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01.

Projektai, siekiantys
aktyvesnio piliečių
įsitraukimo

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

VšĮ „Socialinis
veiksmas":
Piliečių platforma

Nacionalinis skurdo
mažinimo
organizacijų tinklas:
Pokyčių forumas

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.

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!

Asociacija
„Plungės skautai“:
Čia- namai

Degaičių kaimo
bendruomenė:
Aktyvus pilietisaktyvi bendruomenė

Klaipėdos socialinės
ir psichologinės
pagalbos centras:
Tu gali!

Vyko renginys Protų mūšis, organizuotos
sporto varžybos ir žydėjimo šventė!

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“.

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

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

www.apf.lt

Aplinkosaugos
valdymo ir technologijų
centras: Vietos
bendruomenių
informavimas
Vyko seminarų ciklas bendruomenėms
„Šiandieninės aplinkosaugos aktualijos ir
kryptys“, Kauno rajone organizuoti
strateginio planavimo mokymai.

Visagino trečiojo
amžiaus universitetas:
Visaginas – draugiškas
senjorams miestas
Vyko renginys „Aktyvus pilietiškumas”,
pasirašytas bendradarbiavimo protokolas
su 4 vyresnio amžiaus gyventojus
buriančiomis organizacijomis!

Žemųjų Šančių
bendruomenės
kampanija
„Genius Loci“
Bendruomenės Joninės, kūrybinės
atminties žemėlapio dirbtuvės vaikams,
dalyvavimas DOT mokymuose.

02.

Bendruomenės pilietinė akcija – tautinės
giesmės giedojimas.

Projektai, stiprinantys
pilietinės visuomenės
vykdomą valdžios
institucijų priežiūrą ir
advokaciją

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.

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

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

www.apf.lt

Domeikavos kaimo
bendruomenės
centras: Pilietiški ir
aktyvūs domeikaviečiai

Žmogaus teisių
organizacijų koalicija:
Prioritetas gerovės
valstybėje – žmogaus
teisės

Lietuvos laisvosios
rinkos institutas:
Kokybiškas teisėkūros
procesas – įgalinta
visuomenė

Pristatyta šešėlinė Lietuvos nevyriausybinių
organizacijų ataskaita šešiose žmogaus
teisių srityse.

Pateikta ekspertizė dėl žemės įstatymo
bei darbo kodekso pakeitimų, veiklos
pristatytos ir radijo laidoje! Parengtas
straipsnis „Teisėkūros alchemija –
paauksuota rangovų atsakomybė.
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Projektai, didinantys
paramą žmogaus
teisėms

VšĮ „Įvairovės ir edukacijos namai“: Lytiškumo akademija
Vyko diskusija apie LGBT ,,Ko nemoko mokykloje? LGBT+ temos lytiškumo ugdyme", išleisti tekstai
apie lytiškumą ,,Smurtas ir agresija nėra meilės ženklai" ir ,,Tapatybės sausainis", ,,Kaip rengimas
šeimai telpa lytiškumo ugdyme?", ,,Reprodukcinės žmogaus teisės".

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

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

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

Psichikos sveikatos perspektyvos: Pokyčių sparnai
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?“.

www.apf.lt

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 galimybės pasirinkti lydintį
asmenį gimdymo metu.
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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 analizė, organizuota
konferencija „Įgalinti vaikai ir šeimos: kaip apsaugoti vaikus nuo smurto“.

Bendruomeniniai savarankiškumo namai
„Kelkis“: Kompleksinė pagalba,
integruojantis į visuomenę ir darbo rinką
Vyko CV rašymo ir darbo pokalbio mokymai, buvo dėliojami individualūs karjeros planai
kiekvienam „Kelkis“ namų gyventojui.

www.apf.lt

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, koniktą Pietų Osetijoje, rasinę
nelygybę.

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

Asociacija „Tikri kaimynai“: Tikri kaimynai – stipri
visuomenė: pažeidžiamų grupių įtraukties
stiprinimas per bendruomenišką kaimynystę
Vyko Kaimynų padėkos renginys, veiklos regionuose gyvenančioms mamoms su ikmokyklinukais:
anglų kalba ir tarpkultūrinis mokymasis bei susirinkta moterims skirtose mankštose.

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

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

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".

www.apf.lt

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

„Actio Catholica
Patria“: „Kitas mažas
žingsnis“
Dvi stovyklos, daugybė jaunimo
iniciatyvų, bei atviri vakarai su veiklomis,
projektas pristatytas jaunuoliams.

Všį „Bendrystės galia“:
NVO klasteris „Galių
dėžutė“

LRB Lietuvos Romų
bendruomenė:
„GALIU“

Galių dėžutė vykdė akciją individualių
poreikių turintiems žmonėms.

Organizuoti susitikimai ir mokymai
romams, renginys jaunimui apie romų
papročius.
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Kūrybinės jungtys:
„Tyrinėjimo menas“
Startavo tarpmokyklinis Mokytojų
klubas, vyko mokyklų atranka į
programą.

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

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

www.apf.lt

