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aktyvesnio piliečių 
įsitraukimo01.
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Vasarą vyko rezidencija , Liuksemburge
operos . Bendruomenės pasirodymas
veikla įvertinta Naujuoju Europos 
Bauhauzo .prizu

Žemųjų Šančių 
bendruomenės 
kampanija 
„Genius Loci“

Tolerantiško jaunimo 
asociacija: Rainbow 
challenge

VšĮ „Vaikų linija“: 
Savanorystės 
skatinimas

VšĮ „Socialinis 
veiksmas": Piliečių 
platforma
CRS  (susitikimo) iniciatyva, pusryčių
vyko  apie grįžtamąjį ryšį!mokymai

Įgyvendinta savanorystės skatinimo 
kampanija, skirta naujų savanorių 
pritraukimui! 

„Transparency 
international“ 
Lietuvos skyrius: 
Skaidresnė savivalda
Išleista apie skelbiamus apžvalga 
susitikimus su interesų grupėmis, 
atnaujinta apie savivaldybių informacija 
leidžiamas lėšas. Vyko susitikimai su 
mokyklomis dėl dalyvaujamųjų biudžetų!

Global Lithuanian Leaders: Profesionalios 
diasporos pilietiškumo įveiklinimo ekosistema
Vyko partnerysčių , dalyvavo 100 narių!forumas

Vyko  eitynės, organizacijos Baltic pride
narių visuotinis . Projektas susitikimas
pristatytas ,  o rugpjūtį vyko leidinyje
mokymai apie demokratijos galią. 

Lietuvos laisvosios 
rinkos institutas: 
Kokybiškas 
teisėkūros procesas – 
įgalinta visuomenė
Vyko diskusija su NVO atstovais aptariant 
teisėkūros kokybę,  apie straipsnis
maitinimo įstaigose pažeidžiamus 
teisėkūros principus. Išplatintas 
komentaras apie teisėkūros procesus.

Projektai stiprinantys 
pilietinės visuomenės 
vykdomą valdžios 
institucijų priežiūrą ir 
advokaciją02.

Jaunųjų gydytojų asociacija: Į pacientą orientuotų 
gydymo įstaigų vystymas
Birželį vyko  apie medikų emocinę sveikatą, išleista  apie į žmogų konferencija tinklalaidė
orientuotą sveikatos sistemą.

https://sanciubendruomene.lt/lt/genius-loci/veiklos/kuryba/opera/operos-rezidencija-terre-ferme-lommelshaff/
https://sanciubendruomene.lt/lt/genius-loci/veiklos/kuryba/opera/operos-kopustu-laukas-spektaklis/
https://sanciubendruomene.lt/lt/bendruomenes/zsb/genius-loci/pilietines-akcijos/naujojo-europinio-bauhauzo-prizas/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1936278546572765&set=pb.100066495641248.-2207520000..
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1944347172432569&set=pb.100066495641248.-2207520000..
https://www.youtube.com/watch?v=y1CyapF8zss&ab_channel=Vaik%C5%B3linija
https://www.vaikulinija.lt/bendradarbiaukime/tapk-savanoriu/
https://www.transparency.lt/savivaldybiu-vadovu-susitikimai-2022/
https://www.transparency.lt/savivaldybiu-viesinimo-lesos/
https://www.facebook.com/events/575354784056064/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.instagram.com/tv/CeY-BB4DBT5/?utm_source=ig_web_copy_link
https://tja.lt/2022-05-26-pakartotinis-visuotinis-nariu-susirinkimas-2022-m-birzelio-23-d.htm
https://chooseklaipeda.eu/wp-content/uploads/2022/08/Zurnalas_Choose_Klaipeda_08-11-compressed.pdf?fbclid=IwAR0_Po2VhhOtHkH42wbg1Q1BtaWbI-D0hL377LiMCAsaZtdniimiuSVXx98
https://tja.lt/2022-08-14-mokymai-demokratines-priemones-zmoniu-galia.htm
https://www.delfi.lt/verslas/nuomones/karolina-mickute-nemokamas-vanduo-restoranuose-mokesciu-moketojai-uz-ji-jau-susimokejo.d?id=90200795
https://www.alfa.lt/kita/komentarai/kai-nieko-nedaryti-geriausia/265888/
https://www.facebook.com/events/716936059631180/
https://open.spotify.com/episode/6UiaRp62X0x8P8J1jKl92P?si=QHsiIyPpQ4uL2u3oSET7aw&nd=1
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VšĮ „Žmogaus teisių 
stebėjimo institutas“: 
Tvari parama žmogaus 
teisėms per advokaciją 
ir švietimą
Pristatyta žmogaus teisių , vyko apžvalga
susitikimas apie smurtą lyties pagrindu su 
moksleiviais Jonavoje. 

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

Diskusija Alytuje apie priklausomybės ligas, 
įvyko stažuotė ! Parengti  Estijoje straipsniai
apie pagalbą kovoje su priklausomybėmis.

Lygių galimybių plėtros 
centras: Lyties ir 
negalios sankirtoje: 
prabilti, įkvėpti, įveikti
Interviu apie moterų su negalia , patirtis
paskelbtas  apie nelygybę dėl straipsnis
negalios ir lyties. 

Projektai, didinantys 
paramą žmogaus 
teisėms03.

Dokumedija: Nauja norma. Žmogaus teisių istorijos 
atnaujintoje „Nanook“ platformoje
Išleistas straipsnis apie transseksualias  , , Baltarusijos . moteris pabėgėlius opoziciją Garso 
dokumentika nominuota festivalyje PRIX EUROPA!

Projektai, siekiantys 
įgalinti pažeidžiamas 
grupes ir ginti savo 
interesus04.

Kūrybinės jungtys: Tyrinėjimo menas

Sukurtas trumpas apie programą, diskusijos laidoje !lmas Ryto allegro

„Actio Catholica 
Patria“: Kitas mažas 
žingsnis

Vykdomi jaunimui, grupės atviri vakarai 
paaugliams mokymai , vyko ir specialistams. 
Jaunuoliai keliavo į mainus !Vokietijoje

M. Čiuželio labdaros ir 
paramos fondas: 
Sidabrinės linijos 
informavimo telefonu 
paslauga
Vasarą vyko savanorių pagerbimui skirta 
šventė, kurios metu vyko pokalbiai, kanklių 
ir vargonų pasirodymai.

Pagalbos onkologiniams 
ligoniams asociacija 
(POLA)

Vasarą 2200 naujų POLA kortelės narių, 
nauji partneriai: , Innovita klinika Eglės 
sanatorija, veido ir kūno priežiūros 
produkcija . Kubalance

http://hrmi.lt/pristatyta-zmogaus-teisiu-apzvalga-zmogaus-teises-lietuvoje-2020-2021-2/
https://www.facebook.com/HRMI.LT/posts/10159232890010283
https://rigra.lt/geriau-zmogu-tureti-gydyme-nei-gatveje/
https://rigra.lt/projekto_nieko_apie_mus_be_musu_dalyviu_stazuote_estijoje/
https://rigra.lt/ne_bausmes_o_palaikymas_padeda_kovoti_su_priklausomybe/
https://fm99.lt/irma-negalia-tik-smulkmena-ir-neatspindi-zmogaus-asmenybes-lygios-galimybes-misija-imanoma/
https://manoteises.lt/straipsnis/paimti-savo-gyvenima-i-rankas-apie-negalia-kalte-ir-atsakomybe/
https://nara.lt/en/articles-en/you-only-leave-once
https://nara.lt/lt/articles-lt/uzdaryti-kybartuose-abatoh
https://nara.lt/ru/articles-ru/osvobodit-belarus-cherez-pobedu-ukrainy
https://www.facebook.com/NARAzurnalistika/photos/a.1616817258573556/3298950283693570/
https://www.facebook.com/NARAzurnalistika/photos/a.1616817258573556/3298950283693570/
https://www.youtube.com/watch?v=dvQ2sAAVqE0
https://bit.ly/3OFeyRW
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1656263804744248&set=pb.100010819338032.-2207520000..&type=3
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1704767963227165&set=a.151855711851739
https://www.facebook.com/events/323677109901753/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/ajcvartai/videos/760549191851189/
https://www.sidabrinelinija.lt/lt/naujienos/naujienos/2022/06/6-eriu-metu-gimtadieni-svencianti-sidabrine-linija-beveik-3-milijonai-pokalbiu-minuciu-su-5-tukst-senjoru
https://www.innovitaclinic.com/lt/
https://sanatorija.lt/
https://sanatorija.lt/
https://www.kubalance.com/?fbclid=IwAR3PrxxOOz4xNW4rS9BmSy8wDKTqVzBsbsyOUvGxzgQsRBSwmAc6VihocJk
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Projektai siekiantys 
stipresnės pilietinės 
visuomenės gebėjimų ir 
didesnio tvarumo

Geros valios projektai (Aukok.lt)

Vasarą vyko patirties pasidalinimo renginys , o rugpjūtį startavo atnaujinta Fundraising Day
Fundraising.lt platforma!

05.

Pal. J. Matulaičio socialinis centras: Asmeninio 
augimo ir profesionalumo vystymo programa

Vyko net kelios darbuotojams apie profesinių kompetencijų tobulinimą!strateginės sesijos 

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

Vyko apie patirties perdavimą ir lyderystę!mokymai 

https://www.fundraising.lt/naujiena/ivyko-pirmasis-patirties-dalinimosi-ir-tinklaveikos-renginys-fundraising-day/
https://www.fundraising.lt/
https://www.ksiforumas.lt/post/jei-ne%C5%BEinai-kur-nori-nueiti-nesvarbu-kuriuo-keliu-eisi-i%C5%A1-alisa-stebukl%C5%B3-%C5%A1alyje#:~:text=%E2%80%9EJei%20ne%C5%BEinai%20kur%20nori%20nueiti%2C%20nesvarbu%20kuriuo%20keliu%20eisi%E2%80%9C%20(I%C5%A1%20Alisa%20stebukl%C5%B3%20%C5%A1aly
https://aktyvuspilietis.lt/5761-2/
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