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Paraiškos numeris:
Pildo fondo operatorius

AKTYVIŲ PILIEČIŲ FONDAS
Antras kvietimas teikti vidutinės apimties projektų paraiškas 1 - 4 poveikio sritims:
1 poveikio sritis. Aktyvesnis pilieči ųdalyvavimas pilietin ės e veiklose
2 poveikio sritis. Stipresn ėpilietin ės visuomen ės vykdoma valdžios institucij ųpriežiūra ir advokacija
3 poveikio sritis. Didesn ėparama žmogaus teis ėms
4 poveikio sritis. Įgalintos pažeidžiamos grup ės

IŠSAMIOS PROJEKTO PARAIŠKOS FORMA (II etapas)
Paraiškos teikimo terminas:
2022 m. sausio 31 d. 23:59 val. Lietuvos laiku
TIK patvirtintų projektų koncepcijų pagrindu parengtoms projektų paraiškoms

PARAIŠKOS FORMOS pildymo instrukcija
1.

Prieš pildydami paraišk ą, atidžiai perskaitykite Gaires pareiškėjams.
2. Užpildykite visus būtinus paraiškos formos laukus, paraišk ąpildydami 11 dydžio Times New
Roman arba Calibri šriftu, viengubas tarpas tarp eilučių.
3. Paraiškos forma turi būti užpildyta lietuvi ųkalba, o santrauka - lietuvi ųir angl ųkalbomis.
4. Rašykite trumpai ir glaustai, remdamiesi užduodamais klausimais arba instrukcijomis.
5. Užpildyt ą, elektroniniu sertifikuotu parašu pasirašyt ą paraiškos form ąarba pasirašyt ą,
antspauduot ą(jei taikoma) ir skenuot ąparaiškos versij ą.pdf formatu ir si ųs kite el. paštu
projektai@apf.lt, laiško antrašt ėje nurodydami: Projektas.
6. Prie užpildytos paraiškos formos turi būti prid ėta:
6.1 Paraiška .docx formatu.
6.2 Elektroniniu sertifikuotu parašu pasirašyta Pareiškėjo deklaracija arba pasirašytos ir
antspauduotos (jei taikytina) Pareišk ėjo deklaracijos skenuota kopija
6.3 Elektroniniu sertifikuotu parašu pasirašyta Partnerio(-ių) deklaracija(-os) arba pasirašytos ir
antspauduotos (jei taikytina) Partnerio deklaracijos skenuota kopija.
6.4 Užpildyta projekto biudžeto forma atskiru failu „Excel“ formatu.
6.5 Įgaliojimas pasirašyti paraišk ą (jei pasirašo ne organizacijos vadovas) pasirašytas elektroniniu
sertifikuotu parašu, arba pasirašyta ir antspauduota (jei taikytina) įg aliojimo skenuota kopija
.pdf formatu.

Sutartiniai komentarų ženklai
Privalomos s ąlygos

Tapatu koncepcijoje
pateiktai informacijai

Patarimai

1. PAGRINDINĖ INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ, PAREIŠKĖJĄ IR PARTNERIUS
1.1.PROJEKTO SANTRAUKA
Projekto pavadinimas:
Projekto koncepcijos Nr.
(suteiktas fondo operatoriaus)
Projekto santrauka (iki 300 žodžių)
Kodėl reikalingas šis projektas? Kokie yra poveikio srities, kuriai teikiate paraišką, pagrindiniai iššūkiai?
Koks yra pagrindinis projekto tikslas? Kas yra tikslinės projekto grupės? Kokie yra numatomi projekto
rezultatai (kokius pokyčius jis atneš)? Kaip, kokiomis veiklomis jie bus pasiekti?
Projekto santrauk ąpildykite pabaig ępildyti
paraišk ą, atsakydami į pateiktus klausimus.
Project title in English:
Project summary in English (up to 300 words)
Why is this project needed? What are the main challenges of the chosen outcome area? What is the
main objective of the project? Who are project's target groups? What are the expected outcomes of the
project (what changes will it bring)? How will these outcomes be achieved?

1.2 INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ
Pilnas organizacijos pavadinimas bei jo
santrumpa
Pilnas organizacijos pavadinimas anglų k.
Kodas
Juridinė forma
Dalininkai/Nariai (jeigu tai juridinai
asmenys, nurodykite jų pavadinimus; jeigu
fiziniai – jų skaičių)
Registracijos adresas
Korespondencijos adresas (jei skiriasi nuo
registracijos adreso)
Pareigos
Vardas, pavardė
Vadovas
Telefonas
El. paštas
Pareigos

Juridin ės formos: VšĮ, asociacija,
labdaros ir paramos fondas.

Įvardinkite visus esamus organizacijos dalininkus
ir/arba nari ųskaiči ų. Jei dalininkas yra juridinis(iai) asmuo(-ys), nurodyti jo juridin ęform ąir
dalies santyk į. Jei dalininkai yra fiziniai asmenys,
nurodykite j ųskaiči ų. Jei nariai yra juridiniai
asmenys, nurodykite j ųjuridin ęform ą. Jei nariai
yra fiziniai asmenys, nurodykite j ųskaiči ų.
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Kontaktinis asmuo (jei Vardas, pavardė
skiriasi nuo vadovo)
Telefonas
El. paštas
Organizacijos internetinio ir/ar FB puslapio
adresas

Pateikite aktualius kontaktinio asmens
duomenis užpildydami lentel ę. Jei ir
vadovas, ir kontaktinis asmuo yra tas
pats asmuo, pakartokite informacij ą.

1.3 INFORMACIJA APIE PARTNERĮ (-IUS)
Pilnas organizacijos pavadinimas bei jo
santrumpa
Pilnas organizacijos pavadinimas anglų k.
Kodas
Juridinė forma
Registracijos adresas
Korespondencijos adresas (jei skiriasi nuo
Galimos juridin ės formos: VšĮ,
registracijos adreso)
asociacija, labdaros ir paramos
Pareigos
fondas, BĮ, MB, IĮ, UAB, AB,
Vardas, pavardė
neformali grup ėir pan.
Vadovas
Telefonas
El. paštas
Kontaktinis asmuo (jei Pareigos
skiriasi nuo vadovo)
Vardas, pavardė
Telefonas
El. paštas
Pateikite aktualius kontaktinio asmens
Organizacijos internetinio ir/ar FB puslapio
duomenis užpildydami lentel ę. Jei ir
adresas
vadovas, ir kontaktinis asmuo yra tas
Jei reikia, nukopijuokite lentel ę- kiekvienas partneris turi būti aprašytas atskiroje
lentel
ėje.
pats asmuo,
pakartokite
informacij ą.

1.4 PAREIŠKĖJO PATIRTIS
Trumpai aprašykite nuolatin ępareišk ėjo organizacijos veikl ą, bendr ąžmogišk ąj į ir techninį paj ėgum ą
bei su sritimi, kuriai teikiate projekto paraišk ą, susijusi ąpatirtį. Taip pat apibr ėžkite geografin ę
Bendros pareišk ėjo pajamos
organizacijos ir/ar organizacijos veikl ųapr ėptį. (iki 2000 ženklų be tarpų)
nurodytos metin ėje finansin ėje
Trumpas veiklos aprašymas
ataskaitoje. Tai yra visos iš
Organizacijos žmogiškasis ir techninis pajėgumas
ųšaltini
ųgautos
pajamos,
Turima srities, kuriai teikiamas projektas, patirtis (ne daugiau kaip 3 ankstesniskirting
projektai,
veiklos
ir
pvz.: projektai, naryst ės mokestis,
pan.)
1,2 proc., donor ųparama ir kt.
Bendros pareiškėjo pajamos per pastaruosius trejus metus, EUR (jei organizacija veikia mažiau nei
trejus metus, įrašykite turimus duomenis )
2020
2019
2018
Pareiškėjo per pastaruosius trejus metus įgyvendintų projektų skaičius (jei organizacija veikia
mažiau nei trejus metus, įrašykite turimus duomenis )
Metai
Projektų, už kuriuos
Bendra suma
atsiskaityta, skaičius
2020
2019
2018
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1.5 PARTNERIO (-IŲ) PATIRTIS
Trumpai aprašykite nuolatin ępartnerio veikl ą, bendr ą žmogišk ąj į ir techninį paj ėgum ąbei su
projekto sritimi susijusi ąpatirtį. Taip pat apibr ėžkite geografin ęorganizacijos ir/ar organizacijos
veikl ųapr ėptį. (Iki 2000 ženklų be tarpų)
Organizacijos partnerės pavadinimas
Trumpas veiklos aprašymas
Organizacijos žmogiškasis ir techninis pajėgumas
Srities, kuriai teikiamas projektas, patirtis (ne daugiau 3 ankstesni projektai, veiklos ir pan.)

Partnerio per pastaruosius trejus metus įgyvendintų projektų skaičius (jei organizacija veikia
mažiau nei trejus metus, įrašykite turimus duomenis )
Metai
Projektų, už kuriuos
Bendra suma
atsiskaityta, skaičius
2020
2019
2018
Jei reikia, nukopijuokite lentel ę- kiekvieno partnerio patirtis turi būti aprašyta atskiroje lentel ėje.

1.6 PAREIŠKĖJO IR PARTNERIO (-IŲ) VAIDMUO PROJEKTE (jei projektas bus
vykdomas su partneriais)
Pareiškėjo pavadinimas
Pareiškėjo vaidmuo projekte:
(trumpai apibrėžkite pareiškėjo
vaidmenį ir pareigas projekte)
(iki 1000 ženklų be tarpų)

Ši ądalį pildykite tik pabaigę
pildyti paraišk ą, atsakydami
į pateiktus klausimus.

Partnerio pavadinimas
Projekto partnerio vaidmuo:
(trumpai apibrėžkite partnerio
vaidmenį ir pareigas projekte bei
paaiškinkite partnerystės vertę
projektui)
(iki 1000 ženklų be tarpų)
Jei reikia, prat ęs kite lentel ę - kiekvienas partneris turi būti aprašytas atskirai.

2. PROJEKTO TURINYS
2.1 INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Pasirinkite vieną APF programos
poveikio sritį, kurioje
įgyvendinsite projektą
(pažymėkite X)

Šioje lentel ėje pateikta informacija
negali skirtis nuo pateiktos koncepcijoje.

1 poveikio sritis. Aktyvesnis pilieči ųdalyvavimas
pilietin ės e veiklose
2 poveikio sritis. Stipresn ėpilietin ės visuomen ės
vykdoma valdžios institucijų priežiūra ir advokacija
3

3 poveikio sritis. Didesn ėparama žmogaus
teis ėms
4 poveikio sritis. Įgalintos pažeidžiamos grup ės
Šioje lentel ėje pateikiama
Aiškiai įvardykite problemą, kuri ą spr ęs ite įg yvendindami projekt ą. Paaiškinkite,problema
kod ėl taiir siūlomas
yra
negali skirtis
problema ir kaip jūs tai nustat ėte? Aprašykite esamą s ituacij ą, pateikite įrodym ųsprendimas,
, t.y. statis tinius,
tyrim ųduomenis, konsultacij ųar atlikt ųanalizi ųišvadas, susijusias su problemos sritimi nuo
ir kt.koncepcijoje
Taip pat
pateikt
ų
,
tačiau
pris tatykite, kas jau nuveikta srityje (jūs ųarba kit ųorganizacij ų/ institucij ųpraktika), susijusioje
sugali būti
papildyta
naujais
projekte sprendžiama problema. Paaiškinkite, kaip projektas prisid ės prie problemos sprendimo. (iki
duomenimis problemai
3000 ženklų be tarpų).
/sprendimui pagrįs ti.
Problemos aprašymas

2.2 PROBLEMOS IDENTIFIKAVIMAS IR PAGRINDIMAS

Situacijos analizė
Kaip projektu prisidėsite prie problemos sprendimo?

2.3 TIKSLINĖ GRUPĖ (-ĖS)

Šioje lentel ėje pateikiama
negali
Apibūdinkite tikslin ę(-es) grup ę (-es), kuriai bus skirtas projektas (nurodykite lytį, informacija
amži ų, etnin
ę skirtis
nuo
koncepcijoje
struktūr ą, profesij ą, vaidmenis ir pan.). Išvardykite kiekvien ą tikslin ę grup ę, su kuria bus dirbama pateiktos,
tačiauprojekt
prie jauą.pasirinkt ų
projekte, atskirai ir nurodykite jos poreikius, į kuriuos reikia atsižvelgti įg yvendinant
gali būti įtrauktos ir kitos
Paaiškinkite, kaip atpažinote šiuos poreikius. Taip pat pamin ėkite galutinius naudos gav ėjus, t.y.
tikslin ės grup ės .
grupes, kurios patirs teigiam ąprojekto poveik į (jie gali skirtis nuo tikslin ės grup ės ).
Tikslinė grupė
1 tikslinė grupė
2 tikslinė grupė
3 tikslinė grupė
Pridėti eilutes kiekvienai tikslinei
grupei atskirai
Galutiniai naudos gavėjai

Pagrindiniai tikslinės grupės poreikiai ir jų pagrindimas

Tiesioginiai naudos gav ėjai yra tikslinė grupė, kuri
dalyvauja projekto veiklose ir gauna tiesioginę naudą.
Galutiniai(netiesioginiai) naudos gav ėjai, kurie
tieisiogiai projekto veikose nedalyvauja, bet gauna
naud ąnetiesiogiai.

2.4 GEOGRAFINĖ PROJEKTO APRĖPTIS
Kokiu mastu (vietos, regioniniu, nacionaliniu, tarptautiniu) bus įg yvendinamas projektas?
Nurodykite geografin ęprojekto apr ėptį (konkrečias savivaldybes), kur bus įg yvendinamas projektas,
pvz., Vilniaus miesto savivaldyb ė, Vilniaus rajono savivaldyb ė, ir t.t.)
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3. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO PLANAS
3.1 VEIKLŲ PLANAS
Nurodykite projekto tikslą (-us) uždavinius bei rezultatus, kuriuos užsibrėžėte pasiekti įgyvendindami projektą.
Projekto tikslas

Projekto tikslas yra tiesiogiai susijęs su išsikelta problema, siekiamais pokyčiais, įgyvendinamas laike, pamatuojamas bei
nusakomas vienu sakiniu. Tikslas turėtų atsakyti į klausimą „kokių rezultatų arba poveikio norime pasiekti projektu?“

Projekto uždaviniai

Projekto uždavinys – priemonė tikslui pasiekti, atpažįstamas veiklose bei veda prie laukiamų rezultatų. Uždavinys turi atsakyti
į klausimą „ką reikia padaryti, kad tikslas būtų pasiektas?“
Projekto rezultatai
Projekto rezultatai gali būti kokybiniai ir kiekybiniai. Kiekybiniai rezultatai – kiekybiškai išmatuotas įgyvendintos projekto
(išvardykite
numatomus veiklos rezultatas, nurodomas skaičiais. Kokybiniai rezultatai nurodo gautą naudą, yra susiję su dalyvavimo ir patirties kokybe.
projekto
rezultatus,
įskaitant APF programos Jeigu nurodote rezultatus iš 3.2 dalies sąrašo, nurodykite ir rodiklio numerį.
poveikio
rezultatus,
pasirinktus iš paraiškos 3.2
dalies sąrašo)
Apibūdinkite veiklas, nurodykite veiklos rezultatus (konkretūs, apčiuopiami dalykai, tiesiogiai atsirandantys iš veiklos) ir jų skaitinę išraišką. Nurodykite, kas
atsakingas už kiekvienos veiklos įgyvendinimą. Taip pat nurodykite siektinus pokyčius, kurių tikitės iš atliktos veiklos. Pakartokite lentelę kiekvienam
uždaviniui atskirai.
Atkreipkite dėmesį į veiklų numeravimą. Veiklos numeruojamos pagal uždavinius, kiekvienai veiklai suteiktas numeris vėliau naudojamas kitose paraiškos
dalyse, biudžeto lentelėje.
1.
uždavinys:

Projekto 1. ...

Veiklos numeris (pvz.
1.1, 1.2 ir t.t.) ir
pavadinimas

Veiklos aprašymas
Veiklos rezultatai
Atsakomybė
(trumpai aprašykite, kas ir kaip bus (išvardykite
konkrečius įgyvendinimą
daroma)
veiklos rezultatus, pvz., (nurodykite,
renginių skaičių, dalyvių

už Siektinas pokytis
(apibrėžkite organizacijoje ir (ar)
kuri bendruomenėje
siektinus
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Veikla yra konkreti priemonė, kuria skaičių, sukurtų produktų organizacija
yra pokyčius, kurių tikitės
įgyvendinamas tam tikras projekto skaičių ir pan.)
atsakinga už veiklą)
įgyvendintos veiklos)
uždavinys.

dėl

1.1 ...

1.2 ...

2.
uždavinys:

Projekto 2. ...

Veiklos numeris (pvz. 1.1,
1.2 ir t.t.) ir pavadinimas

Veiklos aprašymas
(kas ir kaip bus daroma?)

Veiklos rezultatai
Atsakomybė
už
(įvardintas rezultatas ir jo įgyvendinimą
skaitinė išraiška)
(nurodykite,
kuri
Veikla yra konkreti priemonė, kuria
organizacija
yra
įgyvendinamas tam tikras projekto
atsakinga už kiekvieną
uždavinys.
veiklą)

Siektinas pokytis
(apibrėžkite
siektinus
pokyčius, kurių tikitės dėl
atliktos veiklos)

2.1 ...

2.2 ...
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Renkantis rodiklius:
1. privalote pasirinkti iš 2.1 paraiškos dalyje pažymėtos poveikio srities rodiklių;
2. galite, bet neprivalote, siekti ir artimų poveikio sričių rodiklių;
3. atkreipkite dėmesį į reikalavimus rodiklių duomenų rinkimui;
4. Daugiau informacijos apie APF programos rodiklius ir duomenų rinkimą rasite čia.

3.2 PROGRAMOS REZULTATAI IR RODIKLIAI
Projektas turi pateikti vieną ar kelis iš anksto nustatytus poveikio ir veiklos rezultatų rodiklius ir kiekvienam jų nurodyti bent vieno rodiklio siekiamą reikšmę.
Rinkdamiesi rodiklį galite naudotis suformuluotais klausimais. Nustatydami pasirinkto rodiklio siekiamą reikšmę, galite vadovautis Programos rezultatų
lentelėje1 nurodytomis Programos siekiamomis reikšmėmis. Jei rodiklis neaktualus, palikite tuščią eilutę. Pildydami lentelę įrašykite projekto veiklos, kuria
sieksite rodiklio reikšmės, numerį.
Nepamirškite šių rezultatų ir jų rodiklių įtraukti į atitinkamą paraiškos 3.1 dalies lentelę (poveikio rezultatai – prie projekto rezultatų, o veiklos rezultatai – prie
atitinkamų veiklos rezultatų).
Privalote užpildyti 2.1 paraiškos dalyje pažymėtos poveikio srities lentelę. Visos kitos šios paraiškos dalies lentelės nėra privalomos.
1 poveikio sritis
APF programos
rezultatai

Aktyvesnis piliečių
dalyvavimas
pilietinėse veiklose 2

Rodikliai

Projekto
veiklos Nr.

Siekiama
reikšmė

Poveikio rezultatai
1a. Aktyviau pilietinėse veiklose dalyvaujančios tikslinės grupės dalis (žmonės, kurių dalyvavimo
lygmenį siekiama pakeisti). (Kiek procentų išaugs į Jūsų projekto tikslinę grupę patenkančių asmenų,
kurie pradės aktyviau dalyvauti pilietinėse veiklose, skaičius?)
1b. Visuomenės dalyvavimą pilietinėse veiklose skatinančių skaitmeninių priemonių naudotojų
skaičius (Kiek žmonių naudosis visuomenės dalyvavimą pilietinėse veiklose skatinančiomis
skaitmeninėmis priemonėmis3? )
1c. Žmonių, dalyvaujančių konsultacijose su sprendimus priimančiomis viešojo valdymo institucijomis,
skaičius (Kiek žmonių dalyvaus konsultacijose su sprendimus priimančiomis viešojo valdymo
institucijomis?)
Veiklos rezultatai
1.1a. Informuotumo didinimo kampanijų, kurias įvykdė finansavimą gavusios PVO, skaičius (Kelias
visuomenės informuotumo didinimo kampanijas planuojate įvykdyti savo projekte?)

1

Programos rezultatų lentelė: https://apf.lt/rezultatai/
Pvz. aukojimas labdaros organizacijoms arba parama žmonėms, organizacijoms; dalyvavimas aplinkos tvarkymo talkose; dalyvavimas vietos bendruomenės veiklose; dalyvavimas NVO,
judėjimų veiklose; keipimasis į valstybės kontroliuojančias institucijas dėl įstatymų pažeidimų, peticijų pasirašymas, biokotavimas; dalyvavimas savanoriškoje veikloje ir t.t.
3 Skaitmeninės priemonės – tai programos, tinklapiai ar internetiniai ištekliai, kurie padeda lengiau atlikti užduotis.
2
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1.1 Paskatintas
piliečių dalyvavimas
pilietinėse veiklose
1.2 Nacionaliniu ir
vietiniu lygiu
viešosios politikos
sprendimų
priėmimo
procesuose
dalyvaujantys
piliečiai
1.3 Sustiprintas
pilietinis ugdymas

1.1b. Savanorių, dirbančių finansavimą gavusiose PVO, skaičius (Kiek savanorių dirbs Jūsų ir, jei
aktualu, partnerio organizacijoje įgyvendinant projektą?)
1.2a. PVO, kurios įtraukia piliečius į viešosios politikos sprendimų priėmimo procesus, skaičius (Kelios
organizacijos įtrauks piliečius į viešosios politikos sprendimų priėmimo procesus? (įskaičiuokite savo ir,
jei aktualu, partnerių organizacijas)
1.2b. Skaitmeninių priemonių, sukurtų siekiant skatinti visuomenės dalyvavimą pilietinėse veiklose ir
(arba) priimant viešosios politikos sprendimus, skaičius (Kelias skaitmenines priemones, skirtas
paskatinti visuomenę aktyviau dalyvauti pilietinėse veiklose ir (arba) įsitraukti į viešosios politikos
sprendimų priėmimą, planuojate sukurti?)
1.3a. PVO ir ugdymo institucijų partnerysčių pilietiniam ugdymui stiprinti skaičius (Su keliomis ugdymo
institucijomis (pvz., bendrojo ugdymo mokyklos, neformaliojo švietimo mokyklos, aukštojo mokslo
įstaigos ir pan.), projekte bus užmegzta partnerystė pilietiniam ugdymui stiprinti?)
1.3b. Su pilietinėmis teisėmis supažindintų ir apie dalyvavimą informuotų žmonių skaičius (Kiek
žmonių planuojate informuoti apie pilietines teises ir pilietinį dalyvavimą?)
2 poveikio sritis

APF programos
rezultatai
2. Stipresnė
pilietinės
visuomenės
vykdoma valdžios
institucijų
priežiūra/advokacija

Rodikliai

Projekto
veiklos Nr.

Siekiama
reikšmė

Poveikio rezultatai
2a. Nacionalinės politikos priemonių ir teisės aktų, kurių turiniui įtakos turėjo PVO, skaičius (Prie kelių
nacionalinės politikos priemonių ir teisės aktų turinio rengimo ir/ar tobulinimo prisidės Jūsų projekto
veiklos?)
2b. PVO, naudojančių įrodymais grįstus tyrimus advokacijos ir politikos formavimo veikloms remti,
skaičius (Kelios organizacijos naudos įrodymais grįstus tyrimus, įgyvendindamos advokacijos ir
politikos formavimo veiklas? (įskaičiuokite savo ir, jei aktualu, partnerių organizacijas)
Veiklos rezultatai
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2.1 PVO pateikti
pasiūlymai viešajai
politikai

2.2 Paskatintas
viešųjų institucijų
skaidrumas ir
atskaitomybė

2.3 Sustiprintas
tarpsektorinis PVO
bendradarbiavimas

2.1a. PVO pateiktų siūlymų, siekiant poveikio viešajai politikai, teisės aktams, viešosios politikos
sprendimams, skaičius (Kiek siūlymų teisės aktams, viešiesiems sprendimams planuojate pateikti,
siekdami poveikio viešajai politikai?)
2.2a. Finansavimą gavusių PVO stebėsenos iniciatyvų, kuriomis skatinamas viešųjų institucijų
skaidrumas ir atskaitomybė, skaičius (Kiek planuojate įgyvendinti stebėsenos iniciatyvų, skirtų skatinti
viešųjų institucijų skaidrumą ir atskaitomybę?)
2.2b. Finansavimą gavusių PVO surengtų kampanijų, kuriomis skatinamas viešųjų institucijų
skaidrumas ir atskaitomybė, skaičius (Kiek planuojate įgyvendinti kampanijų, skirtų skatinti viešųjų
institucijų skaidrumą ir atskaitomybę?)
2.2c. Medijas4 advokacijos veikloms išplėsti aktyviai naudojančių PVO skaičius (Kelios organizacijos
Jūsų projekte planuoja aktyviai naudoti medijas, kad išplėstų savo vykdomas advokacijos veiklas?
(įskaičiuokite savo ir, jei aktualu, partnerių organizacijas)
2.2d. Skaitmeninių priemonių, sukurtų siekiant skatinti visuomenės dalyvavimą pilietinėse veiklose
ir (arba) priimant viešosios politikos sprendimus, skaičius (Kelias skaitmenines priemones, skirtas
paskatinti visuomenę aktyviau dalyvauti pilietinėse veiklose ir (arba) įsitraukti į viešosios politikos
sprendimų priėmimą, planuojate sukurti?)
2.3a. Finansavimą gavusių PVO bendrai vykdomų advokacijos iniciatyvų skaičius (Kelias tarpsektorines
(įvairias sritis apimančias) advokacijos iniciatyvas planuojate vykdyti?)
3 poveikio sritis

APF programos
rezultatai

3. Didesnė parama
žmogaus teisėms

4

Rodikliai

Projekto
veiklos Nr.

Siekiama
reikšmė

Poveikio rezultatai
3a. Nacionalinės politikos priemonių ir teisės aktų, kurių turiniui įtakos turėjo PVO, skaičius (Prie kelių
nacionalinės politikos priemonių ir teisės aktų turinio prisidės Jūsų projektas?)
3b. Tikslinės grupės, nepritariančios viešiems pareiškimams, kuriais išsakomas neigiamas požiūris arba
reiškiama neapykanta pažeidžiamų grupių atžvilgiu, dalis (Kiek procentų išaugs į Jūsų projekto tikslinę

Pvz. internetas, televizija, reklama, muzikos ir vaizdo įrašai, laikraščiai ir žurnalai ir t.t.
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3.1 Sustiprintas
tarptautinių
žmogaus teisių
standartų
įgyvendinimas
3.2 Padidintas
informuotumas apie
žmogaus teises ir
vienodą požiūrį
3.3 PVO aktyviai
sprendžia lyčių
lygybės ir smurto dėl
lyties klausimus

grupę patenkančių asmenų, nepritariančių viešiems pareiškimams, kuriuose išsakomas neigiamas
požiūris arba neapykanta pažeidžiamų grupių atžvilgiu, skaičius?)
3c. Palankią nuomonę apie lyčių lygybę išreiškianti tikslinės grupės dalis (Kiek procentų išaugs į Jūsų
projekto tikslinę grupę patenkančių asmenų, išreiškiančių palankią nuomonę apie lyčių lygybę,
skaičius?)
3d. Tikslinės grupės dalis, išreiškianti paramą žmogaus teisėms (Kiek procentų išaugs į Jūsų projekto
tikslinę grupę patenkančių asmenų, išreiškiančių paramą žmogaus teisėms, skaičius?)
Veiklos rezultatai
3.1a. Įgyvendintų žmogaus teises skatinančių advokacijos kampanijų skaičius (Kiek žmogaus teises
remiančių advokacijos kampanijų planuojate įgyvendinti?)
3.1b. Finansuotų strateginio bylinėjimosi atvejų skaičius (Kiek strateginio bylinėjimosi atvejų numatyta
Jūsų projekte?)
3.1c. PVO, gavusių finansavimą tarptautinių žmogaus teisių standartų įgyvendinimo stebėsenai,
skaičius (Kelios organizacijos Jūsų projekte planuoja vykdyti tarptautinių žmogaus teisių standartų
įgyvendinimo stebėseną? (įskaičiuokite savo ir, jei aktualu, partnerių organizacijas)
3.2a. Įgyvendintų informuotumo didinimo apie žmogaus teises kampanijų skaičius (Kiek
informuotumo didinimo apie žmogaus teises kampanijų planuojate įgyvendinti?)
3.2b. Su žmogaus teisėmis ir vienodo požiūrio principu supažindintų žmonių skaičius (Kiek žmonių
planuojate informuoti apie žmogaus teises ir vienodo požiūrio principą?)
3.3a. Lyčių lygybės klausimais dirbančių PVO skaičius (Kelios organizacijos Jūsų projekte dirbs su lyčių
lygybės klausimais? (įskaičiuokite savo ir, jei aktualu, partnerių organizacijas)
3.3b. Smurto dėl lyties klausimais dirbančių PVO skaičius (Kelios organizacijos Jūsų projekte dirbs su
smurto dėl lyties klausimais? (įskaičiuokite savo ir, jei aktualu, partnerių organizacijas)
4 poveikio sritis

APF programos rezultatai

Rodikliai

Projekto
veiklos Nr.

Siekiama
reikšmė

Poveikio rezultatai
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3. Įgalintos
pažeidžiamos grupės

4.1 Pažeidžiamoms grupėms
priklausantys asmenys,
dalyvavę mokymuose arba
įtraukti į savo ar savo
bendruomenės poreikių
advokaciją
4.2 Paskatintos naujos ar
patobulintos esamos
paslaugos, skirtos
pažeidžiamų grupių
poreikiams tenkinti
4.3 PVO paskatinta
pažeidžiamų grupių įtrauktis
ir padidintas informuotumas

4a. Pažeidžiamų asmenų, kuriems taikytos įgalinimo priemonės, skaičius (Kiek pažeidžiamų
asmenų planuojate pasiekti projekte numatytomis įgalinimo priemonėmis?)
4b. Suteiktų arba patobulintų paslaugų gavėjų skaičius (Kiek paslaugų gavėjų gaus
(pagerintas) paslaugas?)
4c. Tikslinės grupės, nepritariančios viešiems pareiškimams, kuriais išsakomas neigiamas
požiūris arba reiškiama neapykanta pažeidžiamų grupių atžvilgiu, dalis (Kiek procentų išaugs į
Jūsų projekto tikslinę grupę patenkančių asmenų, nepritariančių viešiems pareiškimams,
kuriuose išsakomas neigiamas požiūris arba neapykanta pažeidžiamų grupių atžvilgiu,
skaičius?)
Veiklos rezultatai
4.1a. Pažeidžiamoms grupėms priklausančių asmenų, dalyvavusių mokymuose advokacijos
klausimais arba vykdančių savo / savo bendruomenės poreikių advokaciją, skaičius (Kiek
pažeidžiamoms grupėms priklausančių asmenų dalyvaus mokymuose advokacijos klausimais
arba įtrauksite į savo ar savo bendruomenės poreikių advokaciją?)
4.2a. Paskatintų naujų ar patobulintų esamų paslaugų, skirtų pažeidžiamų grupių poreikiams
tenkinti, skaičius (konkrečiai bendruomenei skirtos naujos pagalbos ar paslaugų priemonės,
kurios toje bendruomenėje anksčiau neegzistavo) (Kelias naujas paslaugas planuojate sukurti
ar patobulinti esamas, skirtas pažeidžiamų grupių poreikiams tenkinti?)
4.3a. Finansavimą gavusių PVO, dirbančių pažeidžiamų grupių įtraukties skatinimo ir
informuotumo didinimo srityse, skaičius (Kelios organizacijos Jūsų projekte dirbs su
pažeidžiamų grupių įtraukties skatinimu ir jų informuotumo didinimu? (įskaičiuokite savo ir, jei
aktualu, partnerių organizacijas)
4.3b. Darbuotojų, dalyvavusių mokymuose, kaip dirbti su pažeidžiamomis grupėmis, skaičius
(Kiek specialistų dalyvaus mokymuose, kaip dirbti su pažeidžiamomis grupėmis?)
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3.3 PROJEKTO ATITIKTIS AKTYVIŲ PILIEČIŲ FONDO PROGRAMOS BENDRIESIEMS TIKSLAMS LIETUVOJE
Trumpai aprašykite, kaip Projekto rezultatai atitiks bent vieną iš APF programos siekiamų bendrųjų tikslų:
1) stipri ir aktyvi pilietinė visuomenė;
2) įgalintos pažeidžiamos visuomenės grupės.
...

Atkreipiame dėmesį, kad
3.3 lentelėje pateikiama
informacija turi sietis su
jau esamu projekto
turiniu.

3.4 PROJEKTO ATITIKTIS KVIETIMO PRIORITETAMS
Ar projektas prisideda prie žemiau išvardytų APF programos antrojo kvietimo regioninio prioriteto įgyvendinimo (žr. Gairių pareiškėjams 3.7 p.)?
Paraišką teikia NVO, kuri yra registruota ir veiklą vykdo geografiškai nutolusiuose regionuose (išskyrus Vilniaus miestą).
Jeigu atsakymas “Taip“, pateikite detalesnį paaiškinimą. NVO turi atitikti abu nurodytus kriterijus.

Taip / Ne (nereikalingą ištrinti)

Projektas įtraukia partnerį (-ius) – regioninę (-es) NVO, t.y. registruotas ir veiklą vykdančias regionuose, išskyrus Vilniaus Taip / Ne (nereikalingą ištrinti)
miestą.
Jeigu atsakymas “Taip“, pateikite detalesnį paaiškinimą. NVO turi atitikti abu nurodytus kriterijus.
Ar projektas prisideda prie žemiau išvardytų APF programos antrojo kvietimo tarpkultūrinio prioriteto įgyvendinimo (žr. Gairių pareiškėjams 3.7 p.)?
Paraišką teikia tautinių mažumų NVO.

Taip / Ne (nereikalingą ištrinti)

Jeigu atsakymas “Taip“, pateikite detalesnį paaiškinimą. Prioritetas teikiamas tik NVO, atstovaujančioms tautinėms mažumoms, o ne tik įtraukiančioms
atskirų tautinių mažumų grupių narius į projekto veiklas.
Projektas įtraukia partnerį (-ius) – tautinių mažumų NVO.

Taip / Ne (nereikalingą ištrinti)

Jeigu atsakymas “Taip“, pateikite detalesnį paaiškinimą. Prioritetas teikiamas tik NVO, atstovaujančioms tautinėms mažumoms, o ne tik įtraukiančioms
atskirų tautinių mažumų grupių narius į projekto veiklas.
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Ar projektas prisideda prie žemiau išvardytų APF programos antrojo kvietimo dvišalio bendradarbiavimo prioriteto įgyvendinimo (žr. Gairių pareiškėjams 3.7
p.)?
Projektas įtraukia partnerį – šalies donorės (t.y., Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos) subjektą.
Taip / Ne (nereikalingą ištrinti)
Jeigu atsakymas “Taip“, pateikite platesnį paaiškinimą (pvz., kaip buvo užmegzta partnerystė, kodėl pasirinktas šis partneris ir pan.)

3.5 KOMUNIKACIJOS PLANAS

Prieš pildant komunikacijos planą, prašome
susipažinti su APF projektų viešinimo taisyklėmis čia.

Paruoškite komunikacijos su tikslinėmis grupėmis, projekto naudos gavėjais ir visuomene planą. Pagalvokite apie komunikaciją, kuri padės pasiekti projekto
tikslus, taip pat apie viešinimą, skirtą projekto veikloms pristatyti bei skatinti. Pateikite komunikacijos tikslus, veiklą, komunikacijos kanalus, siekiamus
rezultatus bei numatomą poveikį.
Jei jūsų projektas yra platesnis (pavyzdžiui, viena iš pagrindinių veiklų yra informavimo kampanija), ir komunikacijos veikla jau yra viena projekto veiklų,
įvardytų paraiškos 3.1 dalyje, nepaisant to, įtraukite ją į žemiau esančią lentelę.
Komunikacijos tikslas (-i)
Tikslinė grupė

Komunikacinės
veiklos Komunikacinės veiklos
aprašymas ir komunikacijos rezultatai ir jų skaitinė
(Kam skirta komunikacija
kanalas
išraiška
pvz., seminaro dalyviai,
rajono gyventojai ir pan.) Suplanuokite mažiausiai dvi
Kiekviena komunikacinė
informacines veiklas (pvz.,
veikla turi savus
Plane neturėtų figūruoti
spaudos konferencija,
rezultatus, kuriuos
abstraktūs terminai, tokie
seminaras, informacinis
galima išmatuoti
kaip plačioji visuomenė.
renginys, projekto atidarymas,
skaitine išraiška.
Įvardinkite
plačiosios
uždarymas ir pan.) apie projekto
visuomenės grupę, kuriai
Pvz., pranešimas
eigą, pasiekimus ir rezultatus.
bus
aktuali
jūsų
spaudai – kiek
Projektams, kuriems skiriama
informacija. Apgalvokite,
žiniasklaidos priemonių

Atsakomybė
už
įgyvendinimą (nurodykite,
kuri organizacija yra
atsakinga už kiekvieną
veiklą)

Siektinas komunikacijos rezultatas
(apibrėžkite
numatomus
komunikacinės veiklos rezultatus, t.y.
pokyčius, kurių tikitės dėl atliktos
veiklos)
Užduokite sau klausimą: kodėl kiti
turėtų norėti sužinoti apie projektą
arba pradėti domėtis vykdoma veikla?
Aiškiai suformuluokite žinutę, tada
pavyks išmatuoti ir komunikacinių
veiksmų poveikio rezultatus.
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kokio tai amžiaus, lyties,
socialinės
padėties,
pomėgių žmonės. Kuo
tiksliau apsibrėšite savo
komunikacijos auditoriją,
tuo tikslingesnė bus
komunikacija.

mažiau kaip 50 000 EUR,
pakanka vienos mažesnio masto
informavimo veiklos.
Kiekvienai informacinei veiklai
nusimatykite komunikacijos
kanalą. Pvz., jei rengiate
mokymus, nufilmuokite juos ir
paskelbkite socialinėse medijose
- tokiu būdu juos pamatys
žymiai daugiau žmonių, nei
talpina renginio patalpa. Jei
Jūsų komunikacinis veiksmas –
interviu su projekto dalyviu –
pirmiausia susiderinkite su
tiksline žiniasklaida, t.y.
atraskite, kuriai laidai tai galėtų
būti įdomu.

panaudojo jūsų
pranešimą savo
sklaidoje? Socialinės
medijos postas – kiek
susidomėjusių žmonių,
įtraukimų ir
pasidalinimų. Radijo ar
TV interviu – nurodyti
vidutinį
žiūrovų/klausytojų
skaičių. Taip pat visada
galima suskaičiuoti
renginio dalyvių skaičių,
o jei renginys virtualus pateikti peržiūrų skaičių.

Ką apie jus turi žinoti kiti? Pvz.:
a) mes kokybiškai veikiame savo
srityje.
b) esame inovatoriai – siūlome
analogo neturinčias paslaugas.
c) turime paketą gerų istorijų,
naujausių žinių iš savo vykdomo
projekto srities – esame savo srities
ekspertai.
d) .....

Kiekvienam
komunikaciniam
veiksmui nusistatykite aiškų
tikslą. Apsibrėžkite, ką norite
pasiekti, naudodamiesi šiais
komunikacijos kanalais, kurie
pateikti pavyzdyje žemiau
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Pridėkite eilučių pagal poreikį.

Prašome atlikti organizacijos (-ų)
gebėjimų įsivertinimą ir taip pagrįsti
pasirinktus stiprinti gebėjimus.

3.6 ORGANIZACIJOS (PAREIŠKĖJO IR PARTNERIO) GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS
Visuose projektuose turi būti numatyta veikla, kuria siekiama stiprinti organizacijos gebėjimus, tam skiriant 10-15% visos projekto vertės. Žemiau esančioje
lentelėje aprašykite organizacijos ir partnerių (jei aktualu) veiklas, atsižvelgiant į poreikius, rezultatus ir naudą. Kiekvienam poreikiui pridėkite po lentelę.
Atkreipkite dėmesį, kad gebėjimų stiprinimo veiklos gali būti skirtos tiek organizacijos plėtrai, tiek projekto komandos gebėjimų stiprinimui.
Gebėjimų stiprinimo veiklų nereikia įtraukti į paraiškos 3.1 dalies veiklų plano lentelę.
1. Gebėjių stiprinimo poreikis (ko reikia organizacijai ar projekto komandai, kokiu būdu išsiaiškinote šį poreikį)
...
Numatoma veikla poreikiams tenkinti (ką mes Veiklos rezultatas (kas atsitiks, įgyvendinus veiklą; kiek Veiklos nauda (kas pasikeis, t.y. kokių pokyčių
dėl to darysime)
asmenų/organizacijų dalyvaus, patobulins savo tikitės dėl atliktos veiklos, kaip planuojate
kompetencijas)
panaudoti patobulintas, įgytas kompetencijas)

2. Gebėjimų stiprinimo poreikis (ko reikia organizacijai ar projekto komandai, kokiu būdu išsiaiškinote šį poreikį)
...
Numatoma veikla poreikiams tenkinti (ką mes Veiklos rezultatas (kas atsitiks, įgyvendinus veiklą; kiek Veiklos nauda (kas pasikeis, t.y. kokių pokyčių
dėl to darysime)
asmenų/organizacijų dalyvaus, patobulins savo tikitės dėl atliktos veiklos, kaip planuojate
kompetencijas)
panaudoti patobulintas, įgytas kompetencijas)
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Daugiau informacijos apie APF
programos rodiklius ir
duomenų rinkimą rasite čia.

3.7 PROGRAMOS REZULTATAI GEBĖJIMŲ STIPRINIMUI
Projektas organizacijos gebėjimų ir stiprinimo srityje turi pateikti vieną ar kelis iš anksto nustatytus 5-tos poveikio srities Stipresni pilietinės visuomenės
gebėjimai ir tvarumas poveikio ir veiklų rezultatų rodiklius ir kiekvienam jų nurodyti bent vieno rodiklio siekiamą reikšmę. Rinkdamiesi rodiklį galite naudotis
suformuluotais klausimais. Nustatydami pasirinkto rodiklio siekiamą reikšmę, galite vadovautis Programos rezultatų lentelėje5 nurodytomis Programos
siekiamomis reikšmėmis. Jei rodiklis neaktualus, palikite tuščią eilutę. Įrašykite gebėjimų stiprinimo veiklos, kuria sieksite rodiklio reikšmės, numerį.
5 poveikio sritis
APF programos
Poreikio Siekiama
Rodikliai
rezultatai
Nr.
reikšmė
Poveikio rezultatas
5a. PVO, turinčių ne mažiau kaip 2 finansavimo šaltinius, iš kurių bent vienas sudaro ne mažiau kaip
30 % viso biudžeto, skaičius (Kelios organizacijos projekto pabaigoje turės ne mažiau kaip 2
finansavimo šaltinius, iš kurių bent venas sudarys ne mažiau kaip 30 % viso biudžeto?)
5b. Iniciatyvų, kurias įgyvendino PVO ir viešųjų / privačių subjektų partnerystės, skaičius (Kiek
iniciatyvų įgyvendinsite kartu su viešais / privačiais subjektais?)
5. Stipresni pilietinės
visuomenės gebėjimai ir 5c. Reguliariai visuomenę apie savo veiklas ir rezultatus informuojančių PVO skaičius (Kelios
tvarumas
organizacijos reguliariai informuos visuomenę apie savo veiklas ir rezultatus?)
5d. Veiksmingas valdymo procedūras turinčių PVO skaičius (Kelios organizacijos taikys veiksmingas
valdymo procedūras?)
5e. Skaidraus ir atskaitingo valdymo principais besiremiančių PVO skaičius (Kelios organizacijos taikys
skaidraus ir atskaitingo valdymo principus?)
Veiklos rezultatai
5.1a. APF programos finansuojamose gebėjimų stiprinimo iniciatyvose6 dalyvaujančių PVO skaičius
5.1 Organizuota PVO
(Kelios PVO dalyvaus gebėjimų stiprinimo veiklose?)
gebėjimų stiprinimo
veikla
5.1b. Mokymuose dalyvavusių darbuotojų skaičius (Kiek PVO darbuotojų dalyvaus mokymuose?)
5
6

Programos rezultatų lentelė: https://apf.lt/rezultatai/
Iniciatyvos, skirtos finansinio tvarumo, organizacijų vystymo ir valdymo, komunikacijos, valdymo, poveikio tvarumo, advokacijos ir pan. temoms
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5.1c. Savo organizacijos gebėjimų stiprinimo poreikių vertinimą atliekančių ir pagal vertinimo
rezultatus veiksmų planą rengiančių PVO skaičius (Kelios PVO atliks savo organizacijos gebėjimų
stiprinimo poreikių vertinimą ir pagal vertinimo rezultatus parengs veiksmų planą?)
5.1d. Finansinio tvarumo planus rengiančių PVO skaičius (Kelios PVO parengs finansinio tvarumo
planus?)
5.1e. Poveikio vertinimo planus rengiančių PVO skaičius (Kelios PVO parengs poveikio vertinimo
planus?)
5.2 Sukurtos PVO
strategijos, skirtos
piliečiams į PVO veiklas
įtraukti
5.3 Sukurtos PVO ir
viešų / privačių subjektų
partnerystės

5.2a. PVO, parengusių naujus ar atnaujinusių turimus planus, kaip įtraukti savo atstovaujamus
asmenis, skaičius (Kelios PVO parengs ar atnaujins turimus planus, kaip įtraukti atstovaujamus
asmenis?)
5.3a. PVO ir viešų / privačių subjektų partnerysčių skaičius (Užmegztų partnerysčių su viešais /
privačiais subjektais skaičius)

Šioje lentelėje turi atsirasti visos
aukščiau paraiškoje įvardintos
veiklos iš veiklų plano,
3.8 PROJEKTO VEIKLŲ ĮGYVENDINIMO GRAFIKAS
komunikacijos veiksmų ir gebėjimų
Žemiau esančioje lentelėje pateikite orientacinį projekto veiklų įgyvendinimo grafiką pagal ketvirčius. Kiekvienai veiklai pažymėkite
raide xlentelių
tuos ketvirčius,
stiprinimo
(3.1, 3.5, 3.6
kuriuose vykdoma veikla. Į veiklų grafiką taip pat įtraukite veiklas iš savo komunikacijos plano bei veiklas, skirtas organizacijos/partnerio (ių)
gebėjimams
lentelės).
stiprinti. Veiklos pavadinimai turėtų būti tokie patys, kaip aukščiau išvardintose veiklų grupėse - projektinės veiklos, komunikacinės veiklos, gebėjimų
stiprinimo veiklos.
Metai
Veikla

2022
K2

K3

K4

2023
K1

K2

K3

K4
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Pridėkite eilučių pagal poreikį.

Pateikite esminius duomenis apie
reikalingą pareigoms atlikti patirtį, o ne
asmens gyvenimo nuopelnus, t. y. kodėl
šis žmogus yra tinkamas priskirtoms
pareigoms.

3.9 PROJEKTO ĮGYVENDINIMO KOMANDA
Pristatykite projekto komandą, kuri įgyvendins projekto veiklas.
Vardas, pavardė Pagrindinės pareigos (išvardinkite veiklas, Dalyvavimo
/Vaidmuo projekte už kurias asmuo yra atsakingas)
projekte būdas
(jeigu konkretaus
(darbo užmokestis,
asmens
dar
savanoriškas
nežinote)
darbas, paslaugų
sutartis)
Pvz.,
projekto Pvz., projekto įgyvendintojų komandos Pvz.,
darbo
koordinatorius
koordinavimas,
numatytų
veiklų užmokestis
įgyvendinimo užtikrinimas, ...

Patirtis (išvardinkite iki 3 šio Organizacija (pareiškėjas,
projekto įgyvendinimui svarbių partneris
nurodykite
patirčių)/
Kvalifikaciniai pavadinimą)
reikalavimai
(jei
nežinote
konkretaus asmens)
Pvz., per 3 pastaruosius metus Pvz., pareiškėjas
koordinavo ir su komandomis
įgyvendino 2 didelės apimties ir 4
mažus projektus, vadovavo 3-7
asmenų komandoms, ...

Pridėkite eilučių pagal poreikį.
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3.10 RIZIKŲ PLANAS
Identifikuokite galimas projekto rizikas (pvz., projektų rezultatų užtikrinimo rizika, finansinė rizika, institucinė rizika, politinė rizika, viešinimo ir sklaidos
proceso rizika). Kokia rizika gali turėti įtakos projekto įgyvendinimui? Kas gali trukdyti pasiekti tikslus? Kokių imsitės veiksmų, kad išvengtumėte ar
sumažintumėte riziką?
Ypatingą dėmesį skirkite COVID-19 infekcijos protrūkio sukeliamoms pasekmėms numatyti ir įvertinti.
Rizikų aprašymas
Paaiškinimas: kiekvienoje atskiroje rizikų grupėje (projektų
rezultatų užtikrinimo, finansinės, institucinės, politinės ir
viešinimo ir sklaidos proceso) įvardinkite bent po vieną galimą
riziką jūsų įgyendinamo projekto metu. Galite nusimatyti ir po
kelias rizikas atskiroje rizikų grupėje.

Rizikos pasireiškimo
tikimybė
Šioje grafoje
įsivertinkite ir
įrašykite vieną iš trijų
rizikos tikimybę:
arba MAŽA (kai
projekto
įgyvendinimo metu ši
rizika labai mažai
tikėtina arba
neplanuojama
visiškai),
arba VIDUTINĖ (kai
dėl išorinių ar vidinių
veiksnių, rizika gali
įvykti, bet gali ir
neįvykti),
arba DIDELĖ
(projekto metu jūsų
įvardinta rizika
tikėtina, kad įvyks)

Rizikos valdymo priemonės
(aprašykite kokių prevencinių/rizikos valdymo veiksmų imsitės)
Pagalvokite, įsivertinkite, kokios priemonės ar veiklos būtų
tinkamiausios jūsų nurodytai rizikai suvaldyti, užkirsti kelią; jei
nusimatėte kelias rizikas atskiroje rizikų grupėje, atitinkamai
nurodykite ir prevencines priemones.
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Projekto rezultatų užtikrinimo rizika:
Pvz.,
Pvz., nepakankamos kiekybės rezultatai - gali būti sudėtinga į maža/vidutinė/didelė
projekto veiklų įgyvendinimą įtraukti bei motyvuoti dalyvauti
projekto veiklose tikslinės grupės atstovus (ypač tokiais atvejais,
kai projekto tikslinė grupė yra socialiai pažeidžiami asmenys) ir
kt.
Finansinė rizika:
Pvz., prekių/paslaugų kainų didėjimo rizika; nuosavo indėlio
trūkumo rizika; mokesčių didėjimo rizika ir kt.
Institucinė rizika:
Pvz., personalo organizavimo rizika - personalo kaita,
kompetentingų specialistų pritraukimas/ išlaikymas; tęstinumo
užtikrinimo rizika - NVO pasyvumo rizika, savanorių surinkimas ir
suvaldymas; žmogiškųjų išteklių kompetencijos rizika, pokyčių ir
inovacijų baimė - negebėjimas bendradarbiauti, dirbti
komandoje ir kt.
Viešinimo ir sklaidos proceso rizika:
Pvz., nepakankamas viešumas; nepakankamas dalyvių skaičius
renginiuose; tikslinės grupės ar visuomenės pasipriešinimas
įgyvendinamam projektui.
Politinė rizika:
Pvz., nepakankamas valstybės ir savivaldybių institucijų
įsitraukimas, bendras darbas, projekto rezultatų pritaikymas ir

Pvz., skirtume projekto darbuotoją/savanorį nuolat bendrauti su
tikslinės grupės atstovais, skatinti juos dalyvauti veiklose.
Atsakingas darbuotojas tikslinės grupės atstovams turėtų iš
anksto pranešti apie numatomų veiklų datas, pakartotinai
priminti prieš pat veiklų organizavimą. Bendravimas su tikslinės
grupės atstovais vyktų susitikimų / veiklų įgyvendinimo metu, taip
pat telefonu, el. paštu, socialiniuose tinkluose ir kt.
Pvz., siekdami vengti prekių/plaslaugų kainų didėjimo rizikos,
vykdytume nuoseklią rinkos kainų analizę, apklausdami ne
mažiau kaip 3 tiekėjus, vykdydami derybos su jais, ieškotume
papildomų finansinių rėmėjų.
Pvz., personalo organizavimo rizikai suvaldyti ieškosime
papildomų motyvacijos priemonių darbuotojams, sudarysime
sąlygas kelti darbuotojų kompetenciją, reguliariai stebėsime
darbo rinkos situaciją, ieškosime papildomų išteklių organizacijos
ekspertiniam tęstinumui užtikrinti, spręsdami žmogiškųjų išteklių
kompetencijos riziką, projekto darbus paskirstysime tarp
organizacijos darbuotojų pagal jų kompetenciją ir profesinę
patirtį, pritraukdami kompetentingą projekto vadovą ir/ar
projekto koordinatorių ir kt.
Pvz., viešinimo ir sklaidos proceso rizikai vengti naudosime šias
priemones – detalus planavimo procesas; viešinimo priemonių
pasirinkimas atsižvelgiant į viešinimo turinį ir tikslinę auditoriją;
tinkamos argumentacijos parinkimas susijusių grupių motyvacijai
didinti.
Pvz., siekdami vengti nepakankamo savivaldybių institucijų
darbuotojų
bendradarbiavimo, ieškosime įtraukių būdų
komunikacijai su vietos savivaldos atstovais.
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naudojimas; motyvacijos arba politinės valios stoka, opozicijos
pasipriešinimas, interesų grupių įtaka, kt.
COVD-19 rizika:
Pvz., dėl karantino apribojimų neįmanoma įgyvendinti
suplanuotų veiklų; ne visas veiklas galima perkelti į nuotolinį
formatą ir pan.

Pvz., ieškosime veiklos formų, kurios leistų užtikrinti numatytų
projekto tikslų įgyvendinimą, pvz., organizuoti veiklas
mažesnėmis grupėmis, atvirose erdvėse; pritaikyti veiklas
nuotoliniam formatui (jei įmanoma) ir pan.
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Rekomenduojame realiai įvertinti savo
pajėgumus ir finansines galimybes
pasibaigus projektui užtikrinti rezultatų
tvarumą ir suplanuoti bei įvardinti
konkrečius veiksmus, kaip užtikrinsite
rezultatų panaudojimą.

3.11 PROJEKTO REZULTATŲ TVARUMAS
Paaiškinkite, kaip ketinate užtikrinti rezultat ų tvarum ą po projekto pabaigos organizacine ir
finansine prasme. Ar jūs ir kaip planuojate t ęs ti prad ėt ą veikl ą? Aprašykite kuo konkrečiau,
nurodykite konkrečius finansinius išteklius, kuriuos gal ės ite naudoti t ęs dami projekt ą.
Jei projekto įg yvendinimo metu planuosite įs igyti ilgalaik į turt ą, nurodykite finansinius išteklius tam
turtui išlaikyti (draudimas, aptarnavimas) ir naudoti mažiausiai penkis (5) metus po projekto
pasibaigimo. (iki 1500 ženklų be tarpų)
...

3.12 ILGALAIKIS PROJEKTO POVEIKIS
Paaiškinkite ilgalaik į projekto poveik į tikslin ėms grup ėms, jūs ųorganizacijai / partnerystei ir/ar NVO
sektoriui? Kaip tikslin ės grup ės ir kitos suinteresuotosios šalys naudos projekto rezultatus? (iki 1500
ženklų be tarpų)
...
Vidutin ės apimties projekto biudžeto
formos pavyzdys čia.

4. PROJEKTO BIUDŽETAS

Teikdami paraišk ą kartu prid ėkite užpildyt ą projekto biudžeto form ą „Excel“ formatu atskiru failu.
Atkreipkite d ėmes į, jog mažos apimties projektams ir vidutin ės apimties projektams pildomos
skirtingos biudžeto formos. Įsitikinkite, kad prašoma finansavimo suma neviršija nustatyt ųrib ų.

__________________________________________________________________________
Organizacijos vadovo ar įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas, data
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