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Projektai, siekiantys 
aktyvesnio piliečių 
įsitraukimo

VšĮ „Piliečių iniciatyvos“: Zero Waste karta Visą balandį 
bendruomenė būrėsi skirtingoms dirbtuvėms (daržininkystės, mikro 
žalumynų): , . Apie projekto veiklas pasakota  Del LRT Žinių radijuje

01.

www.apf.lt

Įgyvendino švietimo veiklas apie miesto 
tvarumą, surengė pilietines, kultūrines ir       
protesto akcijas . viešose erdvėse
Bendruomenės nariai tobulino savo 
gebėjimus .savivaldos srityje

Žemųjų Šančių 
bendruomenės 
kampanija 
„Genius Loci“

Balandį vykdyti mokymai "Kaip pritraukti 
įmonių savanorius?" Žaliasis mėnuo 
gegužė – upių pakrančių valymas, 
vabzdžių namų statybos ir mokymai apie 
darbą su savanoriais

Všį „Socialinis 
veiksmas“ 

Klaipėdos socialinės 
ir psichologinės 
pagalbos centras: 
Tu gali!

Asociacija 
„Plungės skautai“: 
Čia namai

Global Lithuanian 
Leaders: 
Profesionalios 
diasporos 
pilietiškumo 
įveiklinimo 
ekosistema.

Domeikavos kaimo 
bendruomenės 
centras: Pilietiški 
ir aktyvūs 
domeikaviečiai
Pavasarį buvo rengiami vietos gidų 
mokymai: https://bit.ly/3vTpToV 

Plungės tunto ir Žlibinų skautai kėlė 
viešojo kalbėjimo, renginių organizavimo, 
streso valdymo, kūrybinio rašymo 
kompetencijas: https://bit.ly/3yWbN8f 

GLL pakvietė į antrąjį Vokietijos 
Profesionalų Forumą. Vyko diskusijos 
apie tvarų vystymąsi, energetinę 
nepriklausomybę ir maisto atliekų 
tvarkymą. 

Aplinkosaugos 
valdymo ir 
technologijų 
centras: Vietos 
bendruomenių 
informavimas 
Startavo seminarai Kauno rajono 
bendruomenėms apie klimato kaitą, 
sužinokite apie .planuojamus seminarus

Daugiau nei 100 žmonių dalyvavo mokyklų 
dirbtuvėse apie demokratinį ugdymą:   
https://bit.ly/3uQNi9k

Demokratinė 
mokykla: 
Demokratinio 
ugdymo principais 
grįstų praktikų 
įdiegimas Lietuvoje

Įgyvendinti 14 seminarų naujiems 
savanoriams, projekto pristatymas 
visuomenei. Nauja tinklalaidė “Apie ką 
tyliu”: https://bit.ly/3z5hm4u

Nepatogus kinas: 
Nepatogaus kino 
klasė
Atrinkti 60 pedagogų iš daugiau, kaip 40 
Lietuvos miestų ir miestelių dalyvauti 
„Nepatogaus kino“ mokymuose, skirtuose
stiprinti jaunuolių pilietiškumo 
kompetencijoms. 

https://www.delfi.lt/seima/idomu/pamate-kad-kudikio-kraitelis-sudarys-apvalia-suma-nutare-vaikus-auginti-kitaip-dabar-patarimais-dalijasi-su-kitais-tevais.d?id=87173425#/
https://www.lrt.lt/naujienos/gyvenimas/13/1391531/kaip-uzauginti-zero-waste-karta
https://www.ziniuradijas.lt/laidos/maziau-yra-daugiau/kaip-be-nauju-daiktu-sukurti-stilinga-kulturine-erdve?video=1&fbclid=IwAR3tOySLqcUaAs457VikHMzbdtz8lqMYhg1RtN15vlV7x2--gh-UticRvqw
https://sanciubendruomene.lt/lt/genius-loci/veiklos/svietimas/paskaitos/gamta-sanciuose/
https://sanciubendruomene.lt/lt/genius-loci/veiklos/svietimas/paskaitos/gamta-sanciuose/
https://sanciubendruomene.lt/lt/genius-loci/veiklos/kuryba/aplinka/pilietinio-pasipriesinimo-diena/
https://sanciubendruomene.lt/lt/genius-loci/veiklos/gebejimu-stiprinimas/mokymai/kaip-praktiskai-igyvendinti-savivalda/
https://www.facebook.com/watch/live/?v=362094435237789&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=362094435237789&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=362094435237789&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=362094435237789&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/domeikavoskaimobc/photos/a.1631236963628319/3769072513178076/
https://www.facebook.com/plungesskautai
https://www.facebook.com/watch/live/?v=306357590865193&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=306357590865193&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/ecatLT/posts/3898579100217651
https://www.facebook.com/demokratinemokykla/photos/a.694114553990648/3980515075350563/
 https://bit.ly/3z5hm4u  
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Projektai stiprinantys 
pilietinės visuomenės 
vykdomą valdžios 
institucijų priežiūrą 
ir advokaciją

Žmogaus teisių organizacijų koalicija: Prioritetas gerovės valstybėje – 
žmogaus teisės Gegužės mėnesį pristatyta šešėlinė ataskaita JT Visuotinės periodinės 
priežiūros mechanizmui

02.
„Transparency international“ Lietuvos skyrius: 
Skaidresnė savivalda

Atnaujino žiniasklaidos priemonių registre , su naujausiais duomenimis apie STIRNA.INFO
žiniasklaidos priemonių savininkus Lietuvoje. Apžvelgė savivaldybių vadovų darbotvarkes 
antraisiais kadencijos metais. , jog dvigubai daugiau savivaldybių vadovų, t.y. merų, merų Paaiškėjo
pavaduotojų ir administracijos direktorių, nuolat skelbė, su kuo susitiko darbo metu. Kartu su 
Vyriausiąja rinkimų komisija surengė virtualią  „Rinkimų kampanijos online: pažaboti ar diskusiją
susidraugauti?“ ir pateikė  rinkimų įstatymų pakeitimams. Nacionalinio saugumo ir pasiūlymus
gynybos komiteto nariams pristatė  Korupcijos prevencijos įstatymo (naujos pasiūlymus
redakcijos) projektui. Pristatė skaidrumo ir antikorupcijos tendencijas „Skaidrumo akademijos“ 
renginyje  .

Lietuvos laisvosios rinkos institutas: Kokybiškas 
teisėkūros procesas – įgalinta visuomenė

Koalicija „Galiu 
gyventi“: Veiksminga 
narkotikų politika 
Lietuvoje

Gegužę organizuota , diskusija Seime
išleista trečioji tinklalaidė „Bausti 
negalima padėti“, kurios tema 
"Kriminalizacijos kaštai" 
https://bit.ly/2SYOmdL, inicijuota peticija-
kreipimąsis "Nedidelio kiekio narkotinių 
medžiagų dekriminalizavimas" 

Nauja laida , straipsnis iliustruojantis apie teisėkūros iniciatyvas teisėkūros kokybės 
stoką dėl . Ekspertinis teisės aktų kokybės vertinimas pristatytas Žinių radijo laidose: 
PVM ir minimalaus mėnesinio atlyginimo, dėl naujos automobilių registravimo 
tvarkos, dėl grynųjų prieinamumo didinimo Lietuvos piliečiams  . 

Afrikos tyrimai ir 
konsultacijos: Baltijos 
šalių įsitraukimas į 
ES-Afrikos santykių 
politikos formavimą

Balandį kartu su Užsienio reikalų ministerija 
įgyvendinta ekspertinė konsultacija apie 
dalyvavimą ES-Afrikos santykiuose. 

https://ztok.lt/ztok_naujienos/seseline-lietuvos-nevyriausybiniu-organizaciju-ataskaita/
https://ztok.lt/ztok_naujienos/seseline-lietuvos-nevyriausybiniu-organizaciju-ataskaita/
https://stirna.info/
https://www.transparency.lt/savivaldybiu-vadovu-susitikimai/
https://www.facebook.com/watch/live/?v=128306695959735&ref=watch_permalink
https://www.transparency.lt/wp-content/uploads/2021/04/Transparency-International-Lietuvos-skyriaus-pasi%C5%ABlymai-rinkim%C5%B3-%C4%AFstatym%C5%B3-pakeitimams.pdf
https://www.transparency.lt/wp-content/uploads/2020/06/TILS-pasi%C5%ABlymai-KP%C4%AE-projektui-2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=IEeKjt-bawI
https://www.youtube.com/watch?v=BSWu6qSD5nc&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=yzlwJdNch4Q
https://www.facebook.com/watch/?v=806999676577810
https://manoteises.lt/peticija/nedidelio-kiekio-narkotiniu-medziagu-dekriminalizavimas/
https://manoteises.lt/peticija/nedidelio-kiekio-narkotiniu-medziagu-dekriminalizavimas/
https://www.ziniuradijas.lt/laidos/ekonomika-siandien/bankomatu-tinklo-pletra-grynuju-prieinamumo-didinimas-tikslas-pateisinantis-priemones?soundtrack=1
https://www.delfi.lt/auto/autonaujienos/ivertino-nauja-automobiliu-registravimo-tvarka-regitroje-zala-patiria-dirbantys-saziningai-o-atsakingu-nera.d?id=87185643
https://www.delfi.lt/auto/autonaujienos/ivertino-nauja-automobiliu-registravimo-tvarka-regitroje-zala-patiria-dirbantys-saziningai-o-atsakingu-nera.d?id=87185643
https://www.ziniuradijas.lt/laidos/ekonomika-siandien/kaip-nedarbas-veikia-zmogaus-gyvenima?video=1
https://www.ziniuradijas.lt/laidos/ekonomika-siandien/kaip-nedarbas-veikia-zmogaus-gyvenima?video=1
https://www.ziniuradijas.lt/laidos/ekonomika-siandien/kaip-nedarbas-veikia-zmogaus-gyvenima?video=1
https://www.youtube.com/watch?v=BSWu6qSD5nc&t=14s
https://www.facebook.com/AfriKoCentras/posts/4365181246870497
https://www.facebook.com/AfriKoCentras/posts/4365181246870497
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Įvairovės ir edukacijos namai: Lytiškumo akademija

Organizuotas 91 susitikimas su moksleiviais, 12 seminarų suaugusiems. Vyko ir virtualios 
diskusijos apie lytiškumą. Parengta komunikacijos kampanija , parengti straipsniai, skirti 
didinti sąmoningumą žmogaus teisių temomis: ,,Minint Pasaulinę sveikatos dieną: mokslu 
grįsto lytiškumo ugdymo vis dar per mažai" ,,Lytis yra sudėtingesnė, nei vyras ir moteris"; .

Projektai, didinantys 
paramą žmogaus 
teisėms

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

Fotograjų konkursas „Religijos ir įsitikinimų laisvė Lietuvoje“ tema :   O taip pat https://bit.ly/3ifyyhs
ir žurnalistų rašiniai šia tema: . https://bit.ly/2SNiEQM

03.

Motinystę globojančių 
iniciatyvų sąjunga: 
Gimdymo patirtys ir 
gimdyvių teisės 
Lietuvoje
Tęsiamas bendradarbiavimas su VU 
Santaros klinikų Akušerijos ir 
ginekologijos centru,  organizacijos tyrėjos 
pristatinėja projekto tyrimo rezultatus: 
Lina Eglė, .

Psichikos sveikatos 
perspektyvos: 
Pokyčių sparnai
Ruošiamas informacinis lankstinukas apie 
etišką komunikavimą psichikos sveikatos ir 
negalios temomis:  .https://bit.ly/3phRcqC

Dokumedija: Nauja norma. Žmogaus teisių 
istorijos atnaujintoje „Nanook“ platformoje.

Parengtos publikacijos, kuriose apžvelgiamas , bei Sudano Sujų bendruomenės gyvenimas
situacija Izraelyje ir Palestinoje koniktus Gruzijoje. Tinklalaidėje – pasakojimas apie  bei  
gydytojus rezidentus pandemijos metu. Publikuota videoistorija, kurioje pasakojama apie 
maisto kurjerių darbą Lietuvoje. 

Tolerantiško jaunimo 
asociacija: Rainbow 
challenge

Atnaujinta  svetainė, naujas tja.lt straipsnis 
apie Lietuvos LGBTQ+ mokinius.

https://www.facebook.com/watch/live/?v=293569472209512&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ivairovesiredukacijosnamai&set=a.2954838928081091
https://manoteises.lt/straipsnis/minint-pasauline-sveikatos-diena-mokslu-gristo-lytiskumo-ugdymo-vis-dar-per-mazai/
https://manoteises.lt/straipsnis/minint-pasauline-sveikatos-diena-mokslu-gristo-lytiskumo-ugdymo-vis-dar-per-mazai/
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nuomones/akvile-giniotaite-lytis-yra-sudetingesne-nei-vyras-ir-moteris-18-1504434?fbclid=IwAR0W8CZq4VU9l-tKx_vUSSeH4lVEJBf10JSCg-wgH1sU5VDHOt8vWvkKhb8
https://www.facebook.com/religijalt/posts/2530267330451800
https://www.facebook.com/religijalt/posts/2529661333845733
https://naujienos.manodaktaras.lt/naujiena/gimdymo-pozos-pasirinkimas-lietuvoje-teoriskai-galima-taciau-beveik-visi-gimdymai-ant-nugaros.80eb3a6f-9bbf-11eb-b633-aa00003c90d0?fbclid=IwAR3kY-jLorDv3G7F8zNERe1sAmPFU5tHWXxX2Ced_cls4FHfdc7TuxYBQEg
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1402033/kulturines-traumos-ir-posovietinis-paveldas-mama-matoma-kaip-kunas-atliekantis-pareiga-valstybei
https://www.facebook.com/perspektyvos/posts/1760847844086448
https://nara.lt/lt/articles-lt/sudano-sufijai
https://nara.lt/lt/articles-lt/okupacija-turi-baigtis-taikos-paieskos-izraelyje-ir-palestinoje
https://nara.lt/ru/articles-ru/nereshionnye-konflikty-gruzii-i-normalizacyja-straha
https://nara.lt/lt/articles-lt/uzsivilkes-balta-chalata-pasiimi-ir-sirdi
https://nara.lt/lt/articles-lt/as-jauciuosi-nematomas-triju-kurjeriu-istorijos
https://tja.lt/
https://www.jarmo.net/2021/05/lietuvos-lgbtq-mokiniai-jauciasi.html
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Asociacija „Tikri kaimynai“: Tikri kaimynai – 
stipri visuomenė: pažeidžiamų grupių įtraukties 
stiprinimas per bendruomenišką kaimynystę

Balandį ir gegužę dėmesį skyrė paramos akcijoms gyvūnų prieglaudoms bei vykdė 
paramos aukcioną vaikams. Kartu su Zujūnų bendruomene įgyvendino piešinių konkursą 
"Tautų draugystė".

Projektai siekiantys 
įgalinti pažeidžiamas 
grupes ir ginti savo 
interesus

LRB Lietuvos Romų bendruomenė: Aš galiu

Balandžio ir gegužės mėn. organizuotos diskusijos „Etiška savanorystė“ bei „Romų vaizdavimas 
Lietuvos žiniasklaidoje“.  apie romų kultūros ir kalbos pažinimą bei socialinę integraciją, Kampanija
diskusija video apie romų vaizdavimą Lietuvos žiniasklaidoje bei  apie tą ką reiškia būti romu/-e 
Lietuvoje? Vyko  apie įvairių grupių ir bendruomenių reprezentavimo iššūkius praktinis seminaras

04.

 Įvyko projekto pradžios renginys, buvo galima susipažinti su „ “ erdve bei projekto veiklomis. išgirsti
Toliau teikiama  LGBT+ bendruomenei: vyko virtualios individualios psichologo konsultacijos parama
bei dar du LGBT+ artimųjų palaikymo grupės susitikimai. Atnaujinta . svetainė, festivaliskreives.lt
įvyko 15 „Jaunimo linijos“ užsiėmimų apie pažeidžiamas grupes Lietuvos regionuose. Daugiau info: 
https://bit.ly/3idarA5 

Asociacija „In Corpore“: Erdvė 
bendruomenei 

Kūrybinės jungtys: 
Tyrinėjimo menas

Pasakojimas apie kūrybingumo ir 
lyderystės svarbą radijo , laidoje
ryškiausių istorijų pristatymas projekto 
tinklapyje Straipsnis,  apie tai, kaip 
kūrybingumas gali palengvinti mokinių 
adaptaciją ir nuotolinį mokymą. 
Pasakojimas apie Vilniaus „Žaros" 
gimnazijos patirtį „Tyrinėjimo meno" 
projekte (rusų k.).

Pagalbos 
onkologiniams 
ligoniams asociacija 
(POLA)
Gegužės mėn.   papildė POLA kortelę
naujomis paslaugomis: 4 nauji partneriai 
( slaugyk.lt, Medtest, Novotel, Ibis 
Vilnius Centre)

M. Čiuželio labdaros 
ir paramos fondas: 
Sidabrinės linijos 
informavimo telefonu 
paslauga
Balandžio mėn. vykdytas paslaugos 
testavimas 
( ), https://www.sidabrinelinija.lt/#
skambučių centro specialistai mokėsi 
psichologinio atsparumo, emocinio 
intelekto ir paramos teikimo. 

„Actio Catholica 
Patria“: Kitas mažas 
žingsnis
Vykdomas jaunimo informavimas, 
tęstiniai susitikimai su merginų 
grupėmis: https://bit.ly/3ciFk2

https://www.facebook.com/104855144616712/posts/277251144043777/
https://www.facebook.com/104855144616712/posts/277251144043777/
https://www.youtube.com/watch?v=Vgwvaygl7cY
https://www.youtube.com/watch?v=7-S3ZGz9AUk
https://www.facebook.com/watch/?v=886077202242705
https://www.facebook.com/GALIU-rom%C5%B3-bendruomen%C4%97s-%C4%AFgalinimas-skatinant-socialin%C4%99-integracij%C4%85-101832051921615
https://isgirsti.lt/lgbtq/erdve/
https://isgirsti.lt/lgbtq/psichologine-pagalba/
https://festivaliskreives.lt/
https://www.facebook.com/asociacija.in.corpore
https://www.ziniuradijas.lt/laidos/gandro-lizdas/esminis-klausimas-kaip-padaryti-kad-vaiku-kurybingumas-veiktu-praktiskai?soundtrack=1&fbclid=IwAR13tlRA55gvbvLhUXWs5ySLRL_MBfpunLWrv3S9MerdDLVQM9KwP6uxQwM
https://www.kurybinesjungtys.lt/category/mokykloms/
https://www.svietimopazanga.lt/kurybiskumas-gali-palengvinti-mokiniu-adaptacija-ir-nuotolini-mokyma/?fbclid=IwAR12rsCIT5Il0b_ulwuQOzDLPFWMcIT00pWO9Dk4507KyP3x1Gpz7Ez5dDA
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000149336/laida-rusu-kalba-visuomenes-nuomone-apie-partijas-pastaruoju-metu-zenkliai-nekito?time_start=562&fbclid=IwAR2svLbG8zn3WnyAKxq4tCGampGPg3noaWe6fj4o-UnIho0Ss_bJYt7vpoU
https://www.youtube.com/watch?v=wUPLz0KXxVs&list=PL7I_z-ITCABdg0sk6uttbxaWzyB5aCfZb&index=3
https://www.sidabrinelinija.lt/
https://m.facebook.com/photo?fbid=1361079440929354&set=a.151855711851739
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Projektai siekiantys 
stipresnės pilietinės 
visuomenės gebėjimų 
ir didesnio tvarumo

Geros valios projektai (Aukok.lt)

Narystė Europos lėšų pritraukimo asociacijoje (European Fundraising Association)!  
„Fundraising.lt klausia“  paskyroje startavo trumpų įrašų serija apie NVO aktualijas. Facebook

05.

Viešoji įstaiga Pal. J. Matulaičio socialinis centras
Atliktas krikščioniškų socialinių iniciatyvų Forumo vidinis tyrimas, skirtas darbuotojų 
motyvacijai bei poreikiams išsiaiškinti. Paaiškėjo , kad nepaisant netikėtas rezultatas
nestabilaus nevyriausybinio sektoriaus nansavimo, darbuotojai jaučiasi labai motyvuoti! 

https://www.facebook.com/fundraisinglt/
https://www.ksiforumas.lt/post/ksi-forumo-organizacij%C5%B3-tyrimas-skirtas-darbuotoj%C5%B3-motyvacijai-bei-poreikiams-i%C5%A1siai%C5%A1kinti
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