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Projektai siekiantys 
aktyvesnio piliečių 
dalyvavimo pilietinėse 
veiklose

Demokratinė mokykla: „Demokratinio ugdymo principais grįstų praktikų 
įdiegimas Lietuvoje“ Projekte dalyvaujančios mokyklos nuotoliniu būdu svečiavosi klasės 
susitikimuose ir kartu mokėsi kaip tokias praktikas įsidiegti savo mokyklose: https://bit.ly/3dFdO

Global Lithuanian 
Leaders: 
„Profesionalios 
diasporos 
pilietiškumo 
įveiklinimo
 ekosistema“.

Projekto rėmuose vyksta susitikimai su partneriais (10 savivaldybių) ir tobulinama tyrimo 
anketa, koreguojama pagal kiekvienos teritorijos speciką. 
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Bendruomenė dalyvauja Nemuno 
krantinės projekto svarstymuose, teikia 
savo pasiūlymus: https://bit.ly/31SxPt9 
Naujasis bendruomenės puslapis: 
https://sanciubendruomene.lt/lt/  Taip pat 
bendruomenė organizuoja mokymus, 
renginius,  repetuoja operą: 
https://bit.ly/3wy1tSL 

Žemųjų Šančių 
bendruomenės 
kampanija „Genius 
Loci“ Instagram ir Facebook 10 

žingsnių programa „Ar politika gali 
būti sveika?“ siekė atkreipti dėmesį į 
imunitetą melagienoms. Virtualiame 
renginyje dalyvavo 400+ žmonių, o 
netrukus puslapyje pasirodys ir 
tinklalaidės apie projekto temas: 
https://www.facebook.com/zinaukarenku 

Europos namai: 
„Žinau ką renku 
savivaldoje“

Nepatogus kinas kartu 
su partneriu „Mokyklų tobulinimo 
centru“ atlieka mokytojų profesinės 
kvalikacijos programos rengimo 
darbus, atnaujinamas “Nepatogaus 
kino klasė“ platformos turinys.

Visuomenininkai jungiami į Globalios 
Lietuvos Forumą, kurio platforma 
padėjo suformuoti viešas tinklo 
kreipimasis į Vyriausybę, 
 
Sukurta diasporos profesionalų grupė 
LTiVote, kurios tikslas – internetinio 
balsavimo įvedimas Pasaulio Lietuvių 
rinkiminėje apylinkėje 
https://www.facebook.com/Lithuanian
Leaders 

Kviečia susipažinti su Domeikavos ir Lapių 
seniūnijų vietos istorija, paveldo objektais. 
Organizuoja pažintinius žygius, maršrutą 
galima rasti čia:  
https://www.facebook.com/domeikavoska
imobc 

VšĮ Lietuvos regioninių tyrimų institutas: 
„Vietos bendruomenių pilietinio aktyvumo 
ir demokratinio dalyvavimo galimybių 
didinimas“

Domeikavos kaimo 
bendruomenės 
centras: „Pilietiški 
ir aktyvūs 
domeikaviečiai“

VšĮ „Piliečių 
iniciatyvos“: Zero 
Waste karta

Kviečia visus praktiškai išmokti 
ekologiškos daržininkystė balkone: 
https://bit.ly/3rYnc2L 
Nuo gegužės organizuojamos edukacinės 
dirbtuvės pradinukams „Miesto 
laboratorijoje“.
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Projektai stiprinantys 
pilietinės visuomenės 
vykdomą valdžios 
institucijų priežiūrą ir 
advokaciją

Žmogaus teisių organizacijų koalicija: „Prioritetas gerovės valstybėje – 
žmogaus teisės“ Jau greitai bus pristatyta šešėlinė ataskaita JT Visuotinės periodinės 
peržiūros mechanizmui: https://bit.ly/2R5EgXE 

02.
Afrikos tyrimai ir 
konsultacijos: „Baltijos 
šalių įsitraukimas į ES-
Afrikos santykių 
politikos formavimą“ 

Įvyko pirmasis projekto partnerių 
susitikimas,pristatyta . Partneriai svetainė
projekte Adaeze Sokan iš Digital Explorers 

 pasidalino Ventures Platform (Nigerija)
aktualia informacija Baltijos šalims: "5 
ingredientų receptu“ 

Lietuvos laisvosios 
rinkos institutas: 
„Kokybiškas teisėkūros 
procesas – įgalinta 
visuomenė“
Kartu su Lietuvos pramoninkų federacija 
organizuota konferencija  „Lietuvos 
ekonomika: postkovidinės reabilitacijos 
iššūkiai“ kurios metu pristatytos 
teisėkūros problemos ir pasiūlymai 
tobulinimui.

„Transparency international“ Lietuvos skyrius:
 „Skaidresnė savivalda“ 

Asociacija 
Aplinkosaugos 
koalicija: 
„Aplinkosaugos NVO 
advokacija formuojant 
mineralinių trąšų 
naudojimo ir 
dirvožemio apsaugos 
politiką“.

Atlikta tiriamo dirvožemio būklės analizė, 
organizuoti 5 apskritų stalų susitikimai su 
specialistais, ekologiniais ūkiais bei NVO – 
kaupiamos įžvalgos aplinkosauginei 
pozicijai formuoti: 
https://www.facebook.com/akoalicija 

Kartu su 3 mokyklų bendruomenėmis įgyvendinama dalyvaujamojo biudžeto 
iniciatyva, kuomet moksleiviai prisideda prie mokyklos lėšų panaudojimo sprendimų. 

Pateikti , pasiūlymai   10 pasiūlymų Vyriausybei  Pranešėjų apsaugos įstatymo 
pakeitimo projektui.  
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Dokumedija: „Nauja norma. Žmogaus teisių 
istorijos atnaujintoje „Nanook“ platformoje“.
Parengtos dvi naujos tinklalaidės: - nagrinėja darbuotojų „Prarasti darbą pandemijos metu" 
teisių situaciją Lietuvoje. Antroji tinklalaidė „Man aštuoniolika. Depresija sergu nuo dešimties. 
Kalba Gargždų moksleivės" - NARA ir Klaipėdos rajono laikraščio „Gargždų banga“ bendras 
darbas. 

Projektai, didinantys 
paramą žmogaus 
teisėms

Motinystę globojančių iniciatyvų sąjunga: „Gimdymo patirtys ir gimdyvių 
teisės Lietuvoje“

Bendraujama su LSMU mokslininkais apie perinatalinę moters psichikos sveikatą, baigta apklausa 
apie gimdymo patirtis: https://bit.ly/3cWlsmf 

03.
Žmogaus teisių 
stebėjimo institutas 
(ŽTSI): „Tvari parama 
žmogaus teisėms per 
advokaciją ir švietimą“
„Tarp praeities ir ateities" laidoje instituto 
komanda diskutavo apie žmogaus teises, 
kodėl Lietuvai būtų naudingas Stambulo 
konvencijos ratikavimas – komentaras 
plačiau: „LRT forumas "

Įvairovės ir edukacijos 
namai: Lytiškumo 
akademija 
Akademija įgyvendino 46 lytiškumo 
ugdymo užsiėmimus su mokiniais, 8 
seminarus su suaugusiais, pasiekta 640 
mokinių. Organizuoti 3 seminarai apie 
lytinę tapatybę ir seksualinę orientaciją:  
,,Įvairovės ir edukacijos namai"

„Lyderių fondas“: 
projektas „Barbershop 
Lietuva“
Sukurtas projekto Linkedin prolis: 
https://bit.ly/2RiLJ65  komanda stiprino 
kompetencijas marketingo ir komunikacijos 
mokymuose, parengė pirmąjį pranešimą 
spaudai: https://bit.ly/3fOyh43

Psichikos sveikatos 
perspektyvos: 
„Pokyčių sparnai“

Projekto atidarymo renginys: 
https://bit.ly/3riImJe .Artimiausiu metu 
ruošiama medžiaga sveikatos raštingumo 
mokymams bendruomenėse su grupinio 
gyvenimo namais! 
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VšĮ „Mokyklų 
tobulinimo centras“: 
„Skaitmeninė įvairovės 
literatūros  biblioteka 
Lietuvos mokykloms“
Projekto metu paskelbtas atviras 
kvietimas kurti skaitmeninę knygą 
„ageging“ amžizmo tema: 
https://bit.ly/3mrVdaD  139 mokyklos 
užsiregistravo dalyvauti projekte: 
https://bit.ly/3s5KQKR 

Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centras: 
„Religijos ir įsitikinimų laisvė Lietuvoje: įveikiant 
stigmatizaciją ir netoleranciją“

Organizuojami mokymai Klaipėdos ir Kauno regionų žiniasklaidos atstovams kaip 
korektiškai publikuoti informaciją apie netradicinius religinius judėjimus, religines 
bendruomenes, įsitikinimus: https://www.facebook.com/religijalt 

Projektai siekiantys 
įgalinti pažeidžiamas 
grupes ir ginti savo 
interesus

Asociacija Tikri kaimynai: „Tikri kaimynai – stipri visuomenė: pažeidžiamų 
grupių įtraukties stiprinimas per bendruomenišką kaimynystę“

Vykdomi užsiėmimai bendruomenės mamoms su mažais vaikais . „Anglų kalba su mankšta“
Jaunimui organizuojamos paskaitos apie nansinį raštingumą platformoje Kahoot.

04.

Į projektą įtraukti 500+ vyresnio amžiaus žmonės išsakė savo poreikį apie informavimą telefonu. 
Ruošiama informacinė duomenų bazė, o paslaugos testavimas jau netrukus! https://bit.ly/3fO92i5

Sidabrinė linija: „Pažeidžiamų senyvo 
amžiaus asmenų įgalinimas kuriant ir 
išbandant „Sidabrinės linijos“ informavimo 
telefonu paslaugą“.



Lygių galimybių plėtros centras: „Lyties ir negalios 
sankirtoje: prabilti, įkvėpti, įveikti“
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Paramos vaikams 
centras: „Įgalinti vaikai 
ir šeimos: smurto 
prevencijos ir 
intervencijos paslaugų 
modelis“
Įgyvendintos 6 diskusijos, teikiama 
psichologinė pagalba smurtą patyrusiems 
vaikams ir jų artimiesiems: 
https://bit.ly/2P7DOrz 

Asociacija 
„Kūrybinės jungtys“: 
„Tyrinėjimo menas“

Tęstinė programa kuriančioms 
mokykloms, ugdanti kūrybiškumo, 
lyderystės ir kritinio mąstymo 
gebėjimus. Projekte dalyvauja 15 
mokyklų: https://bit.ly/2PKj4Gv 

„Actio Catholica 
Patria“: „Kitas mažas 
žingsnis“

Suteikta virš 60 konsultacijų sunkumų 
patiriantiems jaunuoliams, palydėjimo 
paslaugą (tarpininkavimas su ugd. 
įstaigomis) gavo 12 jaunuolių, o kiekvieną 
savaitę jaunuolių laukia atviri vakarai: 
https://bit.ly/3g22e0H 

VšĮ „Likimo laiptai“: 
„Gyvosios (ne)galios 
knygos: nenurašyk 
dėl viršelio“

Projektas siekiantis pakeisti požiūrį į 
negalią turinčius vaikus, suteikti daugiau 
žinių visuomenei bei šeimai kaip ugdyti 
vaikus su poreikiais. 

Organizuotoje konferencijoje: 170 dalyvių, 
15 lektorių, 2 publikacijos: 
https://bit.ly/39OPeaO

105 asmenys dalyvavo mokymuose 
tėvams „Kol atviri galimybių langai“. 
Mokomoji medžiaga visiems: 
https://bit.ly/3mqFmsI 

Terapijos paslaugos vaikams, turintiems 
kalbos sutrikimų bei patarimai tėvams 
apie kasdienį mokymąsi: 
https://bit.ly/3wCPUtl 

LRB Lietuvos Romų 
bendruomenė: 
„GALIU“ 

Projektas skatina romų bendruomenės 
socialinę integraciją. Pirmasis 
tarpkultūrinio dialogo skatinimo 
renginys: https://bit.ly/2RfCIdV 

VšĮ „SOPA“: 
„Bendradarbiai“ 

Prasidėjo darbo šešėliavimo iniciatyvos 
DUOday viešinimas, kviečiantis prisijungti 
įmones ir organizacijas ir vienai dienai 
atverti duris žmonėms su negalia. 
Atnaujinta , platinamas svetainė video 
kvietimas jungtis prie iniciatyvos!

Vykdoma informacinė kampanija apie moterų su negalia patiriamus iššūkius, o Tauragėje 
ir Panevėžyje suburtos moterų grupės, kurios dalinasi savo patirtimis: 
https://bit.ly/3fVa5Nv
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Projektai siekiantys 
stipresnės pilietinės 
visuomenės gebėjimų 
ir didesnio tvarumo

Geros valios projektai (Aukok.lt)

Kartu su „OVC Consulting“ kuriamas lėšų pritraukimo specialybės kompetencijų aprašas. Kuriamas 
puslapis fundrasing.lt – geroji lėšų rinkimo praktika, statistika bei sektoriaus naujienos. 
Fundraising.lt Facebook paskyra 

05.

Jaunųjų profesionalų programos alumnų asociacija
Buria Lietuvos bei užsienio profesionalus, organizuoja projektą . Šiuo metu NVO Akseleratorius
projektas jungia 11 partnerių, 57 mentorius, atrinktos 10 iniciatyvų pradeda mokymus jau 
balandžio 9 d.! https://bit.ly/3ckAbY3 


