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Projektai, siekiantys 
aktyvesnio piliečių 
įsitraukimo

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

Įvyko antrasis susitikimų 10 ciklas 
savivaldybių, diskusijos apie socialinės 
apsaugos iššūkius.

01.
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Nacionalinis skurdo 
mažinimo organizacijų 
tinklas: Pokyčių 
forumas

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

Mokymai bendruomenei su partneriais 
iš Oslo, architektūrinės  ir dirbtuvės

 apie įtraukų miesto planavimą seminaras
bei kitos bendruomeninės veiklos!

Žemųjų Šančių 
bendruomenės 
kampanija 
„Genius Loci“

Vyko mentoriams, o mokymai 
Elektrėnuose startavo  apie diskusijos
politinius pažadus!

Europos namai: Žinau 
ką renku savivaldoje

Kartu su partneriais iš Norvegijos vyko 
apie savanorių pritraukimą.mokymai 

VšĮ „Vaikų linija“: 
Savanorystės 
skatinimas

Projekto dalyvių  -  nuo medžių iniciatyvos
sodinimo iki pagalbos Ukrainos 
pabėgėliams!

Nepatogus kinas: 
Nepatogaus kino klasė

Renginys , įmonėms ir NVO mokymai 
apie darbą su savanoriais ir  su renginys
Danske Bank Lietuva, kurio metu įsitraukė 
196 savanoriai!

VšĮ „Socialinis 
veiksmas": Piliečių 
platforma

https://www.facebook.com/skurdomazinimotinklas/posts/4856392027749444
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5085262778209115&type=3
https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fdemokratinemokykla%2Fposts%2F5260601087341949&show_text=true&width=500
https://www.demokratinemokykla.lt/_files/ugd/3ba947_d9217c76854d4ead85052cee1db4c88e.pdf
https://sanciubendruomene.lt/lt/genius-loci/veiklos/gebejimu-stiprinimas/mokymai/community-art-training-oslo/
https://sanciubendruomene.lt/lt/genius-loci/veiklos/zemelapiu-dirbtuves/urbanistine-vizija/urbanistine-architekturine-sanciu-rajono-vizija/
https://sanciubendruomene.lt/lt/genius-loci/veiklos/svietimas/seminarai/itraukus-miesto-planavimas-bendradarbiavimo-perspektyvos/
https://www.instagram.com/stories/highlights/18232103224119729/
https://www.facebook.com/events/423009719258059/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A368350148687482%7D%7D%5d%22%7D
https://www.facebook.com/vaikulinija/posts/pfbid063kPbm5HSyTmgREaEma1AMJF2k5QqftEV4TX2sDvwxztxQF1B4Sf9VH3D8tjfFxPl
https://nepatogauskinoklase.lt/mokyklu-bendruomenes-siekia-pokyciu/
https://www.facebook.com/savaplatforma/photos/pcb.1870555583145062/1870549229812364/
https://savaplatforma.lt/ivyko-pirmieji-nvo-skirti-mokymai/?fbclid=IwAR0OfxEvonHIGMWl-QRBG3tQ2e7BcZ4IDZAcghu7ZcBGMXrWXUX-UUJyCGg
https://www.delfi.lt/multimedija/pagalba-ukrainai/karas-ukrainoje-keicia-savanorystes-praktikas-lietuvoje-darbdaviai-imasi-didinti-laisvadieniu-skaiciu.d?id=90167787&fbclid=IwAR0DJlj2B9AWKU3CJ3vJ7KtjBcFwtPqbzDTOtORV4UgrLcNH6wjzBQK5xiY
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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 „ “; Surengta diskusija Pranešėjų apsaugos forumas
„ “.Baudžiamoji atsakomybė už politinę korupciją. Kur link einame?

03. Projektai, didinantys 
paramą žmogau teisėms

Paramos fondas „Rigra“: Nieko apie mus, be mūsų!

30  įvairiuose miestuose,  apie advokaciją ir  Kaune su policijos susitikimų  mokymai diskusijos
atstovais. Daugiau informacijos  “ ”!Kauno dienoje

Diskusija apie mokesčių mokėtojus, 
 apie ES teisės aktų tenkančią straipsnis

naštą gyventojams.

Lietuvos laisvosios 
rinkos institutas: 
Kokybiškas teisėkūros 
procesas – įgalinta 
visuomenė

Paminėta , įvyko romų diena konferencija 
apie civilinės sąjungos perspektyvas. 

Žmogaus teisių 
organizacijų koalicija: 
prioritetas gerovės 
valstybėje – žmogaus 
teisės

100 pareigūnų dalyvavo , mokymuose
prasidėjo 10  su jaunimu! diskusijų ciklas

Všį „Žmogaus teisių 
stebėjimo institutas“: 
Parama žmogaus 
teisėms per advokaciją

Nauji tinklalaidžių epizodai apie 
 moterims,  su pagalbos liniją  pokalbis

Egle Jackaite ir teises. moterų migracijos 

Klaipėdos socialinės i
r psichologinės 
pagalbos centras: 
Tu gali!

300 dalyvių nuotolinėje  konferencijoje
„Sidabrinė banga“!

Visagino trečiojo 
amžiaus universitetas: 
Visaginas – draugiškas 
senjorams miestas

Tinklaveikos iniciatyvinė grupė  vakaras, 
vykdė įvairias Ukrainos palaikymo veiklas.   

Global Lithuanian 
Leaders: Profesionalios 
diasporos pilietiškumo 
įveiklinimo ekosistema

https://www.facebook.com/tilietuva/videos/3166191083592968/
https://www.facebook.com/events/426267835985668/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A329371042635365%7D%7D]%22%7D
https://www.facebook.com/ParamosfondasRigra/photos/pcb.5160321634001302/5160285094004956/
https://www.facebook.com/ParamosfondasRigra/photos/gm.1087468728485181/5207643389269126/
https://www.facebook.com/ParamosfondasRigra/photos/pcb.5327434750623322/5327413837292080
https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/socialines-parastes-narkomanai-instituciju-metomi-kaip-karstos-bulves-1080247
https://www.ziniuradijas.lt/laidos/ekonomika-siandien/kaip-pasiekti-kad-mokesciu-moketojas-butu-valstybes-vip-klientas?video=1
https://iq.lt/komentarai/viena-taisykle-keturguba-nasta/255482
https://www.facebook.com/ZTOkoalicija/posts/4760324514079852
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1598858073821058
http://hrmi.lt/policijos-pareigunai-gilino-zinias-apie-neapykantos-nusikaltimu-pazeidziamas-bendruomenes/
http://hrmi.lt/ztsi-kviecia-i-diskusijas-lietuvos-regionuose-i-diskusijas-apie-lyciu-stereotipus-ir-smurta-artimoje-aplinkoje/
https://www.ksppc.lt/tinklalaide/episode/754fb229/pagalbos-moterims-linijos-padaliniu-vadoves-apie-savanoryste-ir-18-m-augancia-linijos-bendruomene
https://www.ksppc.lt/tinklalaide/episode/7be039a5/pokalbis-su-egle-jackaite-apie-pykti-meile-ir-kitus-jausmus-karo-akivaizdoje
https://www.ksppc.lt/tinklalaide/episode/7e53283c/pokalbis-su-diana-maria-olsson-apie-smurta-vidini-kompasa-ir-moteru-migracijoje-teises
https://www.facebook.com/events/2408685022608045/?active_tab=discussion
https://www.facebook.com/events/669615727599093/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://lithuanianleaders.org/gll4ukraine/?fbclid=IwAR1EGTh7Zd5--YQrDA3AvV5WbAoz4JNrG-718lZX7LNeiTs2D-OLrsAWIfg
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Projektai siekiantys 
įgalinti pažeidžiamas 
grupes ir ginti savo 
interesus

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

Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija (POLA)

Baigiamasis metų , LTR laida renginys
Ukrainos . vaikams

Kūrybinės jungtys: 
Tyrinėjimo menas

Įvyko moterų susitikimai  ir Tauragėje
,   moterų ir žmogaus Panevėžyje mokymai

teisių srityje dirbančioms NVO.

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

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

grupė. 

„Actio Catholica 
Patria“: Kitas mažas 
žingsnis

Drauge su  krašto Šalčininkėlių
bendruomene motyvuojami asmenys 
savanoriauti Sidabrinėje linijoje. 

M. Čiuželio labdaros ir 
paramos fondas: 
Sidabrinės linijos 
informavimo telefonu 
paslauga

Mokymai edukacijos apie pirmąją pagalbą,  
vaikams ir jaunimui ir mamoms!veiklos 

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

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

!lmukas

VšĮ „Įvairovės ir 
edukacijos namai“: 
Lytiškumo akademija

Pavasarį vyko dokumentinio lmo 
peržiūros ir diskusijos Suaugėliai 

Lietuvos regionuose.

Psichikos sveikatos 
perspektyvos: 
Pokyčių sparnai

https://mygym.lt/?fbclid=IwAR2UBvV_rVQxR6IZ3hCfBhrwCQ1X0wll-TiauDgKDWt3uQy9kFmGCxkM2_Y
https://www.kemperiai365.lt/?fbclid=IwAR1g4dJoL5cb8vpNcvv_q2b4na2edsuVEu0lJmcnwqT56-UFtJFkxA0wCXQ#kemperiu-nuoma
https://hdrop.lt/?fbclid=IwAR1xxwB-bRo9Q8fNyBBvG2F5LRduVp0rmVUvXacPe_3iFj0YZ5-m3uAk9Fc
https://www.expo.lt/?fbclid=IwAR1WFQ5cix-pIH5R4DGilfacGti4E2Y-kGhAVTfXCYXa2o16dGzQzRuVPVc
https://oridiena.lt/?fbclid=IwAR2ZWfu5lRCrwHESjzWjOhjuAbazL68_6d2nNJTcb8aL8e_sN-RQoa4MaiE
https://jorus.eu/lt/
https://www.facebook.com/KurybinesJungtys/posts/5777973842229772
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000212443/10-12-jonas-ohmanas-i-ukraina-vezame-net-dyzeli?time_start=3483&fbclid=IwAR34wO8mmMVLnqYhXHWZEmrpGY7pfwEa4FTkIFo_pBpxoXq80OUAwwc-PsM
https://www.facebook.com/gap.lt/photos/a.451278754905601/5401849093181851/
https://www.facebook.com/gap.lt/photos/a.451278754905601/5352591831440911/
https://www.facebook.com/gap.lt/photos/a.451278754905601/5366464813386946/
https://www.facebook.com/events/407605527589717/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1590118688025427&set=a.151855711851739
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1613837558986873&set=a.151855711851739
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1613837558986873&set=a.151855711851739
https://www.facebook.com/saulevaikuose/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/tikrikaimynai/posts/pfbid0m6mQy6H3qKQ8pK3KxUrC8ZTCDF5HnkwANfJk3N5wfP2N9H2Cwd1WcPdj9BwvCPYhl
https://www.facebook.com/tikrikaimynai/posts/pfbid0unszZNVdMEpQV3YfRX2HUo3dNxWozEgvoPDQ666JpsnqcR3Yxtx1FM8kAcvDaL87l
https://www.facebook.com/tikrikaimynai/posts/pfbid02wzyxZ7YCjdUDHZSSWyCsMQs3TBsN9ThLhnGspj7UH4sUuWLMVbf3mhT9AV1gD2NKl
https://www.youtube.com/watch?v=Lwv8B9quqbE&t=9286s&ab_channel=%C4%AEvairov%C4%97siredukacijosnamai
https://www.ivairovesnamai.lt/_files/ugd/8e1bf1_4538c11ea758473c88f6b852ad740dd7.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=UmKgGmQUOnY&t=1s&ab_channel=%C4%AEvairov%C4%97siredukacijosnamai
https://www.facebook.com/perspektyvos/photos/a.219294928241755/1989176297920267/


Paminėta tarptautinė  moterų solidarumo
diena, kartu su VU studentais paminėta 
tarptautinė !romų diena

LRB Lietuvos Romų 
bendruomenė: 
„GALIU“

Paskelbta  apie programą informacija
„Esame saugūs“, vyko  10 mokymai
ugdymo įstaigų pedagogų, prasidėjo 

!socialinė kampanija

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

LR Seime pristatyta  „AŠ ČIA“ paroda
apie neišnešiotus naujagimius.

Neišnešiotų naujagimių 
asociacija: Nuotolinės 
mokymosi priemonės 
neišnešiotų naujagimių 
prevencijai kūrimas

05. Projektai siekiantys 
stipresnės pilietinės 
visuomenės gebėjimų 
ir didesnio tvarumo

Vyko mokymai programos dalyviams, prasidėjo registracija į !Fundraising day

Geros valios projektai (Aukok.lt)

Vyko mokymai apie , aktyvų pilietiškumą
 ir .derybų meną narystės valdymą

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

www.apf.lt

https://www.facebook.com/101832051921615/posts/324458252992326/?d=n
https://www.facebook.com/101832051921615/posts/343503477754470/?d=n
https://www.facebook.com/PVC.lt/posts/5637746476252111
https://www.facebook.com/PVC.lt/posts/5689670984392993
http://www.pvc.lt/lt/naujienos/768-tevu-zodziai-isiraso-sirdy-ir-padrasinimas-ir-izeidimas-gali-likti-visam-gyvenimui
https://www.lrytas.lt/tevams/laukimas/2022/05/26/news/seime-atidaryta-jautri-ankstuku-foto-paroda-per-diena-3-kudikiai-gimsta-per-anksti-23481299
https://www.fundraising.lt/renginiai/fundraising-day/
https://aktyvuspilietis.lt/aktyvus-pilietiskumas-socialiniuose-tinkluose/
https://aktyvuspilietis.lt/5706-2/
https://aktyvuspilietis.lt/5747-2/
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