strategijos 2020-2025 
kontekste 

Daugiau informacijos apie 
pateiktus pasiūlymus:  
 
Darbo sąlygų pritaikymo: 
https://bit.ly/2ZXGREk

LGBTQI lygybės strategija: 
https://bit.ly/3bJkzf2

Projektai didinantys 
paramą žmogaus 
teisėms03.
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Motinystę globojančią iniciatyvų sąjunga vienija žmones 
ir organizacijas, siekiančius psichologiškai ir mediciniškai saugios gimdymo priežiūros 
Lietuvoje. Organizacija siekia kalbėti apie gimdymo kompleksiškumą, įrodymais grįstos 
priežiūros, informuoto pasirinkimo svarbą ir galimybes nėštumo ir gimdymo metu bei skleisti 
informaciją ir supratimą apie gimdyvių žmogaus teises, padėti jas ginti. 

Organizuota gimdymo patirčių apklausa, kurioje dalyvavo virš 3000 moterų 
https://bit.ly/38agJug

Apklausos rezultatai leis įvertinti gimdymo patirtis pandemijos metu 

Organizacija pateikė savo poziciją dėl gimdymo namuose reguliavimo https://bit.ly/30lIsnr

Organizacijos tinklapis: https://bit.ly/3cjgb6X



Psichikos sveikatos perspektyvų projektas „Pokyčių sparnai“ 
kelia klausimą kaip galima užtikrinti žmogaus teises vystant naujas socialines paslaugas 
žmonėms su negalia? Ieškodami atsakymų projekto vykdytojai 

Identikuotos bendruomenės projekte dalyvaujančiose savivaldybėse

Vyko projekto atidarymo renginys-diskusija https://bit.ly/3riImJe

Pristatoma „QalityRights“ metodika

Daugiau info apie projektą: https://www.facebook.com/perspektyvos/

Dokumedija: „Nauja 
norma. Žmogaus 
teisių istorijos 
atnaujintoje „Nanook" 
platformoje“NARA 
skaitytojams pristatyti penki žmogaus 
teisių temas nagrinėjantys straipsniai, 
kuriuose projekto rengėjai apžvelgia 
Kalnų Karabacho koniktą, Lotynų 
Amerikos migrantų kelią, nugriauto 
Taboro šeimų likimus, Stambulo 
konvenciją ir prieglobsčio prašytojų 
situaciją pandemijos metu.

https://nara.lt/lt/articles-lt/
kalnu-karabachas

https://nara.lt/lt/articles-lt/
kelione-siaures-link

https://nara.lt/lt/articles-lt/palikti-
namus-nugriauto-taboro-seimu-istorijos

https://nara.lt/lt/articles-lt/stambulo-
konvencija-labiau-nei-smurto-issigastame
-savoku

https://nara.lt/lt/articles-lt/egle-
samuchovaite

Tolerantiško Jaunimo Asociacija (TJA) projekto 

tikslas didinti informuotumą apie LGBT+ žmogaus „Rainbow Challenge“
teises ir vienodo požiūrio principą, įgalinant LGBT+ jaunimą bei kitas visuomenės grupes 
aktyviai domėtis žmogaus teisių problematika.

Projekto metu bus kuriama speciali programėlė

Baiginėjamas pirmasis leidinukas

Veiklos pristatomos bendradarbiaujant su Klaipėdos Europos jaunimo sostinės 2021 
komanda

Daugiau apie projekto eigą: https://bit.ly/2NMQXFM

Lietuvos moterų 
lobistinės 
organizacijos projektas 

#StabdykDabar! siekia 
suburti partnerius bei nevyriausybines 
organizacijas aktualizuojant smurto prieš 
moteris problematiką Lietuvoje

Daugiau informacijos: 
https://bit.ly/3kw9xhg
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Asociacija "Tikri Kaimynai" vienija Geležių kaimo (Zujūnųsen., 
Vilniaus raj). gyventojus, norint apjungti bendrystei. Projektu siekiama vystyti glaudesnį ryšį 
tarp bendruomenės narių, burtis ir kartu organizuoti aktualias veiklas.

Aktyviai veikia bendruomenės grupė socialiniuose tinkluose

Organizuojami teminiai susitikimai vaikams ir jaunimui, mamoms

Vykdomos online paskaitos apie saugumą internete

Susipažinkite su bendruomenine veikla:  

Bendruomenės puslapis:   https://www.facebook.com/tikrikaimynai/

Bendruomenės grupė: https://bit.ly/2O9HsjD

Dalyvaudami 

bendruomeninių 
savarankiškumo namų 

 projekte vyrai ugdo „Kelkis“
socialinius gebėjimus šiose srityse: 
asmeninių savybių ir gebėjimų 
atpažinimas; problemų ir koniktų 
sprendimas; streso įveikimo būdai.

Sidabrinė linija pradėjo 
naują, nuotolinės pagalbos teikimo 
senjorams projektą:
 
https://bit.ly/3dT882Z

Nuotoliniame ZOOM susitikime 
dalyvavo daugiau nei 60 senjorų

Daugeliui tai buvo pirmoji nuotolinė 
bendravimo patirtis

500 apklausos dalyvių išsakė 
nuomonę apie informacinius 
poreikius.

https://www.facebook.com/
sidabrinelinija/

„ACTIO CATHOLICA PATRIA“ : „Kitas mažas žingsnis“
 - projektas, skirtas sunkumus patiriančių jaunuolių dalyvavimui ir įsitraukimui 
stiprinti. Organizacija teikia pagalbą jaunuoliams imtis konkrečių žingsnių, atsižvelgiant į jų 
gebėjimus ir įgūdžius, teikiant tarpininkavimo ir palydėjimo paslaugos (su ugdymo įstaigų soc. 
darbuotojais, auklėtojais, sveikatos įstaigomis, seniūnija, darbdaviais ir kt.)

Vykdomas jaunuolių informavimas ir nukreipimas

Socialinių įgūdžių ugdymas nuotoliniu būdu

Atviri vakarai jaunimui- žaidimų vakarai, kalbos pamokos, ar užsėmimai jaunimui 
aktualiomis temomis

https://bit.ly/2OrnQry

Bendruomenės nariai mokomi 
naudotis Sodros ir VMI puslapiais

Organizuojami užsiėmimai apie 
emocinį intelektą, pasirengimą 
darbo pokalbiui, CV rengimą.

Apie bendruomeninius namus: 
https://bit.ly/37ZHXUk

#APFvyksta

Projektai siekiantys 
įgalinti pažeidžiamas 
grupes atstovauti ir 
ginti savo interesus

Asociacija „Tikri kaimynai“: Tikri kaimynai - stipri 
visuomenė: pažeidžiamų grupių įtraukties 
stiprinimas per bendruomenišką kaimynystę
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Asociacija „IN CORPORE“ – kuria kultūrinę-socialinę erdvę LGBT+ 
bendruomenei. Šioje erdvėje teikiamos virtualios psichologo ir soc. darbuotojų konsultacijos 
asmenims, vystoma LGBT+ artimųjų palaikymo grupė. 

„išgirsti“– erdvė, kurioje dalijamasi LGBT+ patirtimis ir LGBT+ bei juos supantiems 
žmonėms skirta informacija

Vystomi parengiamieji darbai Lietuvos LGBT+ archyvui kurti

Projektai siekiantys 
stipresnių pilietinės
visuomenės gebėjimų 
ir didesnio tvarumo

Atraskite šią erdvę: https://isgirsti.lt/

Lygių galimybių plėtros 
centras: „Lyties ir 
negalios sankirtoje: 
prabilti, įkvėpti, 
įveikti“ Projektu siekiama negalios 
paveiktų moterų įgalinimo ginti savo teises 
stiprinant jų gebėjimus, tiesiant jungtis 
tarp moterų ir negalios klausimais 
dirbančių pilietinės visuomenės 
organizacijų ir keičiant viešą diskursą 
https://bit.ly/3sQv0nP

Stiprinami negalios moterų gebėjimai 
atstovauti savo poreikius

Keliamos pilietinės visuomenės 
organizacijų kompetencijos

Stengiamasi keisti nusistovėjusias 
visuomenės nuostatas 

www.apf.lt

05.
Geros valios projektai (Aukok.lt)  – nevyriausybinė organizacija, 
kurios misija – skatinti bendruomeniškumą,  suburti atskirų sričių specialistus, kurie versle, 
mokslinėje ar visuomeninėje veikloje įgytą patirtį panaudotų socialiniams paramos projektams 
vystyti, valdyti ir įgyvendinti. Šiuo metu organizacija administruoja vienintelį aukojimo portalą 
Lietuvoje Aukok.lt. 

Organizuojamos diskusijos NVO sektoriui apie lėšų pritraukimą 
https://www.aukok.lt/naujienos/

Parengtas „NVO fundraiser“ darbo funkcijų sąrašas

Surengta diskusija „NVO ir verslas: remti ar investuoti?“ https://bit.ly/389rU6O

Lygių galimybių plėtros centras: 
https://www.facebook.com/gap.lt


