
APF 
laukiami 
rezultatai



Projektu siekiami rezultatai susideda iš

1

• APF programos siekiamų rezultatų pagal projekto poveikio 
sritį ir iš 5-tos poveikio srities (APF programos rezultatų 
lentelė)

• Pasirinktinai bent vienas iš projekto srities poveikio
rezultatų su pasirinktu bent vienu rodikliu

• Pasirinktinai bent vienas iš projekto srities veiklos rezultatų 
su pasirinktu bent vienu rodikliu

2 • Kitų projektu siekiamų rezultatų



APF programos rezultatų lentelė

Aktyvių piliečių fondo veikla remiasi į rezultatus orientuoto valdymo principu, todėl su šalimis 

donorėmis buvo suderinti siektini APF programos rezultatai. 

Minėti rezultatai suskirstyti į penkias poveikio sritis, kiekvienai jų nustatyti poveikio ir veiklos 

rezultatai bei rodikliai, šiems rezultatams išmatuoti. Siekiant bendrai sutartų tikslų ypač svarbus 

kiekvieno finansuojamo projekto indėlis per suplanuotus projektų veiklos rezultatus (projektu 

sukurti produktai ir paslaugos, skirti specifinei tikslinei grupei ar projekto naudos gavėjams) 

ir numatomą poveikį (mažos ar vidutinės trukmės projekto poveikis specifinei tikslinei grupei ar 

projekto naudos gavėjams). Bendroje lentelėje pateikti suminiai per du kvietimus visų projektų 

siektini rezultatai.

Žemiau rasite Aktyvių piliečių fondo programos Lietuvoje siektino poveikio sritis, veiklos rezultatus ir 

rodiklius.

https://apf.lt/rezultatai/


APF programos rezultatų lentelės detalizacija

• Rodiklių aprašymas/patikslinimas

• Rodiklių pjūviai (kiekvienas rodiklis turi iš anksto numatytus)

• Duomenų šaltiniai

• Rodiklio pagrindimui reikalingų duomenų fiksavimas/rinkimas

https://apf.lt/wp-content/uploads/2021/12/APF-programos-rezultat%C5%B3-lentel%C4%97s-detalizacija.pdf


1 poveikio sritis

Aktyvesnis

piliečių 

dalyvavimas

pilietinėse

veiklose

Privaloma pasirinkti bent vieną 
poveikio rezultatą su pasirinktu 
rodikliu ir bent vieną veiklos 
rezultatą su pasirinktu rodikliu iš 
teikiamai poveikio sričiai (2.1 
lentelė paraiškoje) numatytų 
rezultatų ir juos nurodyti 3.2 
paraiškos lentelėje.



POVEIKIO REZULTAS

1. Projektai pasieks, kad išaugs piliečių dalyvavimas pilietinėse veiklose

Rodikliai:

• 1a. Padidės aktyviau pilietinėse veiklose dalyvaujančios tikslinės grupės
dalis (žmonės, kurių dalyvavimo lygmenį siekiama pakeisti);

• 1b. Padidės visuomenės dalyvavimą pilietinėse veiklose skatinančių
skaitmeninių priemonių naudotojų skaičius;

• 1c. Padidės žmonių, dalyvaujančių konsultacijose su sprendimus
priimančiomis viešojo valdymo institucijomis, skaičius.



VEIKLOS REZULTATAI

1.1 Projektai pasieks, kad bus paskatintas piliečių dalyvavimas 
pilietinėse veiklose

Rodikliai:

• 1.1a. Padidės finansavimą gavusių PVO įvykdytų informuotumo didinimo 
kampanijų skaičius;

• 1.1b. Padidės savanorių, dirbančių finansavimą gavusiose PVO, skaičius;



1.2 Projektai pasieks, kad piliečiai bus įtraukti į viešosios
politikos sprendimų priėmimo procesus nacionaliniu ir vietiniu
lygiu

Rodikliai:
• 1.2a. Padidės PVO, įtraukusių piliečius į viešosios politikos sprendimų 

priėmimo procesus, skaičius;
• 1.2b. Padidės sukurtų visuomenės dalyvavimą pilietinėse veiklose ir

(arba) įsitraukimą į viešosios politikos sprendimų priėmimą skatinančių
skaitmeninių priemonių skaičius;



1.3 Projektai pasieks, kad bus sustiprintas pilietinis ugdymas 

Rodikliai

• 1.3a. Padidės PVO ir ugdymo institucijų partnerysčių pilietiniam
ugdymui stiprinti skaičius;

• 1.3b. Padidės su pilietinėmis teisėmis supažindintų ir apie dalyvavimą
informuotų žmonių skaičius.



2 poveikio sritis

Stipresnė pilietinės 

visuomenės 

vykdoma 

valdžios institucijų

priežiūra ir 

advokacija

Privaloma pasirinkti bent vieną 
poveikio rezultatą su pasirinktu 
rodikliu ir bent vieną veiklos 
rezultatą su pasirinktu rodikliu 
iš teikiamai poveikio sričiai (2.1 
lentelė paraiškoje) numatytų 
rezultatų ir juos nurodyti 3.2 
paraiškos lentelėje.



POVEIKIO REZULTAS

2. Projektai pasieks, kad sustiprės pilietinės visuomenės vykdoma 
valdžios institucijų priežiūra/advokacija

Rodikliai

• 2a. Padidės nacionalinės politikos priemonių ir teisės aktų, kurių
turiniui įtakos turėjo PVO, skaičius;

• 2b. Padidės PVO, naudojančių įrodymais grįstus tyrimus advokacijos
ir politikos formavimo veikloms remti, skaičius.



VEIKLOS REZULTATAI

2.1. Projektai pasieks, kad bus pateikti PVO pasiūlymai viešajai 
politikai

Rodikliai

• 2.1a. Padidės PVO pateiktų siūlymų, siekiant poveikio viešajai politikai,
teisės aktams, viešiesiems sprendimams, skaičius;



2.2. Projektai pasieks, kad bus paskatintas viešųjų institucijų 
skaidrumas ir atsakomybė

Rodikliai

• 2.2a. Padidės finansavimą gavusių PVO stebėsenos iniciatyvų,
kuriomis skatinamas viešųjų institucijų skaidrumas ir atskaitomybė,
skaičius;

• 2.2b. Padidės finansavimą gavusių PVO surengtų kampanijų, kuriomis
skatinamas viešųjų institucijų skaidrumas ir atskaitomybė, skaičius.

• 2.2c. Padidės medijas advokacijos veikloms išplėsti aktyviai
naudojančių PVO skaičius;

• 2.2d. Padidės sukurtų visuomenės dalyvavimą pilietinėse veiklose ir
(arba) įsitraukimą į viešosios politikos sprendimų priėmimą skatinančių
skaitmeninių įrankių skaičius.



2.3. Projektai pasieks, kad bus paremtas tarpsektorinis PVO 
bendradarbiavimas

Rodikliai

• 2.3a. Padidės finansavimą gavusių PVO bendrai vykdomų advokacijos iniciatyvų
skaičius.



3 poveikio sritis
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Privaloma pasirinkti bent vieną 
poveikio rezultatą su pasirinktu 
rodikliu ir bent vieną veiklos 
rezultatą su pasirinktu rodikliu iš 
teikiamai poveikio sričiai (2.1 
lentelė paraiškoje) numatytų 
rezultatų ir juos nurodyti 3.2 
paraiškos lentelėje.



POVEIKIO REZULTAS

3. Projektai pasieks, kad išaugs parama žmogaus teisėms

Rodikliai

• 3a. Padidės nacionalinės politikos priemonių ir teisės aktų, kurių turiniui
įtakos turėjo PVO, skaičius;

• 3b. Padidės tikslo grupės, nepritariančios viešiems pareiškimams,
kuriais išsakomas neigiamas požiūris arba neapykanta pažeidžiamų
grupių atžvilgiu, dalis;

• 3c. Padidės palankią nuomonę apie lyčių lygybę išreiškianti tikslinės
grupės dalis.

• 3d. Padidės paramą žmogaus teisėms išreiškiančios tikslinės grupės
dalis.



VEIKLOS REZULTATAI

3.1. Projektai pasieks, kad bus prisidėta prie tarptautinių žmogaus 
teisių standartų įgyvendinimo

Rodikliai

• 3.1a. Padidės įgyvendintų žmogaus teises remiančių advokacijos
kampanijų skaičius;

• 3.1b. Padidės paremtų strateginio bylinėjimosi atvejų skaičius;

• 3.1c. Padidės PVO, gavusių finansavimą tarptautinių žmogaus teisių
standartų įgyvendinimo stebėsenai, skaičius.



3.2 Projektai pasieks, kad bus prisidėta prie informuotumo
apie žmogaus teises ir vienodo požiūrio principą, didinimo

Rodikliai

• 3.2a. Padidės įgyvendintų informuotumo didinimo kampanijų apie
žmogaus teises skaičius;

• 3.2b. Padidės apie žmogaus teises ir vienodo požiūrio principą
informuotų žmonių skaičius.



3.3 Projektai pasieks, kad PVO aktyviai spręs lyčių lygybės ir 
smurto dėl lyties klausimus

Rodikliai

• 3.3a. Padidės lyčių lygybės klausimais dirbančių PVO skaičius;

• 3.3b. Smurto dėl lyties klausimais dirbančių PVO skaičius.



4 poveikio sritis

Įgalintos 

pažeidžiamos 

grupės 

Privaloma pasirinkti bent vieną 
poveikio rezultatą su pasirinktu 
rodikliu ir bent vieną veiklos 
rezultatą su pasirinktu rodikliu iš 
teikiamai poveikio sričiai (2.1 
lentelė paraiškoje) numatytų 
rezultatų ir juos nurodyti 3.2 
paraiškos lentelėje.



POVEIKIO REZULTAS

4. Projektai pasieks, kad bus įgalintos pažeidžiamos grupės

Rodikliai

• 4a. Padidės įgalinimo priemonėmis pasiektų pažeidžiamų asmenų
skaičius;

• 4b. Padidės suteiktų arba pagerintų paslaugų gavėjų skaičius;

• 4c. Padidės tikslo grupės, nepritariančios viešiems pareiškimams,
kuriais išsakomas neigiamas požiūris arba neapykanta pažeidžiamų
grupių atžvilgiu, dalis.



VEIKLOS REZULTATAI

4.1. Projektai pasieks, kad bus apmokyti arba įtraukti į savo ar savo 
bendruomenės poreikių advokaciją pažeidžiamoms grupėms 
priklausantys asmenys

Rodikliai

• 4.1a. Padidės pažeidžiamoms grupėms priklausančių asmenų, 
apmokytų advokacijos klausimais arba įtrauktų į savo ar savo 
bendruomenės poreikių advokaciją, skaičius.



4.2. Projektai pasieks, kad bus paskatintos naujos ar patobulintos 
esamos paslaugos, skirtos pažeidžiamų grupių poreikiams tenkinti

• 4.2a. Padidės naujų ar pagerintų paslaugų, skirtų pažeidžiamų grupių
poreikiams tenkinti, skaičius.



4.3. Projektai pasieks, kad bus sustiprinta PVO remiama 
pažeidžiamų grupių įtrauktis ir informuotumas

Rodikliai

• 4.3a. Padidės finansavimą gavusių PVO, dirbančių pažeidžiamų grupių
įtraukties skatinimo ir informuotumo srityje, skaičius;

• 4.3b. Padidės darbuotojų, apmokytų dirbti su pažeidžiamomis
grupėmis, skaičius.



5 poveikio sritis

Stipresni 

pilietinės 

visuomenės 

gebėjimai ir 

didesnis 

tvarumas 

Šie rodikliai susiję su gebėjimų stiprinimo 
veiklomis. 

Privaloma pasirinkti bent vieną 5-tos 
poveikio srities poveikio rezultatą su 
pasirinktu rodikliu ir bent vieną veiklos 
rezultatą su pasirinktu rodikliu, nesvarbu, 
kokiai poveikio sričiai teikiamas projektas 
ir juos nurodyti 3.7 paraiškos lentelėje.



POVEIKIO REZULTAS

5. Projektai pasieks, kad bus sustiprėję pilietinės visuomenės 
gebėjimai ir tvarumas

Rodikliai

• 5a. Padidės PVO, turinčių ne mažiau kaip 2 finansavimo šaltinius, iš
kurių bent vienas sudaro ne mažiau kaip 30 proc. viso biudžeto,
skaičius;

• 5b. Padidės PVO ir viešų/privačių subjektų partnerysčių įgyvendintų
iniciatyvų skaičius;

• 5c. Padidės reguliariai visuomenę apie savo veiklas ir rezultatus
informuojančių PVO skaičius;

• 5d. Padidės veiksmingas valdymo procedūras turinčių PVO skaičius;

• 5e. Padidės skaidrios ir atskaitingos valdysenos principais
besiremiančių PVO skaičius.



VEIKLOS REZULTATAI

5.1. Projektai pasieks, kad bus organizuota PVO gebėjimų 
stiprinimo veikla

Rodikliai

• 5.1a. Padidės APF programos finansuojamose gebėjimų stiprinimo
iniciatyvose dalyvaujančių PVO skaičius;

• 5.1b. Padidės mokymuose dalyvavusių darbuotojų skaičius;

• 5.1c. Padidės savo organizacijos gebėjimų stiprinimo poreikių
vertinimą atliekančių ir pagal vertinimo rezultatus veiksmų planą
rengiančių PVO skaičius;

• 5.1d. Padidės finansinio tvarumo planus rengiančių PVO skaičius;

• 5.1e. Padidės poveikio vertinimo planus rengiančių PVO skaičius.



5.2. Projektai pasieks, kad bus sukurtos PVO strategijos, kaip 
įtraukti piliečius į PVO veiklas

Rodikliai

• 5.2a. Padidės PVO, parengusių naujus ar atnaujinusių turimus planus,
kaip įtraukti savo atstovaujamus asmenis, skaičius.



5.3. Projektai pasieks, kad bus sukurtos PVO ir viešų/privačių 
subjektų partnerystės

Rodikliai

• 5.3a. Padidės PVO ir viešų/privačių subjektų partnerysčių skaičius.


