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Projektai, siekiantys 
aktyvesnio piliečių 
įsitraukimo01.

www.apf.lt

Startavo susitikimų ciklas su skurdo 
patirtį turinčiais asmenimis. Dalyvavo 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
bei savivaldybių atstovai, kurie kartu su 
dalyviais “Forumo teatro” pagalba 
diskutavo apie socialinės apsaugos 
iššūkius ir pandemijos poveikį žmogaus 
gyvenimui. Į veiklas įsitraukė 10    regionų!

Nacionalinis skurdo 
mažinimo 
organizacijų tinklas: 
Pokyčių forumas

Asociacija 
„Plungės skautai“: 
Čia- namai

VšĮ „Socialinis 
veiksmas": 
Piliečių platforma

Global Lithuanian Leaders: Profesionalios 
diasporos pilietiškumo įveiklinimo 
ekosistema

VšĮ „Demokratinė 
mokykla“: 
Demokratinio 
ugdymo principais 
grįstų praktikų 
įdiegimas Lietuvoje

20 projekte dalyvaujančių mokyklų 
reektavo apie demokratinio ugdymo 
praktikų diegimo pusmetį, jungėsi 
klausytis  Donatos Norkienės,  vienos 
iš Demokratinės mokyklos 
bendraįkūrėjų.  Projekte 
dalyvaujančių mokyklų 
vaikai turėjo progą 
žaisti demokratiją 
kurdami savo 
miestą - MINI 
Vilnių.

Organizuotas pirmasis NVO ir įmonių 
susipažinimo matchmaking renginys. 
Dalyviai pristatė savanorystės idėjas 
įmonėms ir susitarė dėl tolimesnių 
žingsnių.

Degaičių kaimo 
bendruomenė: 
Aktyvus pilietis-
aktyvi bendruomenė
Vyko renginys , organizuotos Protų mūšis
sporto varžybos žydėjimo šventėir !

VšĮ „Piliečių iniciatyvos“: Zero Waste karta
Vykdytos paskaitos ir seminarų sesija „Kaip užauginti Zero Waste vaiką“, su partneriais 
„Stuba“ organizuoti renginiai „Meistro virtuvė“

Organizuoti apie nuotoliniai mokymai 
vadovų patiriamą stresą ir psichologinį 
atsparumą, , stovyklos ir susitikimai
šventės su  ir .bendruomenėmis  jaunimu

Susitikimo su Prezidentu metu gautas , įteikti du kreipimaisi: apdovanojimas dėl žmogaus 
teisių padėties Lietuvoje dėl Lituanistinio švietimo ir Mišrių šeimų integracijos ir . Taip pat 
daugiau nei 140 diasporos profesionalų iš 19 šalių susitiko kasmetiniame GLL Summer 
Gathering 2021  Lietuvos profesionalų Klubas Azijoje Lietuvos . Prisijungė du nauji nariai:  ir 
Profesionalų Klubas Ispanijoje.

Klaipėdos socialinės 
ir psichologinės 
pagalbos centras: 
Tu gali!
Išleistos tinklalaidės: Olga Ivanec: 
Valgymo sutrikimai – kas tai? Aušra ;  
Venckiene: Psichosomatiniai sutrikimai – 
vidinis sielos skausmas, kuris pereina į 
kūną Danute Gailiene: Apie traumavusią ; 
praeitį ir jos pasekmes kitoms kartoms. 
Taip pat įvyko  Pagalbos moterims linijos 
konferencija „AŠ – SAVANORIS“. 

https://www.facebook.com/skurdomazinimotinklas/posts/3906802812708375
https://www.facebook.com/demokratinemokykla/photos/a.694114553990648/4166026263466109/
https://www.facebook.com/demokratinemokykla/photos/a.694114553990648/4166026263466109/
https://madeinvilnius.lt/naujienos/svietimas/sostineje-isikure-vaiku-miestas-mini-vilnius/
https://madeinvilnius.lt/naujienos/svietimas/sostineje-isikure-vaiku-miestas-mini-vilnius/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6811242799690788864/
https://www.facebook.com/1682310362091770/posts/2934965613492899/
https://www.facebook.com/1682310362091770/posts/2983526171970176/
https://www.facebook.com/events/577710453619248/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D
https://www.facebook.com/plungesskautai/posts/2980117842224550
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=288536766399311&id=105664604686529
https://plunge.lt/go.php/lit/Plunges-skautai-kaimiskuju-bendruomeniu-jaunima-kviete-pasijusti-pilnaverciais-namu-gyventojais?fbclid=IwAR27170Ui_Mbu8ntbRX2nEvkjN-6SCAa7E-RO_3mryzS1fdKBlE_1AM7SA8
https://www.facebook.com/plungesskautai/posts/3021631184739882k
https://www.youtube.com/watch?v=EYtymAwaMbk
https://lithuanianleaders.org/wp-content/uploads/2021/07/GLL-Kreipimasis-d%C4%97l-%C5%BEmogaus-teisi%C5%B3-docx.pdf
https://lithuanianleaders.org/wp-content/uploads/2021/07/GLL-Kreipimasis-d%C4%97l-%C5%BEmogaus-teisi%C5%B3-docx.pdf
https://lithuanianleaders.org/wp-content/uploads/2021/08/Laurea%C4%8Di%C5%B3-kreipimasis-d%C4%97l-Lituanistinio-%C5%A0vietimo-ir-Mi%C5%A1ri%C5%B3-%C5%A0eim%C5%B3-Integracijos.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=gQXIqGgOJPo&t=12428s
https://www.youtube.com/watch?v=gQXIqGgOJPo&t=12428s
https://www.facebook.com/groups/lithuanianprosinasia
https://www.facebook.com/LithuanianProfessionalsInSpain
https://www.facebook.com/LithuanianProfessionalsInSpain
https://www.moteriai.lt/tinklalaide/episode/4d47ee96/pokalbis-su-olga-ivanec-valgymo-sutrikimai-kas-tai
https://www.moteriai.lt/tinklalaide/episode/4d47ee96/pokalbis-su-olga-ivanec-valgymo-sutrikimai-kas-tai
https://www.moteriai.lt/tinklalaide/episode/4b3cd032/pokalbis-su-ausra-venckiene-psichosomatiniai-sutrikimai-vidinis-sielos-skausmas-kuris-pereina-i-kuna
https://www.moteriai.lt/tinklalaide/episode/4b3cd032/pokalbis-su-ausra-venckiene-psichosomatiniai-sutrikimai-vidinis-sielos-skausmas-kuris-pereina-i-kuna
https://www.moteriai.lt/tinklalaide/episode/4b3cd032/pokalbis-su-ausra-venckiene-psichosomatiniai-sutrikimai-vidinis-sielos-skausmas-kuris-pereina-i-kuna
https://www.moteriai.lt/tinklalaide/episode/4b3cd032/pokalbis-su-ausra-venckiene-psichosomatiniai-sutrikimai-vidinis-sielos-skausmas-kuris-pereina-i-kuna
https://www.moteriai.lt/tinklalaide/episode/49e8c775/pokalbis-su-danute-gailiene-apie-traumavusia-praeiti-ir-jos-pasekmes-kitoms-kartoms
https://www.moteriai.lt/tinklalaide/episode/49e8c775/pokalbis-su-danute-gailiene-apie-traumavusia-praeiti-ir-jos-pasekmes-kitoms-kartoms
https://pagalbosmoterimslinija.lt/iniciatyvos/pagalbos-moterims-linijos-konferencija-as-savanoris/
https://pagalbosmoterimslinija.lt/iniciatyvos/pagalbos-moterims-linijos-konferencija-as-savanoris/
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Jaunųjų gydytojų asociacija: Į pacientą orientuotų 
gydymo įstaigų vystymas

Visagino trečiojo 
amžiaus universitetas: 
Visaginas – draugiškas 
senjorams miestas

Vyko renginys , „Aktyvus pilietiškumas”
pasirašytas  bendradarbiavimo protokolas
su 4 vyresnio amžiaus gyventojus 
buriančiomis organizacijomis!

Vyko išsami Kauno miesto poliklinikos bei Kelmės rajono psichikos sveikatos centro 
medikų apklausa, siekianti išaiškinti gydymo įstaigų psichosocialinio klimato niuansus. 
Kaune prasidėjo pirmasis , apklausose apie psichosocialinį klimatą supervizijų ciklas
dalyvavo Kelmės ir Kauno medikai. 

Koalicija „Galiu 
gyventi“: Veiksminga 
narkotikų politika 
Lietuvoje
Paleista ketvirtoji tinklalaidė „Bausti 
negalima padėti“, kurios tema 
„Dekriminalizacijos keliai ir klystkeliai”. 

Aplinkosaugos 
valdymo ir technologijų 
centras: Vietos 
bendruomenių 
informavimas 

Vyko seminarų ciklas bendruomenėms 
„Šiandieninės aplinkosaugos aktualijos ir 
kryptys“, Kauno rajone organizuoti 
strateginio planavimo mokymai.

Žemųjų Šančių 
bendruomenės 
kampanija 
„Genius Loci“

Bendruomenės , kūrybinės Joninės
atminties žemėlapio dirbtuvės vaikams, 
dalyvavimas . DOT mokymuose

Domeikavos kaimo 
bendruomenės 
centras: Pilietiški ir 
aktyvūs domeikaviečiai
Bendruomenės  – tautinės  pilietinė akcija
giesmės giedojimas.

Projektai, stiprinantys 
pilietinės visuomenės 
vykdomą valdžios 
institucijų priežiūrą ir 
advokaciją02.

Pilietinių iniciatyvų centras: Švietimas po NVO 
didinamuoju stiklu
Projekto partneriai Nacionalinis švietimo NVO tinklas kartu su Europos Vergelando centru,  
Europos namais ir Pasaulio piliečių akademija paskelbė vebinarų ciklo “Sąmoningo pilietiškumo 
ir bendrųjų kompetencijų ugdymas mokykloje ir už jos ribų” apibendrintą ažpvalgą su 
nuorodomis į video ir prezentacijas.

https://www.facebook.com/events/357942495713060?active_tab=about
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3111431495791481&id=1542315176036462
https://www.facebook.com/jauniejigydytojai/photos/a.10154351673434762/10161276260914762/?type=3
https://www.facebook.com/watch/?v=335334924623223
https://www.facebook.com/ecatLT/photos/a.411417285600534/4001384099937150/
https://www.facebook.com/ecatLT/photos/a.411417285600534/4001384099937150/
https://www.facebook.com/watch/?v=540676613737468
https://sanciubendruomene.lt/lt/genius-loci/veiklos/kuryba/opera/jonines/
https://sanciubendruomene.lt/lt/genius-loci/veiklos/zemelapiu-dirbtuves/kulturos-paveldas/atminties-zemelapio-dirbtuves/
https://sanciubendruomene.lt/lt/genius-loci/veiklos/gebejimu-stiprinimas/mokymai/dot-mokymai-ii/
https://www.facebook.com/domeikavoskaimobc/posts/4079403665478291
https://svietimotinklas.lt/tyrimas/siuolaikinio-pilietiskumo-beieskant/
https://svietimotinklas.lt/tyrimas/siuolaikinio-pilietiskumo-beieskant/


www.apf.lt

Pristatytas pirmas Lietuvoje leidinys, kuris padės kalbėti ir 
rašyti psichikos sveikatos ir negalios tema atsisakant 
stigmos, stereotipų bei gerbiant įvairovę – „Žodžiai 
yra svarbūs. Kaip etiškai kalbėti ir rašyti apie 
psichikos sveikatą?“.

Projektai, didinantys 
paramą žmogaus 
teisėms

VšĮ „Įvairovės ir edukacijos namai“: Lytiškumo akademija

Vyko diskusija apie LGBT , išleisti tekstai ,,Ko nemoko mokykloje? LGBT+ temos lytiškumo ugdyme"
apie lytiškumą  ir  ,,Smurtas ir agresija nėra meilės ženklai" ,,Tapatybės sausainis", ,,Kaip rengimas 
šeimai telpa lytiškumo ugdyme?" ,,Reprodukcinės žmogaus teisės", .

03.

Tolerantiško jaunimo asociacija: Rainbow challenge
Anykščiuose vyko užsiėmimas 70-čiai 11-17 metų paauglių apie , išleistas  diskriminaciją
komiksas  bei tekstas LGBT+ bendruomenei tema  Daugiaspalvė šeimos vizija "Partnerystės 
įstatymas: tos pačios lyties poros - tarp žemės ir dangaus" gebėjimų , vyko savaitgalis, skirtas 
stiprinimui organizacijos valdymuiir .

Naujųjų religijų tyrimų 
ir informacijos centras: 
Religijos ir įsitikinimų 
laisvė Lietuvoje: 
įveikiant stigmatizaciją 
ir netoleranciją
Paskelbti „Religijos ir įsitikinimų laisvė 
Lietuvoje“  ir straipsnių fotograjų 
konkursų nugalėtojai!

Žmogaus teisių 
organizacijų koalicija: 
Prioritetas gerovės 
valstybėje – žmogaus 
teisės
Pristatyta šešėlinė Lietuvos nevyriausybinių 
organizacijų  šešiose žmogaus ataskaita
teisių srityse.

Lietuvos laisvosios 
rinkos institutas: 
Kokybiškas teisėkūros 
procesas – įgalinta 
visuomenė
Pateikta  dėl žemės įstatymo ekspertizė
bei , veiklos darbo kodekso pakeitimų
pristatytos ir ! Parengtas radijo laidoje
straipsnis „Teisėkūros alchemija – 
paauksuota rangovų atsakomybė.

„Transparency 
international“ 
Lietuvos skyrius: 
Skaidresnė savivalda 
Kartu su , Kalvelių „Aušros“ gimnazija
Prienų „Žiburio“ gimnazija Vilniaus  ir 
Simono Konarskio gimnazija baigtos 
įgyvendinti dalyvaujamojo biudžeto 
iniciatyvos mokyklose. Daugiau nei 950 
moksleivių siūlė idėjas ir nusprendė dėl 
3100 eurų panaudojimo.

Psichikos sveikatos perspektyvos: Pokyčių sparnai

https://perspektyvos.org/zodziai-yra-svarbus/
https://perspektyvos.org/zodziai-yra-svarbus/
https://perspektyvos.org/zodziai-yra-svarbus/
https://www.facebook.com/watch/live/?v=4007656039341520&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/ivairovesiredukacijosnamai/photos/a.1385565935008406/3020249674873349/
https://www.facebook.com/ivairovesiredukacijosnamai/photos/a.1385565935008406/3034004773497839/
https://www.facebook.com/ivairovesiredukacijosnamai/photos/a.1385565935008406/3034004773497839/
https://manoteises.lt/enciklopedija/reprodukcines-zmogaus-teises/?fbclid=IwAR0lhOUDDH7maovKxDtS2eoLloBRSM40bdxUiANW2cQX5DzTXvpd6p8s7OA
https://tja.lt/2021-07-09-walking-debates-discrimination.htm
https://tja.lt/2021-08-06-daugiaspalve-seimos-vizija.htm
https://www.jarmo.net/2021/08/partnerystes-istatymas-tos-pacios.html
https://www.jarmo.net/2021/08/partnerystes-istatymas-tos-pacios.html
https://tja.lt/2021-07-30-rainbow-challenge-organizaciju-valdymas.htm
https://tja.lt/2021-07-30-rainbow-challenge-organizaciju-valdymas.htm
https://www.facebook.com/161849889003/posts/10159402600104004/
https://religija.lt/skelbiami-straipsniu-konkurso-apie-religijas-nugaletojai
https://religija.lt/analoginiu-budu-iamzines-atlaidus-virgilijus-usinavicius-fotografiju-konkurso-nugaletojas
https://ztok.lt/ztok_naujienos/seseline-lietuvos-nevyriausybiniu-organizaciju-ataskaita/
https://www.llri.lt/wp-content/uploads/2021/06/zemes-istatymas-XIIIP-42742-vertinimas.pdf
https://www.llri.lt/naujienos/ekonomine-politika/darbo-santykiai/38046/lrinka
https://www.ziniuradijas.lt/laidos/ekonomika-siandien/kaip-sustabdyti-amzinaji-istatymu-lopymo-varikli-statybu-sektoriuje?video=1
http://Karolina%20Mickute?.%20Teise?ku�ros%20alchemija%20�%20paauksuota%20rangovu?%20atsakomybe?
http://Karolina%20Mickute?.%20Teise?ku�ros%20alchemija%20�%20paauksuota%20rangovu?%20atsakomybe?
http://www.ausrosgimnazija.kalveliai.vilniausr.lm.lt/
https://ziburys.prienai.lm.lt/?p=25322
http://www.konarskio.lt/
http://www.konarskio.lt/
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Projektai, siekiantys 
įgalinti pažeidžiamas 
grupes ir ginti savo 
interesus

VšĮ „Paramos vaikams centras“: Įgalinti vaikai ir šeimos: smurto 
prevencijos ir intervencijos paslaugų modelis

Teikiama psichologinė pagalba vaikams, atlikta smurto prieš vaikus ,  organizuota analizė
konferencija „Įgalinti vaikai ir šeimos: kaip apsaugoti vaikus nuo smurto“.

04.

Vyko  ir darbo pokalbio mokymai, buvo dėliojami individualūs CV rašymo karjeros planai 
kiekvienam „Kelkis“ namų gyventojui.

Bendruomeniniai savarankiškumo namai 
„Kelkis“: Kompleksinė pagalba, 
integruojantis į visuomenę ir darbo rinką 

Lygių galimybių 
plėtros centras: Lyties 
ir negalios sankirtoje: 
prabilti, įkvėpti, įveikti
Vyko moterų su negalia grupių 
Panevėžyje Tauragėje Lrt  ir  susitikimai, 
radijo laidoje dalintasi moterų istorijomis.

VšĮ „Žmogaus teisių 
stebėjimo institutas“: 
Tvari parama žmogaus 
teisėms per 
advokaciją ir švietimą
Diskusija Seime apie vaikų psichikos 
sveikatą, komentaras LRT apie 
migracijos krizę.

VšĮ „Lyderių fondas“: 
Barbershop Lietuva

Kartu su partneriais islandais surengti 
lyčių lygybės , moderatorių mokymai
dalyvavo 33 dalyviai! 

Motinystę 
globojančių iniciatyvų 
sąjunga: Gimdymo 
patirtys ir gimdyvių 
teisės Lietuvoje
Inicijuotas kreipimasis į visas ligonines 
ir SAM dėl  lydintį galimybės pasirinkti
asmenį gimdymo metu. 

Dokumedija: Nauja 
norma. Žmogaus 
teisių istorijos 
atnaujintoje „Nanook“ 
platformoje
Parengtos tyrs tinklalaidės: apie 
gydytoją dirbantį su COVID, nepalankią 
Švedijos teisinę sistemą imigrantams ir  
Sovietmečio ir šių laikų disidentus. 
Pristatytos trys publikacijos – žmogaus 
teises Pietų Osetijoje rasinę , koniktą , 
nelygybę.  

http://www.pvc.lt/lt/naujienos/659-ka-vaikai-tevai-ir-specialistai-sako-apie-smurto-pries-vaikus-prevencija
http://www.pvc.lt/lt/naujienos/641-konferencija-igalinti-vaikai-ir-seimos-kaip-apsaugoti-vaikus-nuo-smurto
https://www.facebook.com/kelkisreabilitacija/photos/pcb.374000604067034/374000157400412/
https://www.facebook.com/kelkisreabilitacija/photos/pcb.406714054129022/406713830795711/
https://www.facebook.com/gap.lt/photos/a.451278754905601/4429727077060729/
https://www.facebook.com/gap.lt/photos/a.451278754905601/4429698410396929/
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000159324/10-12-ekspertai-reikia-keisti-poziuri-i-moteris-su-negalia?time_start=3600&fbclid=IwAR1lNgp8qqEfI3xYlCvXJ2ubDH_-7i3U3SW9Sa1SXQgdMGHB-uQesmQW0_w
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000159324/10-12-ekspertai-reikia-keisti-poziuri-i-moteris-su-negalia?time_start=3600&fbclid=IwAR1lNgp8qqEfI3xYlCvXJ2ubDH_-7i3U3SW9Sa1SXQgdMGHB-uQesmQW0_w
https://www.youtube.com/watch?v=lA1WVSpFaac&ab_channel=AtvirasSeimas
https://www.youtube.com/watch?v=lA1WVSpFaac&ab_channel=AtvirasSeimas
https://www.lrt.lt/naujienos/nuomones/3/1462531/dainius-puras-migracijos-krize-kaip-lietuvos-galimybe
https://www.facebook.com/barbershopLietuva/posts/174946437918829
https://www.facebook.com/MotinysteGlobojanciuIniciatyvuSajunga/posts/206222468012578
https://nara.lt/en/articles-en/doctor-in-india
https://nara.lt/lt/articles-lt/teismas-isskyre-diana-su-sunumi-ji-buria-kitas-moteris-patyrusias-ta-pati
https://nara.lt/ru/articles-ru/otrazheniye-sovetskogo-soprotivleniya-v-segodnyashnem-dne
https://nara.lt/lt/articles-lt/tvari-aplinka-visuotine-zmogaus-teise
https://nara.lt/lt/articles-lt/tvari-aplinka-visuotine-zmogaus-teise
https://nara.lt/lt/articles-lt/pietu-osetija-ir-abchazija-bei-gyvenimas-baimeje
https://nara.lt/lt/articles-lt/george-floyd-atminti
https://nara.lt/lt/articles-lt/george-floyd-atminti
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„Actio Catholica 
Patria“: „Kitas mažas 
žingsnis“
Dvi , daugybė jaunimo stovyklos
iniciatyvų, bei atviri vakarai su , veiklomis
projektas pristatytas .jaunuoliams

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

Vyko , veiklos regionuose gyvenančioms mamoms su ikmokyklinukais: Kaimynų padėkos renginys
anglų kalba ir tarpkultūrinis mokymasis moterims skirtose mankštosebei susirinkta .

Asociacija „In 
Corpore“: Erdvė 
bendruomenei
Teikiama LGBT+ bendruomenei, parama 
Vilniuje įvyko atvira lmo , „Arbūzė“
suteikiančio balsą nebaltaodėms ir ne 
vyriškos lyties kūrėjoms, peržiūra, kurioje 
apsilankė apie 160 žmonių. 

M. Čiuželio labdaros 
ir paramos fondas: 
Sidabrinės linijos 
informavimo telefonu 
paslauga
Sukurti informaciniai , vaizdo klipai
„Sidabrinės linijos” telefoninės paslaugos 
testavimas, organizuoti 6 mokymai, 
atsakyta į daugiau nei 200 skambučių!

Všį „Likimo laiptai”: 
Gyvosios (ne)galios 
knygos: nenurašyk 
dėl viršelio
Edukacinis renginys apie projektą ir 
pristatyta paroda "Gyvosios (ne)galios 
knygos: tapyba mano gyvenime".

VO „Gelbėkit vaikus“: 
Pozityvios tėvystės 
įgūdžių stiprinimas 
regionuose
Vyko „Pozityvaus auklėjimo kiekvienai 
dienai“  ir apskrito stalo mokymai
diskusija „Kaip apginti vaiką?“

Neišnešiotų naujagimių 
asociacija 
„Neišnešiotukas“: 
„Nuotolinės mokymo 
priemonės neišnešiotų 
naujagimių prevencijai 
sukūrimas“ 
Organizuotos psichologinės konsultacijos 
šeimoms, kurtas virtualus mokomasis 
turinys.

https://www.facebook.com/100010863395268/videos/584253559260535
https://www.facebook.com/photo?fbid=1408807269489904&set=a.151855711851739
https://www.facebook.com/photo?fbid=1389635678075199&set=a.106099093095537
https://www.facebook.com/104855144616712/posts/316812400087651/
https://www.facebook.com/104855144616712/posts/344256354009922/
https://www.facebook.com/tikrikaimynai/posts/344277030674521
http://isgirsti.lt/lgbtq/psichologine-pagalba
https://manoteises.lt/straipsnis/queer-filmu-klasika-arbuze-juodaodziu-lesbieciu-realybe/
https://www.sidabrinelinija.lt/lt/naujienos/naujienos/2021/06/nuo-siol-sidabrineje-linijoje-ir-visa-informacine-pagalba
https://www.facebook.com/likimolaiptai/photos/a.1486800308024494/3965710570133443
https://www.likimolaiptai.lt/2021/08/17/paroda-gyvosios-negalios-knygos-tapyba-mano-gyvenime/
https://www.likimolaiptai.lt/2021/08/17/paroda-gyvosios-negalios-knygos-tapyba-mano-gyvenime/
https://www.facebook.com/savethechildrenlithuania/photos/pcb.10159136446943360/10159136443008360/
https://www.youtube.com/watch?v=Ezzj8shO-FU&ab_channel=Lietuvosteismai
https://www.auginulietuva.lt/training/kodel-mano-vaikelis-gime-per-anksti#0
https://www.auginulietuva.lt/training/kodel-mano-vaikelis-gime-per-anksti#0


www.apf.lt

Projektai, siekiantys 
stipresnės pilietinės 
visuomenės gebėjimų 
ir didesnio tvarumo

Asociacija „JCI sostinė“: Patirties perdavimo ir lyderystės įgūdžių ugdymo 
programa regionams: Aktyvaus pilietiškumo modelio plėtra

Birželį vykdyti mokymai , o liepą nariai dalyvavo šventėje „Partnerių paieška ir pritraukimas Ginkūnų 
vasara“.

05.

Geros valios projektai (Aukok.lt)
Startavo platforma , atrinkti metų trukmės , skirtos lėšų Fundraising.lt mokymų programos
pritraukimo specialistams, .dalyviai

Všį „Bendrystės galia“: 
NVO klasteris „Galių 
dėžutė“
Galių dėžutė akcijąvykdė  individualių 
poreikių turintiems žmonėms.

LRB Lietuvos Romų 
bendruomenė: 
„GALIU“
Organizuoti  susitikimai ir mokymai
romams, renginys jaunimui apie romų 
papročius.

Kūrybinės jungtys: 
„Tyrinėjimo menas“
Startavo tarpmokyklinis Mokytojų 
klubas, vyko mokyklų atranka į 
programą.

https://aktyvuspilietis.lt/4961-2/
https://www.facebook.com/jcisiauliai
https://www.facebook.com/jcisiauliai
https://www.fundraising.lt/
https://www.fundraising.lt/naujiena/fundraising-lt-pro/
https://www.fundraising.lt/naujiena/skelbiamos-organizacijos-kuriu-atstovai-atrinkti-i-mokymu-programa-fundraising-lt-pro/
https://www.facebook.com/galiudezute/?__cft__%5b0%5d=AZWR9Ev-fRBx-g-z9FMjLdDxFhebv5E6K5jFLIjvBE6lj6GoXDqf3RsDM9O6LYQsURx_wyjgSkccm59ALocoe5fh7INg7aIklE_Pasy_0jPsVRW4Q8mFrsh7TWwD2nHTrCdzrebJ8osI-C_FmsyEMfia7iSMshxjprOH6MnAkn_Ckcth0gJWVtiPTpdxelIuawyLE6zRe0FGzcTLK3LF3qwf4ek7wjnAaNZJBNA7mMMi3NJnqLMbINB14H2HCqnmc-8&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/galiudezute/posts/1029880734490338
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=192755486162604&id=101832051921615
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=183706257067527&id=101832051921615
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=183706257067527&id=101832051921615
https://www.facebook.com/KurybinesJungtys/posts/4828650407162125
https://www.facebook.com/KurybinesJungtys/posts/4828650407162125
https://www.kurybinesjungtys.lt/tyrinejimo-menas/2021-2022-mokslo-metai/
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