PAVA
SARIS
Aktyvių piliečių fonde –
70 nevyriausybinio
sektoriaus projektų
www.apf.lt

01.

Projektai, siekiantys
aktyvesnio piliečių
įsitraukimo

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

Įvyko Demokratinio ugdymo dirbtuvės-konferencija su 80 mokytojų iš visos Lietuvos. Vizitai
10 mokyklų, jau galima išbandyti MINI miesto žaidimo gaires!

Žemųjų Šančių
bendruomenės
kampanija
„Genius Loci“

Nacionalinis skurdo
mažinimo organizacijų
tinklas: Pokyčių
forumas
Įvyko antrasis susitikimų ciklas 10
savivaldybių, diskusijos apie socialinės
apsaugos iššūkius.

Mokymai bendruomenei su partneriais
iš Oslo, architektūrinės dirbtuvės ir
seminaras apie įtraukų miesto planavimą
bei kitos bendruomeninės veiklos!

Europos namai: Žinau
ką renku savivaldoje
Vyko mokymai mentoriams, o
Elektrėnuose startavo diskusijos apie
politinius pažadus!

VšĮ „Vaikų linija“:
Savanorystės
skatinimas
Kartu su partneriais iš Norvegijos vyko
mokymai apie savanorių pritraukimą.

www.apf.lt

Nepatogus kinas:
Nepatogaus kino klasė
Projekto dalyvių iniciatyvos - nuo medžių
sodinimo iki pagalbos Ukrainos
pabėgėliams!

VšĮ „Socialinis
veiksmas": Piliečių
platforma
Renginys įmonėms ir NVO, mokymai
apie darbą su savanoriais ir renginys su
Danske Bank Lietuva, kurio metu įsitraukė
196 savanoriai!

Klaipėdos socialinės i
r psichologinės
pagalbos centras:
Tu gali!

Visagino trečiojo
amžiaus universitetas:
Visaginas – draugiškas
senjorams miestas

Global Lithuanian
Leaders: Profesionalios
diasporos pilietiškumo
įveiklinimo ekosistema

Nauji tinklalaidžių epizodai apie
pagalbos liniją moterims, pokalbis su
Egle Jackaite ir moterų migracijos teises.

300 dalyvių nuotolinėje konferencijoje
„Sidabrinė banga“!

Tinklaveikos vakaras, iniciatyvinė grupė
vykdė įvairias Ukrainos palaikymo veiklas.

02.

Projektai stiprinantys
pilietinės visuomenės
vykdomą valdžios institucijų
priežiūrą ir advokaciją

„Transparency international“ Lietuvos skyrius:
Skaidresnė savivalda
Kartu su Generaline prokuratūra, Specialiųjų tyrimų tarnyba, Teisingumo ministerija bei iniciatyva
„Skaidrumo akademija“ surengtas trečiasis „Pranešėjų apsaugos forumas“; Surengta diskusija
„Baudžiamoji atsakomybė už politinę korupciją. Kur link einame?“.

Lietuvos laisvosios
rinkos institutas:
Kokybiškas teisėkūros
procesas – įgalinta
visuomenė
Diskusija apie mokesčių mokėtojus,
straipsnis apie ES teisės aktų tenkančią
naštą gyventojams.

03.

Projektai, didinantys
paramą žmogau teisėms

Paramos fondas „Rigra“: Nieko apie mus, be mūsų!
30 susitikimų įvairiuose miestuose, mokymai apie advokaciją ir diskusijos Kaune su policijos
atstovais. Daugiau informacijos “Kauno dienoje”!

www.apf.lt

Žmogaus teisių
organizacijų koalicija:
prioritetas gerovės
valstybėje – žmogaus
teisės
Paminėta romų diena, įvyko konferencija
apie civilinės sąjungos perspektyvas.

Všį „Žmogaus teisių
stebėjimo institutas“:
Parama žmogaus
teisėms per advokaciją
100 pareigūnų dalyvavo mokymuose,
prasidėjo 10 diskusijų ciklas su jaunimu!

04.

VšĮ „Įvairovės ir
edukacijos namai“:
Lytiškumo akademija

Psichikos sveikatos
perspektyvos:
Pokyčių sparnai

Konferencija M. Mažvydo bibliotekoje,
išleistos metodinės gairės lytiškumo
ugdymo įgyvendinimui, naujas edukacinis
lmukas!

Pavasarį vyko dokumentinio lmo
Suaugėliai peržiūros ir diskusijos
Lietuvos regionuose.

Projektai siekiantys
įgalinti pažeidžiamas
grupes ir ginti savo
interesus

Kūrybinės jungtys:
Tyrinėjimo menas
Baigiamasis metų renginys, LTR laida
Ukrainos vaikams.

Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija (POLA)

2330 asmenys tapo POLA nariais, nuolaidų kortelę papildė nauji partneriai: „MyGym“,
„365 Kemperiai”, „H Drop“, UAB „Ekspozicijų centras“, „Savanorių kineziterapijos klinika“,
MB „Ori diena“, UAB „Jorùs“..

„Actio Catholica
Patria“: Kitas mažas
žingsnis

Lygių galimybių plėtros
centras: Lyties ir
negalios sankirtoje:
prabilti, įkvėpti, įveikti

Mokymai dirbantiems su jaunimu, daug
aktyvių veiklų jaunimui, tęstinė paauglių
grupė.

Įvyko moterų susitikimai Tauragėje ir
Panevėžyje, mokymai moterų ir žmogaus
teisių srityje dirbančioms NVO.

M. Čiuželio labdaros ir
paramos fondas:
Sidabrinės linijos
informavimo telefonu
paslauga
Drauge su Šalčininkėlių krašto
bendruomene motyvuojami asmenys
savanoriauti Sidabrinėje linijoje.

Asociacija „Tikri
kaimynai“: Tikri
kaimynai – stipri
visuomenė:
pažeidžiamų grupių
įtraukties stiprinimas
per bendruomenišką
kaimynystę
Mokymai apie pirmąją pagalbą, edukacijos
vaikams ir jaunimui ir veiklos mamoms!

www.apf.lt

LRB Lietuvos Romų
bendruomenė:
„GALIU“
Paminėta tarptautinė moterų solidarumo
diena, kartu su VU studentais paminėta
tarptautinė romų diena!

VšĮ „Paramos vaikams
centras“: Įgalinti
vaikai ir šeimos:
smurto prevencijos
ir intervencijos
paslaugų modelis
Paskelbta informacija apie programą
„Esame saugūs“, vyko mokymai 10
ugdymo įstaigų pedagogų, prasidėjo
socialinė kampanija!

Neišnešiotų naujagimių
asociacija: Nuotolinės
mokymosi priemonės
neišnešiotų naujagimių
prevencijai kūrimas
LR Seime pristatyta paroda „AŠ ČIA“
apie neišnešiotus naujagimius.

05.

Projektai siekiantys
stipresnės pilietinės
visuomenės gebėjimų
ir didesnio tvarumo

Geros valios projektai (Aukok.lt)

Vyko mokymai programos dalyviams, prasidėjo registracija į Fundraising day!

Asociacija „JCI sostinė“:
Patirties perdavimo ir
lyderystės įgūdžių
ugdymo programa
regionams: Aktyvaus
pilietiškumo modelio
plėtra
Vyko mokymai apie aktyvų pilietiškumą,
derybų meną ir narystės valdymą.

www.apf.lt

