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Atviros visuomenés idéja grindûiama pripaûinimu, kad músù
pasaulio suvokimas yra iö esmés netobulas. Tie, kurie
pretenduoja ì absoliuæios tiesos ûinojimà, klysta, ir savo paûiúras
gali realizuoti tik primesdami jas màstantiems kitaip. Tokio
bendravimo rezultatas – uûdara visuomené, kurioje minties ir
saviraiökos laisvé bus suvarûyta. Prieöingu atveju, pripaûindami
savo teisè klysti, tampame apdovanoti aiökesniu realybés
suvokimu net ir be idealaus ûinojimo. Operuodami tuo
supratimu, galime sukurti visuomenè, atvirà amûinam tobuléjimui.
Atvira visuomené gal nebus absoliuæiai tobula, bet ji taps puikia
terpe minæiù ir ûodûio laisvei bei kúrybiökumui gyvuoti.

George Soros
Open Society: Reforming Global Capitalism, 2000
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Atviros Lietuvos fondas nuoöirdûiai dékoja visiems
savo bendraminæiams, partneriams ir réméjams
Lietuvoje ir uûsienyje, padéjusiems mums siekti
uûsibréûtù tikslù.
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Atviros Lietuvos fondas (ALF) – nepriklausoma,
nevalstybiné, ne pelno organizacija, ìkurta 1990 m.
Svarbiausias jos tikslas pereinamuoju laikotarpiu
remti atviros demokratinés pilietinés visuomenés
kúrimàsi Lietuvoje. Per visus savo veiklos metus
ALF ir jo partneriai inicijavo ir skatino pokyæius
pilieæiù savitvarkos ir savivaldos, ûmogaus teisiù,
daugiatautés kultúros, övietimo ir mokslo,
informacijos sklaidos ir kitose srityse, kurios daro
didûiausià ìtakà laisvos bei kúrybingos asmenybés
ir pilietinés atsakomybés formavimui. Öiems
tikslams iöleista beveik 50 milijonù JAV doleriù.
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ALF – vienas iö fondù, kuriuos Rytù ir Vidurio
Europos, Azijos ir Afrikos öalyse ìkúré JAV
finansininkas ir garsus filantropas George’as
Sorosas. Visus öiuos fondus sieja atviros
visuomenés idéja. Fondai bendradarbiauja, dalijasi
patirtimi, vykdo bendras programas, taæiau iölieka
savarankiöki. Auköæiausias jù valdymo organas yra
nacionaliné valdyba, kuri, atsiûvelgdama ì
kintanæià öalies situacijà ir reikmes, apibréûia
veiklos kryptis ir prioritetus, skirsto biudûetà.
Pirmasis ALF valdybos pirmininkas buvo
profesorius Æeslovas Kudaba (1934-1993). 19931999 m. valdybai pirmininkavo profesoré Irena
Veisaité, nuo 2000 m. jai vadovauja profesorius
Egidijus Aleksandraviæius.
ALF misija – puoseléti atvirà visuomenè, siekti
ìtvirtinti jos idealus ir vertybes valstybés institucijù
lygiu, neleisti ìsigaléti valdûios ar tiesos
monopoliui. Atviros visuomenés kúrimas –
nesibaigiantis procesas, kai dinamiökai kintanæioje
tikrovéje vienus uûdavinius keiæia kiti,
diskutuojama dél atviros visuomenés vertybiù,
ugdomas gebéjimas analitiökai, kritiökai màstyti,
priimti ateities iööúkius.
Pilieæiù telkimasis ì organizacijas bei savivalda,
veiksmingas asmens teisiù gynimas, rinkos
ekonomikos ìsigaléjimas, demokratiné valdûia ir
pilieæiù dalyvavimas priimant sprendimus, pagarba
ìstatymams, atvirumas pasaulio kultúrai ir ûinijai –
tai tik keletas bruoûù, apibúdinanæiù atvirà
visuomenè. Stiprindamas öiuos bruoûus, ALF per
savo övietimo, mokslo, teisés, pilietiniù iniciatyvù,
visuomenés sveikatos, kultúros, informacijos,
leidybos ir kitas programas stengiasi padéti

modernizuoti Lietuvos pilietines struktúras. ALF,
orientuodamasis ì visus öalies regionus, siekia
sukurti galimybes visuomenei daryti ìtakà priimant
politinius sprendimus. Ìgyvendindamas savo tikslus,
ir pats fondas stengiasi iölaikyti veiklos
dinamiökumà, greitai reaguoti ì naujus iööúkius,
iövengti biurokratiökumo, ieökoti partneriù ir
bendraminæiù savo iniciatyvoms ir programoms
ìgyvendinti.
2000 m. ALF paûyméjo savo veiklos deöimtmetì. Öi
sukaktis suteiké progà ne tik supaûindinti
visuomenè su pagrindiniais fondo pasiekimais,
ìvertinti juos ìvairialypio ir besikeiæianæio Lietuvos
gyvenimo kontekste, bet ir pergalvoti tolesnes
veiklos perspektyvas bei fondo uûdavinius. 2000 m.
buvo baigtas dar 1999 m pradétas struktúrinis fondo
reorganizavimas, perûiúrétos visos fondo programos,
pakeistos, susiaurintos ir sukonkretintos fondo
veiklos prioritetinés kryptys ir tolesné raida.
Likdamas iötikimas atviros visuomenés,
demokratijos, lygiù galimybiù visiems, pilietinés
iniciatyvos skatinimo idéjoms, fondas 2000-2001 m.
telké savo veiklà trims pagrindinéms kryptims:
pilietinés visuomenés stiprinimas, vieöosios politikos
formavimas ir informacinés visuomenés plétra.
Formuoti öias kryptis paskatino politiniai ir
ekonominiai öalies pokyæiai, visuomenés poreikiai,
kintantys fondo uûdaviniai bei nauja fondo ir jo
ìkurtù nevyriausybiniù organizacijù struktúra.
Daugiausia démesio buvo skiriama programoms ir
iniciatyvoms, ìgyvendinamoms Lietuvos
periferiniuose regionuose.
Pilietinés visuomenés stiprinimas. Öios krypties
uûdaviniai – skatinti vietos savivaldos ir
nevyriausybiniù organizacijù partnerystè bei
bendradarbiavimà su privaæiu sektoriumi, geriau
informuoti visuomenè, gerinti teisinè aplinkà ir
teisinì övietimà, raginti pilieæius aktyviai dalyvauti
sprendûiant aktualias öalies ir atskiros
bendruomenés problemas. Æia tradiciökai dirbo
fondo Pilietiniù iniciatyvù, Teisés, Moterù, BaltijosAmerikos partnerystés programos. Svarbus Teisés
programos veiklos baras buvo baudûiamojo
teisingumo ir policijos reformù skatinimas, ì jù
rengimo procesà ìtraukiant vyriausybines ir
nevyriausybines organizacijas, teisininkus ir kitus
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Siekdama ìgyvendinti principà „Sveikas ûmogus –
sveika visuomené”, Visuomenés sveikatos iniciatyvù
programa 2000 m. organizavo konkursà
„Bendruomenés sveikatos stiprinimas”. Jo tikslas
buvo paskatinti rajonù savivaldybes bendradarbiauti
su vietos NVO ir bendruomene ir kartu rengti bei
ìgyvendinti visuomenés sveikatos stiprinimo ir
övietimo programas. Visos ALF Visuomenés
sveikatos programos 2000-2001 m. per savo
iniciatyvas ir Lietuvos institucijù bei organizacijù
projektus sieké ìvertinti padétì ir paskatinti formuoti
naujà poûiúrì ì pacientù sveikatos ir etikos principus,
taikomus sveikatos apsaugos sistemoje, ì
visuomenés psichikos sveikatà, sveikatos specialistù
rengimà bei ì öalies sveikatos reformà apskritai ir jos
pasekmes.
Tik 1999 m. pradéta formuoti vieöosios politikos
plétros kryptis, 2000-2001 m. ìgavo platesnè iöraiökà.
Kas lémé öios krypties atsiradimà? Pirmiausia, tai
vizijù ir poûiúriù prarajos tarp Lietuvos politikù,
ìvairiù sriæiù specialistù ir didûiosios visuomenés
dalies didéjimas. 2001 m. Lietuva kartu su kitomis
öalimis kandidatémis ìûengé ì naujà etapà
ìgyvendinant öaliù strateginius planus – narystè ES.
Taæiau politiniai ir administraciniai integravimosi
procesai vyko ir vyksta kur kas sparæiau, negu
visuomené ar jos grupés pajégia prisitaikyti prie öiù
procesù nulemtù pokyæiù, suvokti jù mastà ir apimtì.
Dél nepakankamos informacijos apie priimtù
sprendimù ìgyvendinimà ir pasekmes, dél vieöosios
politikos ir nepriklausomos analizés, skaidrumo ir
plaæiù visuomeniniù debatù stokos didéja socialiné
ìtampa, ryökéja negatyvios tendencijos, ypaæ
akivaizdûios maûesniuose miestuose ir kaimuose,
kuriuose ekonominés ir socialinés problemos yra
itin sunkios. Todél ALF, skatindamas ir remdamas

vieöosios politikos formavimo ir plétros projektus,
sieké:
• susieti dvi svarbias vieöosios politikos proceso
dalyves – institucijas, turinæias mokslinì
potencialà analizuoti vieöàjà politikà, ir
pilieæiù iniciatyvas;
• skatinti analizuoti procesus, vykstanæius
visuomenéje, numatyti jù pasekmes
prognozavimà ir skleisti informacijà.
Övietimo programa, siekdama pozityviai ìtakoti
övietimo kaitos procesus, inicijavo ir vykdé
projektus, susijusius su aktualiù övietimo politikos
klausimù studijomis ir analize. Su atliktù analitiniù
övietimo situacijos tyrimù, tokiù kaip „Ar
lygiavertis Lietuvos moksleiviù bendrasis
pagrindinis iösilavinimas?, „Regioniniai övietimo
skirtumai”, „Pilietinio ugdymo búklé” ir kt.
rezultatais buvo iösamiai supaûindinta visuomené,
pedagoginés regionù bendruomenés, Seimas, dél
jù buvo plaæiai diskutuojama. Kartu öiù projektù
ìgyvendinimas parodé, kad galimybés analizuoti
övietimo politikà öalyje dar nepakankamos, ir
gebéjimù ugdymas yra svarbi problema siekiant
daryti reikömingà ìtakà övietimo politikai.
Kaiöiadoriù rajone ìgyvendintas projektas
„Regioninés övietimo politikos modelio kúrimas”
buvo sékmingas bandymas öioje srityje ir gali búti
diegiamas kaip gebéjimù ugdymo modelis kituose
öalies regionuose.
2000 m. fondas inicijavo pirmuosius tyrimus
kultúros politikos srityje. Didelio atgarsio sulauké
pirmoji analitiné studija „Biudûeto iölaidù kultúrai
apûvalga” ir projektas „Regioniniù kultúros
poreikiù tyrimas”, atliktas Jurbarko rajone. Öiù
tyrimù rezultatai paskatino pradéti vieöà diskusijà
apie kultúrà kaip pilietinés visuomenés ugdymo
instrumentà, kultúros finansavimà, jos
decentralizavimà, naujù funkcionavimo modeliù
kúrimà. Öià diskusijà pratèsé ir pagilino 2001 m.
atliktù tyrimù „Lietuvos teatrù ir koncertiniù
organizacijù iölaidù ìvertinimas” bei „Kultúros ir
sporto rémimo fondù veikla Baltijos öalyse”
iövados.
Bandant bent iö dalies atsakyti ì visus Lietuvos
gyventojus dominantì klausimà „Kas pasikeis
ìstojus ì ES?“, ALF 2001 m. rémé projektus,
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specialistus. Buvo toliau ìgyvendinami teisinio
övietimo ir nemokamos teisinés paramos teikimo per
teisés klinikas ir Öiauliù vieöàjà advokatù kontorà
projektai. Sékminga pastarosios veikla paskatino
ALF, Teisingumo ministerijà ir Lietuvos advokatù
tarybà inicijuoti analogiökos advokatù kontoros
ìsteigimà Vilniuje. Steigimo dokumentai buvo
pasiraöyti 2001 m. spalio mén. Vieöosios advokatù
kontoros teikia nemokamà valstybés garantuojamà
teisinè pagalbà baudûiamosiose bylose.
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analizuojanæius integracijos ì ES laisvàjà rinkà
procesus ir jù pasekmes Lietuvai. Kartu su
Socialinés apsaugos ir darbo ministerija buvo
pradéti laisvo darbo jégos judéjimo pasekmiù
Lietuvai tyrimai. Öiuose tyrimuose ìvertintas darbo
jégos judéjimo pobúdis, makroekonominis ir
struktúrinis poveikis, judéjimo prieûastys, jo nauda
ir kaötai, Vakarù Europos öaliù patyrimas ir
situacija Rytù bei Vidurio Europos öalyse. Kartu su
Övietimo ir mokslo ministerija buvo inicijuota
studija „Darbo jégos konkurencingumo politikos
tobulinimas Lietuvai integruojantis ì ES“, kurioje
iöanalizuotos Lietuvos aukötosiose mokyklose
rengiamù specialistù kontingento kitimo
tendencijos, jù atitikimas öalies úkio pokyæiams bei
eurointegracijos procesams, iötirtos ìvairaus
amûiaus ir iösimokslinimo bedarbiù galimybés
konkuruoti darbo rinkoje, prognozuojamas ìvairiù
sriæiù specialistù poreikis. ALF finansavo tyrimà
„Prekybos pokyæiù Lietuvai tapus ES nare ìtakos
analizé ir ìvertinimas“, kuriame buvo pateiktos
galimù pasikeitimù uûsienio prekybos politikos
srityje prognozés Lietuvai tapus ES nare.
2000 m. pabaigoje, paskelbdamas konkursà
„Lietuvos ateities scenarijai. 2010-2020 metai“, ALF
pasiúlé Lietuvos ûmonéms pateikti savo Lietuvos
ateities vizijà. Öitaip buvo siekiama paskatinti
pilietinè diskusijà apie Lietuvos ateities
alternatyvas. Ì öià naujà ir Lietuvoje iki tol
neskelbtà iniciatyvà atsiliepé 28 autoriù kolektyvai
ir individualús asmenys.
Norint suûinoti, kaip iö tiesù gyventojai vertina
Lietuvos informacinés visuomenés plétrà, ALF
iniciatyva pirmà kartà buvo atliktas kompleksinis
tyrimas, kuriuo nustatytas informatizavimo,
kompiuterizavimo ir telefonizavimo lygis,
veiksniai, kurie daro ìtakà informaciniù
technologijù naudojimui, gyventojù poûiúris ì
naujas technologijas ir valstybés veiksmus öioje
srityje bei atskleistos gyventojù vertybinés
nuostatos informacinés visuomenés plétros
atûvilgiu (beveik 74% gyventojù mano, kad öi
plétra teigiamai paveiks Lietuvos úkì). Tyrimo
rezultatai buvo pristatyti Lietuvos Seime ir tapo

svarbiu veiksniu planuojant tolesnè informacinés
visuomenés plétrà. Siekiant inicijuoti atviras
diskusijas svarbiais öalies plétros klausimais, ALF,
bendradarbiaudamas su Úkio ministerija, parémé
interneto svetainés, kurios lankytojai galéjo pareiköti
savo nuomonè apie Lietuvos úkio plétros 2001-2015
m. programà, atidarymà.
Visuomenés informavimas, plati tolerantiöka
diskusija, kurioje dalyvauja vyriausybinés
institucijos, socialinés, etninés, amûiaus ir kitos
bendruomenés grupés – pagrindinis vieöosios
politikos projektù ìgyvendinimo rezultatas. ALF
vieöosios politikos projektams pristatyti atidaryta
speciali svetainé, kurios adresas http://osf.politika.lt
Treæioji fondo veiklos sritis – informacinés
visuomenés plétra. 2000-2001 m. remdamas vieöùjù
bibliotekù kaip informacijos, övietimo ir kultúros
centrù (bendruomenés centrù) veiklà, fondas sieké
per bibliotekù paslaugas maûinti socialinè atskirtì ir
nepasitikéjimà tarp atskirù bendruomenés grupiù,
sukurti jose atvirà erdvè diskusijoms ir nuomoniù
raiökai, informacinio raötingumo plétrai, teisiniam
övietimui ir naujai laisvalaikio sampratai. Ypaæ daug
démesio buvo skiriama vaikams ir paaugliams,
ûmoniù su negale, tautiniù maûumù integracijai ì
bendruomenè per bibliotekos paslaugas. 2001 m.
buvo paskutinieji Bibliotekù programos veiklos
metai. Per visà programos egzistavimo laikà
(1993-2001 m.) universitetiniù ir vieöùjù bibliotekù
modernizavimui, jù teikiamù paslaugù plétrai,
bibliotekininkù kvalifikacijos kélimui, knygoms,
ûurnalams fondas skyré per 1 milijonà 800
túkstanæiù JAV doleriù.
Sékmingai baigtas Lietuvos muziejù portalo kúrimo
projektas, per pirmàjì etapà apjungès 250 muziejù ì
bendrà ir toliau pleæiamà tinklà. 2000 m. galétù búti
paûyméti ir kaip lúûio metai plétojant nuotolinì ir
atvirà mokymà: studijuojantys jau gali naudotis
parengtais ekonomikos, verslo, matematikos,
informacijos vadybos, ûurnalistikos ir kitais kursais.
Reikömingas ìvykis fondo darbuotojù gyvenime 2000
m. buvo persikélimas ì naujas patalpas Vilniaus
senamiestyje. Æia ìsikúré ir ALF biblioteka, videoteka
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2001 m. pabaigoje ìvairiuose Lietuvos miestuose
veiké 19 ALF ìsteigtù savarankiökù institucijù, kuriù
sékmingà veiklà lémé ne tik darbuotojù
profesionalumas, vykdomù programù ir teikiamù
paslaugù paklausa, bet ir sugebéjimas rasti réméjù
programoms finansuoti. Öios institucijos gana
sékmingai susidorojo su nelengvu uûdaviniu,
kiekvienais metais surinkdamos daugiau negu per
1 milijonà JAV doleriù.
Iösami informacija apie inicijuotus ir remtus
projektus pateikta programù ataskaitose. Visos
programos suskirstytos ì grupes pagal veiklos sritis.
Programù biudûetai ir suteiktos paramos dydis
nurodyti JAV doleriais.

ALF ieöko partneriù ir vykdo savo inicijuotus projektus, taip pat teikia paramà Lietuvos pilieæiù, jù
grupiù ar organizacijù projektams ìgyvendinti. Konkursai skelbiami ir parama teikiama atsiûvelgiant ì
valdybos nustatytus prioritetus, projektù svarbà, kokybè bei vykdytojù kvalifikacijà.
Bútume dékingi uû pasiúlymus ir pastabas dél ALF veiklos ir 2000-2001 metù ataskaitos.
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ir audioteka. ALF ir toliau tèsé disputù, filmù
perûiúrù, naujù knygù pristatymo organizavimo
tradicijas, kaupé bibliotekos knygù fondà, muzikos,
spektakliù, filmù ìraöus, atsirado geresnés galimybés
renginiams, konferencijoms, diskusijoms, ìvairiù
projektù pristatymams organizuoti. Kiekvienà
ménesì ALF saléje vyko po 3-4 renginius. Tarp
vykusiù renginiù paminétini kartu su Lietuvos
filosofù draugija rengtas paskaitù ciklas „Kintanti
kultúra: diagnozés ir prognozés” ir pastovús
naujausiù socialiniù ir humanitariniù mokslo knygù
pristatymai. Su Lenkù institutu Vilniuje pradétas
paskaitù ir susitikimù su ûymiais Lenkijos teatro
veikéjais ciklas „Lenkù teatras. Naujovés ir
tradicijos”. Su Baltijos kultúros fondu organizuotas
renginiù ciklas „Kultúros tinklai. Baltijos júros
regiono öaliù kultúros infrastruktúra ir tarptautinis
bendradarbiavimas”

2000-2001 m. FINANSINÉ ATASKAITA

2000, JAV dol.

2001, JAV dol.

Vieöojo administravimo ir pilietiniù
iniciatyvù programa
Teisés programa
Programa „Rytai-Rytai“
Moterù programa

183 453
408 923
148 740
18 556

321 345
198 898
84 245
86 028

Iö viso:

759 672

690 516

892 390
39 007
14 023
49 827
88 000
24 765

793 976
29 671
28 652

1 108 012

852 299

Visuomenés sveikatos iniciatyvù programa
Geriatrijos ir gerontologijos programa
Paliatyvinés slaugos programa
Tarptautiné ûalos maûinimo programa
Psichinés negalios programa
Alberto Schweitzerio medicinos seminarai
Salzburgo Cornellio seminarai gydytojams
Programa „Gimti sveikam“
Programa „Galvos traumos“
Medicinos interneto programa

356 306
19 516
28 507
54 071
48 600
12 974
19 153
24 380
14 100
189 209

342 407

Iö viso:

766 816

482 062

PILIETINÉS VISUOMENÉS PROGRAMOS

ÖVIETIMO IR MOKSLO PROGRAMOS
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Mokslo ir studijù programa
Övietimo studijù centras
Stipendijù studijoms uûsienyje programa
Studijù uûsienyje informacinis centras
Egmonto projektas
Jungtiniù pasaulio koledûù programa
Iö viso:
VISUOMENÉS SVEIKATOS PROGRAMOS

61 851
44 750
5073
17 981
10 000

KULTÚROS PROGRAMOS
Kultúros infrastruktúrù programa
Atlikéjù meno programa
Kultúros programa
Atviros visuomenés instituto
Kultúros ir meno programos

224 113
81 513

133 717

113 748

Iö viso:

439 343

239 800

126 052

ÌÛANGA

2000, JAV dol.

2001, JAV dol.

Bibliotekù programa
Interneto programa
Leidybos programa
Elektroninés leidybos programa

271 315
170 325
134 138
36 811

154 633
60 243
185 996
25 855

Iö viso:

612 589

426 756

INFORMACIJOS PROGRAMOS

BALTIJOS-AMERIKOS PARTNERYSTÉS PROGRAMA

ALF IÖLAIDOS

690 516

624 756

441 133

319 622

4 586 805

3 635 811

PILIETINÉS VISUOMENÉS PROGRAMOS

759 672
852 299

ÖVIETIMO IR MOKSLO PROGRAMOS

1 108 012
482 062

VISUOMENÉS SVEIKATOS PROGRAMOS

766 816
2001, JAV dol.

239 800

KULTÚROS PROGRAMOS

2000, JAV dol.

439 343

426 756

INFORMACIJOS PROGRAMOS

612 589

624 756

BALTIJOS-AMERIKOS PARTNERYSTÉS PROGRAMA

459 240
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ADMINISTRACINÉS IÖLAIDOS

459 240

Pilietinés visuomenés programos
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PILIETINÉS VISUOMENÉS PROGRAMOS

- stiprinti treæiàjì sektoriù kaip bútinà pilietinés
visuomenés sàlygà, ypaæ dirbant su vietos ir
kaimo bendruomenémis;
- skatinti vieöosios politikos plétrà ir pilieæiù
aktyvinimà;
- tobulinti teisinì övietimà bei teisinés pagalbos
teikimà, ypaæ labiausiai paûeidûiamoms
gyventojù grupéms;
- remti baudûiamojo teisingumo sistemos
humanizavimà;
- spartinti Europos teisés normù taikymà;
- skatinti ir remti lyæiù lygybés principù
ìtvirtinimà, pilietinì maûumù integravimà, ypaæ
akcentuojant marginaliniù visuomenés grupiù
problemas;
- skatinti regioninì ir tarpregioninì
bendradarbiavimà.
Savo veikloje Pilietinés visuomenés programos
bendradarbiauja su kitomis ALF programomis, ALF
ìsteigtomis institucijomis (Nevyriausybiniù
organizacijù informacijos ir paramos centru,
Neformaliojo övietimo debatù centru, Lietuvos
ûurnalistikos ir Teiséjù mokymo centrais, Teisés
klinikomis, Vieöosiomis advokatù kontoromis,
Jaunimo karjeros centru) bei ìvairiomis
valstybinémis ir nevalstybinémis institucijomis

VIEÖOJO ADMINISTRAVIMO IR
PILIETINIÙ INICIATYVÙ PROGRAMA
Pagrindinis Vieöojo administravimo ir pilietiniù
iniciatyvù programos tikslas – remti pilieæiù ir jù
organizacijù bendradarbiavimà, jù visuomeninés
veiklos profesionalumo ugdymà, puoseléti
iniciatyvas, skatinanæias pilieæiù savivaldà ir
demokratiniù tradicijù ìtvirtinimà, naujù pilietinés
veiklos modeliù kúrimà ir jù taikymà atvirai ir
efektyviai veikti vieöosios politikos ir integracijos ì
Europos Sàjungà srityse bei ìtraukti pilietinè
visuomenè ì vieöosios politikos tapsmà.
Vizijù ir poûiúriù prarajos tarp Lietuvos politikù,
uûsienio ir vidaus politikos formuotojù, ìvairiù sriæiù
specialistù ir pilietinés visuomenés bendràja prasme
didéjimà, dalies visuomenés susvetiméjimà valstybei
lemia ir vieöosios politikos bei atvirù ir plaæiù
visuomeniniù diskusijù stoka. 1999 m. ALF Vieöojo
administravimo ir pilietiniù iniciatyvù programos
kartu su Atviros visuomenés instituto programos
Local Government Initiative (LGI) ekspertu Peter
Weitz atlikta vieöosios politikos institucijù ir

platesnio visuomeninio diskurso situacijos analizé
parodé, kad öi ypatinga vieöosios politikos niöa yra
tuöæia. Taip pat buvo nustatyta, kad nors öalyje yra
mokslinis potencialas kokybiökai vieöosios
politikos analizei atlikti, vis délto öis potencialas
iöblaökytas, néra iniciatyvù ir institucijù, kurios
ìtrauktù visuomenè ì vieöosios politikos procesà
Lietuvoje. Bútent todél, bendradarbiaujant su LGI,
2000 m. buvo inicijuotas vieöosios politikos
projektas, kuris pradéjo naujà ALF paramos
vieöosios politikos iniciatyvoms etapà. Öiuo
pradiniu tarpsniu buvo paremta keletas projektù,
nagrinéjanæiù ìvairius Lietuvos integravimosi ì
Europos Sàjungà aspektus: tai etniniù grupiù
adaptavimasis, vieöoji uûimtumo politika, laisvo
darbo jégos judéjimo pasekmés ir kiti.
2001 m. vieöosios politikos plétra tapo
dominuojanæia programos kryptimi. Daugiausia
démesio buvo skiriama ìvairiù Lietuvos institucijù
ir nevyriausybiniù organizacijù iniciatyvoms,
siúlanæioms ir pagrindûianæioms alternatyvias
ìvairiù visuomenés ir valstybés sriæiù plétros
strategijas, siekianæioms tobulinti valdymo
institucijù veiklà, rengianæioms valdininkù
mokymo programas, organizuojanæioms vieöajai
politikai skirtus seminarus, konferencijas bei su tuo
susijusià leidybinè veiklà, mokymo medûiagos
ruoöimà. Vieöosios politikos srityje programa
glaudûiai bendradarbiavo ir su kitomis ALF
programomis. Didelì susidoméjimà ir atgarsì sukélé
kartu su Interneto programa pradétas ir paremtas
tyrimas „Lietuva informacinéje visuomenéje“. 2001
m. pabaigoje kartu su Övietimo ir mokslo bei
Visuomenés sveikatos programomis paskelbti
bendri konkursai, kuriais buvo siekiama paskatinti
visuomenés ir valstybiniù institucijù, ypaæ
savivaldybiù, dialogà naujù technologijù
naudojimo, övietimo ir visuomenés sveikatos
politikos klausimais.
Lietuvos pilieæiù dalyvavimui vieöosios politikos
procesuose skatinti buvo surengta nemaûai
renginiù. Paminétina bendra ALF, Vilniaus
universiteto Tarptautiniù santykiù ir politikos
mokslù instituto bei dienraöæio „Respublika” akcija
„Pilieæiù pasirinkimas”, kurios metu buvo aptartos
visù savivaldybiù rinkimuose dalyvavusiù partijù
programos bei pateikti ìvairiù sriæiù specialistù ir
politologù komentarai. Ìvyko Ch.E.Lindblom bei
Ed.J.Woodhouse knygos „Politikos formavimo
procesas” pristatymas, video konferencija „Lietuvos
derybù dél narystés ES pradûia”, seminarù ciklas
vietinei spaudai apie Lietuvos integracijà ì Europos
Sàjungà ir kiti.
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daugiausia démesio skyré konkursams, projektams ir
iniciatyvoms, kuriomis buvo siekiama:
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2000 m. ALF kartu su Lietuvos túkstantmeæio
minéjimo direkcija paskelbé Lietuvos
modernizavimo scenarijù konkursà „Lietuvos
ateities scenarijai. 2010-2020 metai“. Konkursà
globojo Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas
Adamkus. Öia nauja ir Lietuvoje iki tol
nepraktikuota iniciatyva buvo siekiama skatinti
pilietinè diskusijà apie Lietuvos ateities alternatyvas
bei siúlyti racionalius projektus asmenims,
priimantiems valstybinio ir tarptautinio lygio
sprendimus, suteikti galimybè ìvairiù sriæiù
mokslininkams bei visuomenininkams projektuoti
savo kraöto raidà bei paakinti strategiökai màstyti
apie Lietuvos valstybés dabartì ir ateitì. Konkursui
buvo pateikti 28 scenarijù metmenys, kuriù
autoriai bandé prognozuoti vienos ar keliù
Lietuvos ekonominio, politinio, socialinio ir
visuomeninio gyvenimo sriæiù ateitì. Geriausiù
projektù autoriams ar jù kolektyvams, rengiant
galutinì scenarijaus variantà, buvo suteikta
galimybé konsultuotis su uûsienio ekspertais ir
dalyvauti specialiuose mokymo seminaruose.
Programa toliau tèsé ir tradicinè veiklà: skatino
vietinés savivaldos plétrà, nevyriausybiniù
organizacijù veiklà, jù bendradarbiavimà ir
pasikeitimà patirtimi, padéjo plétoti tarpetninius
santykius. 2000 m. buvo surengtas konkursas
„Kaimynystés skatinimas etniökai miöriose pietryæiù
Lietuvos bendruomenése bei kartu su Interneto
programa organizuoti konkurso dalyviù mokymai
Öalæininkuose ir Trakuose, iödalinta mokomoji
medûiaga.
Buvo teikiama parama ALF ìkurtù institucijù ir kitù
nevyriausybiniù organizacijù veiklai ir iniciatyvoms
remti bei projektams, ankstesniais metais
vykdytiems kartu su Atviros visuomenés instituto
Jaunimo, Ûiniasklaidos ir kt. programomis.

2000 m. remti projektai
Kauno technologijos universitetas.
„Europos Parlamento ir Europos Tarybos
direktyvos 94/62/EC dél pakuoæiù ir pakavimo
atliekù perkélimo ir ìgyvendinimo Lietuvoje
pasekmiù tyrimas“
10 587
Vytauto Didûiojo universiteto Politikos ir
diplomatijos instituto Sociopolitinés analizés
centras.
„Lietuvos etniniù grupiù adaptacija: kontekstas ir
eiga“
8 675

Inicijuotas projektas (uûsakomieji tyrimai AB
„Zeturija“).
„Vieöoji uûimtumo politika: lanksæiù uûimtumo
formù taikymas (galimybiù ìvertinimas)“
14 000
Lietuvos-Jungtinés Karalystés ìmoné „Magnus
Holding“.
„Laisvo darbo jégos judéjimo pasekmés Lietuvai“
12 308
Lietuvos rusù visuomeniniù organizacijù taryba.
„Jaunimas ir politika”
1 725
Vilniaus rajono Turgeliù pagrindiné mokykla.
„Paskatos pozityviems pokyæiams formuotis etniökai
miöriose kaimo bendruomenése”
1 863
Savaitraötis „Dialogas”.
„Savaitraötis Dialogas – etniökai miöriù Pietryæiù
Lietuvos övietimo bendruomeniù dialogo
iniciatorius”
2 296
Lietuvos muzikù rémimo fondas.
„Musica Terrae Vilnensi”
1 250
Vieöoji ìstaiga „Vaikù ateitis”.
„Ûaidimai vienija”
1 250
Vieöoji ìstaiga „Ateities kontúrai”.
„Jaunimo lyderiù apmokymo programa Trakù rajono
Semeliökiù seniúnijoje”
1 250
Lentvario pradiné mokykla.
„Visi vaikai – Lietuvos ateities garantas”
1 000
Molétù laisvalaikio centras.
„Lietuvos tautiniù bendrijù folkloro festivalis Eûerù
sietuvos aidai”
1 000
Inicijuotas projektas.
Mokomoji medûiaga NVO veiklos ir paraiökù
rengimo klausimais seminarù Trakuose ir
Öalæininkuose dalyviams
125
Metiné „Akiraæiù” prenumerata ir platinimas
3 000
Asociacija „Europos judéjimas Lietuvoje”.
Vaizdo konferencija „Lietuvos derybù dél narystés
ES pradûia”
3 608

PILIETINÉS VISUOMENÉS PROGRAMOS

Linas Sesickas, Marius Povilas Öaulauskas.
Stipendijos dalyvauti seminare „Vieöoji politika,
Ryga (Latvija)

Lietuvos ûurnalistikos centras
40 476
Kitos iölaidos
115

Vilniaus universiteto Tarptautiniù santykiù ir
politikos mokslù institutas.
Apskritojo stalo diskusija „Bendradarbiavimas su
Kaliningrado sritimi Europos Sàjungos plétros
kontekste”
4 125
Vilniaus universiteto Socialiniù studijù centras.
Pilotinis resocializacijos specialistù mokymo
projektas „Pilietiné visuomené ir
socialiné atskirtis”

7 023

Programos iölaidos 2000 m.
183 453 JAV dol.

2001 m. remti projektai

Konkursas „Vieöosios politikos
plétra”, remti projektai

Inicijuotas projektas (kartu su VU Tarptautiniù
santykiù ir politikos mokslù institutu ir dienraöæiu
„Respublika”).
„Pilieæiù pasirinkimas”
8 100

Vilniaus universitetas.
„Dalyvavimas pensijù reformoje: pilieæiai, rinkos,
vieöosios institucijos”
13 625
Vieöoji ìstaiga „Socialinés politikos grupé“.
„Socialiné atskirtis ir skurdas permainù
laikotarpiu”

13
31 588

Lietuvos ûurnalistikos centras.
„Seminarù ciklas ûiniasklaidos darbuotojams apie
Lietuvos integracijà ì Europos Sàjungà”
963
Inicijuotas projektas.
Ch.E.Lindblom ir Ed.J.Woodhouse knygos “Politikos
formavimo procesas” pristatymas
589
Kauno Technologijos universiteto Savivaldos
mokymo centras.
„Bendradarbiavimo tarp Lietuvos ir Baltarusijos NVO
skatinimas”
750
Leidykla „Justitia”.
D.Ûalimo, Z.Petrausko ir J.Saladûiaus vadovélio
„Tarptautinés organizacijos” leidyba
2 750

Vieöoji ìstaiga „Ekonominiù tyrimù centras“.
„Lietuvos ìmoniù bankrotas ir restruktúrizavimas:
politikos koordinavimas, teisés aktù suderinimas
bei institucinés struktúros tobulinimas”
11 050
Vytauto Didûiojo universiteto Politikos mokslù ir
diplomatijos institutas.
„Sociokultúriniù skirtumù didéjimo prevencija
ìvairiù tipù Lietuvos regionuose”
7 559
Lietuvos politologù asociacija.
„Vieöosios politikos ìgyvendinimas Lietuvoje:
„trúkstamos grandies” analizé”
9 125

30 624

Respublikinés universitetinés ligoninés Vaiko
raidos centras.
„Vaikù ir paaugliù psichikos strategijos kúrimas
Lietuvoje”
13 638

Inicijuotas projektas.
Seminaras-konferencija „Bendruomenés filantropija:
bendruomenés fondai”
1 216

Kauno darbo rinkos mokymo ir konsultavimo
tarnyba.
„Savivaldybés veiklos ir valdymo auditas”
8 625

Inicijuotas projektas.
Konferencija „Santara-Öviesa”

Lietuvos medicinos studentù asociacijos Vilniaus
skyrius.
„Medicinos aukötojo mokslo politikos ìtakojimas
Lietuvoje”
929

Savanoriù centras.
„Savanoriökos iniciatyvos plétra“

3 000
Asociacija „Lietuvos kredito unijos”.
Organizaciné ir administraciné veikla
2000-2001 m.
12 500
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7 285

Nacionalinés plétros institutas.
„Valstybinio valdymo decentralizavimo modelis
mokslo ir studijù sistemos pagrindu”
13 888
Kauno technologijos universiteto Socialiniù
mokslù fakultetas.
„Efektyvios vieöosios politikos formavimo ir
ìgyvendinimo galimybiù tyrimas ûmogiökùjù
iötekliù ugdymo aspektu”
12 400
Savivaldos problemù tyrimo centras.
„Savivaldybiù administracijos struktúros
funkcionavimo optimizacija: Klaipédos miesto
savivaldybés atvejis”
5 074
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Labdaros ir paramos fondas „Lietuvos ir JAV
iniciatyvos” (U.S. Baltic Foundation Lietuvos
skyrius).
„Vietinés iniciatyvos skatinimas vieöajai politikai
ìtakoti“
8 692
Vieöoji ìstaiga „Reabilitacijos technika”.
„Utenos pilieæiù komitetas”

Neformaliojo övietimo debatù centras
„Mes - Europos pilieæiai”
8 835
Vieöoji ìstaiga „Regioniniai investiciniai projektai”.
„Strateginio planavimo ir programavimo biudûeto
principù taikymas savivaldybése“
9 725

Kiti projektai
Inicijuotas projektas.
„Lietuvos ateities scenarijai.
2010-2020 metai”
15 667
Inicijuotas projektas.
Konferencija „Santara-Öviesa”
2 500
Inicijuotas projektas.
„Seminaras ALF ìsteigtù institucijù vadovams léöù
pritraukimo klausimais”
5 250
Vilniaus universiteto Kultúriniù bendrijù studijù
centras.
„Roma kalbos kursai”
740

4 638
Vilniaus universitetas.
„Kultúriniù bendrijù studijù centro veikla”

Raseiniù rajono savivaldybés administracijos
Kultúros, övietimo ir sporto skyrius.
„Jaunimo vieöosios politikos klubas“

7 500
3 050

Lietuvos vieöojo administravimo institutas.
„Vieöosios politikos plétra valstybés ir valdymo
institucijose ir savivaldybése”
4 101
Birötono miesto savivaldybé.
„Vieningos strateginio planavimo ir biudûeto
sudarymo pagal programas sistemos diegimas
savivaldybése”
5 906

Inicijuotas projektas.
„Europos Sàjungos monitoringo programa”
8 559
Societe de Development International Desjardins
atstovybé Lietuvoje.
Konferencija „Finansiné parama smulkiam verslui:
geriausia vietiné ir tarptautiné praktika”
1 000
Lietuvos Kredito unijos.
Organizaciné ir administraciné veikla
11 500

Nacionaliné regionù plétros agentúra.
„Europos Sàjungos regioninés politikos
pasekmiù Lietuvos vieöajai administracijai
ìvertinimas“

Lietuvos ûurnalistikos centras
34 130
Kitos iölaidos
16 250

AB „Zeturija”.
Papildomai skirta projektui „Vieöoji uûimtumo
politika: lanksæiù uûimtumo formù
taikymas”
1 250

44 551

Programos iölaidos 2001 m.
321 345 JAV dol.
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ALF Teisés programa 2000-2001 m. skatino ir rémé
Lietuvos teisés sistemos ir teisés aukötojo mokslo
reformà, ûmogaus teisiù apsaugà, teisinì övietimà,
nemokamos teisinés pagalbos sistemos kúrimà,
nusikaltimù prevencijos ir antikorupcines
programas. Programa buvo ìgyvendinama glaudûiai
bendradarbiaujant su Konstitucinés ir ìstatyminés
politikos institutu, esanæiu Budapeöte
(Constitutional and Legislative Policy Institute,
COLPI), kartu remiant bendrus projektus arba
dalyvaujant COLPI siúlomose iniciatyvose. Teisés
programa atspindéjo ir kartu vadovavosi realiais
öalies prioritetais ir poreikiais – sukurti kokybiökà
teisinè sistemà. Ìgyvendinant öiuos tikslus programa
glaudûiai bendradarbiavo su Lietuvos teisininkù
bendruomene ir valstybinémis teisés institucijomis.
Dauguma Teisés programos remtù iniciatyvù
prisidéjo prie Lietuvos Respublikos pastangù
reformuoti prioritetines Lietuvos teisés sritis.
Labiausiai buvo remiamos ìstatymù leidimo
iniciatyvos, nemokama teisiné pagalba, prevencinés
programos, informaciniù duomenù baziù kúrimas.
Siekiant paskatinti baudûiamojo teisingumo sistemos
reformà, 2000 m. buvo paskelbti du konkursai
projektams, orientuotiems ì vietos savivaldos
institucijù, vyriausybiniù ir nevyriausybiniù
organizacijù veiklà ìgyvendinant resocializacijos ir
adaptacijos programas, kuriant probacijos sistemos ir
paramos nusikaltimù aukoms modelius,
modernizuojant baudûiamojo teisingumo institucijas,
formuojant visuomenés nuomonè apie baudûiamàjà
politikà. 2000 m. programa taip pat atkreipé démesì
ì policijos reformà ir rémé su ja susijusius projektus.
Daugiausia démesio buvo skiriama pareigúnù
mokymo ir kvalifikacijos kélimo problemoms (naujù
mokymo metodù diegimas policijos mokymo
sistemoje, socialiniù pareigúnù darbo funkcijù
stiprinimas, streso valdymas ir kt.) bei prevenciniù
programù ìgyvendinimui. Öio pobúdûio projektai
buvo finansuojami ir 2001 m.
Teisés programa 2000-2001 m. toliau rémé gausius
teisinio övietimo ir teisinés paramos projektus:
suteikta instituciné parama Vilniaus universiteto
Teisés klinikos ir Lietuvos teisés universiteto
Teisinés pagalbos centro veiklai tèsti, prisidéta prie
Kauno teisininkù kolegijos iniciatyvos ìkurti Kauno
teisinés pagalbos centrà ir prie Lietuvos gyventojù
pataréjù sàjungos projekto, skirto konsultantams
mokyti ir informacinei sistemai papildyti.

Svarbiu ìvykiu, siekiant ìtvirtinti veiksmingesnè
ûmogaus teisiù apsaugà bei sukurti tinkamesnes
sàlygas realizuojant ûmogaus teisè kreiptis ì teismà,
tapo Öiauliù vieöosios advokatù kontoros
ìsteigimas. Öi kontora atidaryta 2000 m. balandûio
3 d. Jos steigéjai – ALF, Teisingumo ministerija ir
Lietuvos advokatù asociacija. Vieöoji advokatù
kontora teikia valstybés garantuojamà kvalifikuotà
teisinè pagalbà baudûiamosiose bylose pagal
paskyrimà. Ji tapo pirmàja nemokamà teisinè
pagalbà teikianæia institucija visame Rytù ir Vidurio
Europos regione. 2001 m. Öiauliù vieöosios
advokatù kontoros veiklà ir rezultatus gerai
ìvertino tarptautiniai ekspertai, rekomendavè plésti
öio tipo teisinés pagalbos institucijù tinklà tiek
Lietuvoje, tiek kitose öalyse. Öios rekomendacijos ir
sékminga Öiauliù vieöosios advokatù kontoros
veikla tapo svarbiu stimulu 2001 m. pabaigoje
nutariant steigti analogiökà vieöàjà advokatù
kontorà Vilniuje.
2000 m. buvo ìkurtas tarptautinés organizacijos
Transparency International Lietuvos skyrius, kurio
steigéju tapo Atviros Lietuvos fondas.
Per ALF Teisés programà Lietuvos teisétvarkos
pareigúnai, aukötùjù mokyklù déstytojai, teiséjai
turéjo galimybè dalyvauti trumpalaikiuose
mokymuose ir seminaruose, kuriuos COLPI
surengé ìvairiose Europos öalyse.

2000 m. remti projektai
Lietuvos Teisés universiteto „Teisinés pagalbos
centras”.
„Teisinés pagalbos centro veiklos plétra”
6 206
Vilniaus Universiteto Teisés klinika.
„Vilniaus universiteto Teisés fakulteto studentù
mokymo ir teisinés pagalbos socialiai remtiniems
asmenims teikimo programa”
31 314
Kauno teisininkù kolegija.
„Kauno teisinés pagalbos centro ìkúrimas”
30 180
Inicijuotas projektas.
Transparency International Lietuvos skyriaus
steigimas ir veikla
39 253
Inicijuotas projektas.
„Nemokamos teisinés pagalbos projektù
monitoringas ir ìvertinimas 2000-2001 m.”
8 750
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„Transparency International” Lietuvos skyrius.
„Antikorupciniù iniciatyvù Lietuvoje ìvertinimas ir
duomenù bazés sukúrimas”
20 000
Vilniaus universiteto Teisés fakultetas.
„Willem C.Vis Tarptautinio komercinio arbitraûo
inscenizacijos konkursas”
1 732
Lietuvos teisés universitetas.
„Procedúrinis teisingumas kriminalinéje justicijoje
ir alternatyviù justicijos modeliù taikymas”
2 500
Inicijuotas projektas.
Teisinio övietimo laida „Advokatas pataria”
6 938
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Lietuvos teisininkù draugija.
Moksliné-praktiné konferencija „Teisinés sistemos
reforma: teisékúros problemos”
625
Inicijuotas projektas.
Televizijos laidù „Teisé ûinoti” ciklas, skirtas naujo
Baudûiamojo kodekso ir Civilinio kodekso
pristatymui
6 176
Lietuvos teiséjù mokymo centras.
„Naujo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
ìgyvendinimas“
25 414
Öiauliù vieöoji advokatù kontora.
Organizaciné veikla ir teisinés paslaugos
2000-2001 m.
100 222

Konkursas baudûiamojo teisingumo
sistemai reformuoti
Kauno rajono savivaldybés apsaugos skyrius.
„Psichologiné pagalba nepilnameæiams, grìûusiems
iö ìkalinimo ìstaigù”
6 010
Vytauto Didûiojo universiteto Socialiniù mokslù
fakulteto Sociologijos katedra.
„Alternatyvù paaugliù kriminalinéms bausméms
paieökos Kaune”
2 500
Leidykla „Eugrimas”.
A.Dobrynino knygos „Virtuali nusikaltimù tikrové:
nusikaltimai, ûiniasklaida ir vieöoji nuomoné
Lietuvoje” leidyba
5 000

J.Matulaiæio socialinés paramos centras.
„Alternatyvi ìkalinimui Vilniaus m. 7-ojo policijos
komisariato nepilnameæiù teisés paûeidéjù
resocializacijos programa”
7 375
Kauno miesto savivaldybés Socialinés rúpybos
skyrius.
„Socialinés adaptacijos centras moterims, grìûusioms
iö ìkalinimo ìstaigù”
7 433
Panevéûio darbo rinkos mokymo ir konsultavimo
tarnyba.
„Ìgúdûiù, reikalingù socialinei adaptacijai,
formavimas jaunimo grupéje bendrojo reûimo
pataisos darbù kolonijoje”
8 078
Lietuvos teisés institutas.
„Probacijos sistemos modelio sukúrimas
Lietuvoje”
12 300
Panevéûio rajono policijos komisariatas.
Projektui „Gyvuliù vagysæiù prevenciné programa”
1 626
Lietuvos ûmogaus teisiù asociacija.
„Policijos areötiniù monitoringas dél pareigúnù
kankinamojo ir kitokio ûiauraus, neûmoniöko bei
ûeminanæio elgesio su sulaikytais asmenimis”
2 815
Lietuvos nusikaltimo aukù rémimo asociacija.
„Nusikaltimo aukos (nukentéjusiojo) atmintinés
parengimas, iöleidimas ir iöplatinimas teisinése
institucijose”
6 063
Lietuvos nusikaltimo aukù rémimo asociacija.
„Teisiné – psichologiné parama nusikaltimù aukoms
ir metodologiniù organizaciniù prielaidù, formuojant
teisiniù institucijù darbuotojù akcentuotà
démesingumà nukentéjusiam, sukúrimas”
6 750
Policijos departamentas prie Vidaus reikalù
ministerijos.
„Policija demokratinéje visuomenéje: socialiniù
funkcijù pareigúno darbe stiprinimas”
4 786
Policijos departamentas prie Vidaus reikalù
ministerijos.
„Streso valdymas Lietuvos policijos pareigúnù darbe
ir saviûudybiù prevencija” (vienkartinio informacinio
leidinio „Stresas” iöleidimui)
5 950

PILIETINÉS VISUOMENÉS PROGRAMOS

Policijos departamento prie Vidaus reikalù
ministerijos Mokymo centras.
„Naujù mokymo metodù diegimas policijos mokymo
sistemoje”
13 620

Viaæeslavas Mickeviæius, Rozita Poûarskiené.
Dalyvauti seminare „Jégos ir öaunamojo ginklo
panaudojimo ìgúdûiù ugdymo policijos mokyklose
metodologija“
1 138

Inicijuotas projektas.
Policijos veiklos pagrindù ìstatymo projekto vertimas
ì anglù kalbà
250

Valdas Serapinas.
Dalyvauti kvalifikacijos kélimo seminare,
Amsterdamas (Olandija)

Leidyba
Leidykla „Eugrimas”.
Knygos „Baudûiamoji teisé. Specialioji dalis”
iöleidimas
10 000

596
Valentinas Junokas, Laimuté Ûilinskiené, Vytautas
Skapceviæius.
Dalyvauti regioninéje nepriklausomù
antikorupciniù agentúrù konferencijoje,
Budapeötas (Vengrija)
1 555
Kitos iölaidos
19 294

Programos iölaidos 2000 m.
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408 923 JAV dol.

Dmitrij Usik ir Gintautas Klimaviæius.
Dalyvauti tarptautinéje konferencijoje „Smurto
maûinimas kaléjimuose ir nuteistùjù parengimas
paleidimui ì laisvè“, Varöuva, Siedlice
(Lenkija)

2001 remti projektai:
649

Romualdas Kèstutis Urbaitis, Vytautas Masiokas,
Algis Norkúnas, Viktoras Aidukas.
Dalyvauti teiséjù mokymo centrù kvalifikacijos
kélimo seminare, Budapeötas (Vengrija)
1 876
Laura Kovaité, Mykolas Kèstutis Æerniauskas, Dovilé
Mingélaité, Jolanta Daniöauskiené.
Dalyvauti konferencijoje Teisés klinikù veiklos
klausimais, Miökolcas (Vengrija)
1 500
Gintautas Daniöauskas, Aleksas Æesonis.
Dalyvauti seminare „Sofijos/Varnos kolokviumas”,
Sofija (Bulgarija)
1 028

Panevéûio rajono policijos komisariatas.
„Temidé”
3 875
Vilniaus universiteto Teisés fakultetas.
„Willem C.Vis Tarptautinio komercinio arbitraûo
inscenizacijos konkursas”
750
Vilniaus universiteto Teisés fakultetas.
„2001 Philip C.Jessup Tarptautinés teisés teismo
proceso inscenizacijos varûybos”
1 580
Lietuvos Respublikos Vidaus Reikalù Ministerija.
„Nepilnameæiù justicijos programa: policijos
reorganizacija”
5 795
Jaunimo karjeros centras.
„Vaikù, linkusiù ì delinkventinì, elgesì socializacija”
3 203

Elona Norvaiöaité.
Dalyvauti teisés bibliotekininkù seminare,
Maskva (Rusija)
280
Eglé Raduöyté, Raimundas Kalesnykas, Andrejus
Novikovas.
Dalyvauti kvalifikacijos kélimo seminaremokymuose, Budapeötas (Vengrija)
1 141

Vilniaus universiteto Teisés fakulteto
Baudûiamosios teisés katedra.
„Tarptautinis baudûiamosios teisés ir kriminologijos
seminaras”
2 750
Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija.
„Televizijos teisinio övietimo laidù ciklas”
9 680
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Stipendijos dalyvauti konferencijose,
seminaruose, staûuotése

Lietuvos teisés institutas.
„Kontrabandos kontrolés ir prevencijos problemos
Lietuvoje”
250
Lietuvos gyventojù pataréjù sàjunga.
„Lietuvos gyventojù pataréjù sàjungos konsultantù
mokymas ir informacinés sistemos papildymas”
7 400
Teisinés informacijos centras.
„Teisés portalas”
17 500
Lietuvos Nacionaliné Martyno Maûvydo biblioteka.
Teisés skaityklos fondo komplektavimas
20 000
Lietuvos teisés universitetas.
„Civilinés teisés studijù distancinio mokymo
medûiagos kompleksas”

ATVIROS LIETUVOS FONDAS

905

Stipendijos dalyvauti konferencijose,
seminaruose, staûuotése
Vytautas Petrauskas, Alvydas Öakoæius.
Dalyvauti mokymo seminaruose „Bendruomené ir
policija” ir „Policija ir ûiniasklaida”, Budapeötas
(Vengrija)
1 009
Alvydas Öakoæius.
Dalyvauti kvalifikacijos kélimo seminare, Praha
(Æekijos Respublika)
490

10 489
18

Leidykla „Eugrimas“.
Papildomai skirta Johannes Wessels knygai
„Baudûiamoji teisé. Bendroji dalis” iöleidimas

Nusikalstamumo prevencijos centras Lietuvoje.
„Nepilnameæiù justicijos programos
administravimas ir tinklapio palaikymas”
4 500
Lietuvos kaliniù globos draugija.
„Vilniaus pusiaukelés namai”
25 000
Kauno teisininkù kolegija.
Kauno teisinés pagalbos centro veiklai tèsti
15 810
Panevéûio rajono Policijos komisariatas.
„Vaiko ir motinos pagalbos centras Uûuovéja”
11 614
Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras.
„Nusikaltimù prevencijos Lietuvoje informacinés
sistemos naujù komponentù ir
funkcijù kúrimas”
12 050
Inicijuotas projektas.
Öiauliù vieöosios advokatù kontoros advokatù
mokymo seminaras
4 804
Inicijuotas projektas.
„Vilniaus miesto Vieöùjù advokatù kontoros
steigimas ir Teisés programos projektù
monitoringas”

Ramuné Öyviené, Audroné Bugeleviæiené,
Algimantas Valantinas.
Dalyvauti seminare „Teisiniai aspektai
kariuomenéje”, Kiöiniovas (Moldova)
2 366
Elona Norvaiöaité.
Dalyvauti teisés bibliotekininkù seminare, Ryga
(Latvija)
25
Laura Kovaité.
Dalyvauti seminare jauniesiems teisés déstytojams,
Ryga (Latvija)
144
Aleksas Æesonis.
Dalyvauti Teisés klinikù vadovù seminare, Ryga
(Latvija)
114
Daiva Valanæiúté, Indré Kontautaité, Saulius
Rajunæius, Simona Mesoniené.
Dalyvauti seminare „Probacijos institucijos öalyse,
siekianæiose narystés Europos Sàjungoje”,
Varöuva (Lenkija)
610
Raimundas Kalesnykas, Andrejus Novikovas,
Valerijus Pataöevas, Valdas Serapinas.
Dalyvauti kvalifikacijos kélimo seminare
814

4 454

Leidyba
Leidykla „Eugrimas”
Papildomai skirta K.Zweigert ir H.Kotz knygai
„Lyginamosios teisés ìvadas” iöleidimas
2 796

Kitos iölaidos
28 251

Programos iölaidos 2001 m.
198 898 JAV dol.
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PROGRAMA „RYTAI-RYTAI“
(“East-East”)

Edukacinis centras „Filosofija vaikams”.
Seminaras „Septynios múzos grìûta ì mokyklà”
6 900

Programos „Rytai-Rytai“ tikslas – padéti Vidurio ir
Rytù Europos öaliù ûmonéms bendrauti ir
bendradarbiauti, suburiant jù idéjas, iniciatyvà ir
patirtì, suteikiant galimybè susitikti, pasidalinti
informacija ir aptarti bendras pereinamojo
laikotarpio problemas bei búdus joms kartu
iösprèsti. Programa skatina atvirumà ir dialogà,
suteikdama neutralià erdvè ìvairioms nuomonéms,
poûiúriams ir iniciatyvoms, stiprinanæioms atviros
visuomenés pagrindus. Remdama ìvairiù visuomenés
sluoksniù, nevyriausybiniù organizacijù vykdomà
vietos problemù analizè platesniame socialiniame ir
geografiniame kontekste, programa padeda
identifikuoti ûmogiökàjà ir institucinè patirtì, kuri gali
búti naudinga kitoms regiono bendruomenéms ir
öalims bei turi ilgalaikè perspektyvà siekiant bendro
tikslo – sukurti atvirà demokratinè visuomenè.

Kauno technologijos universiteto Politikos ir
vieöojo administravimo institutas.
Seminaras „Politiniù partijù ir partiniù sistemù raida
Baltijos öalyse ir nepriklausomù valstybiù
sandraugoje”
3 763

2000 m. buvo remti 67 programos „Rytai-Rytai“
renginiai: 21 projektas buvo ìgyvendinamas
Lietuvoje, o 46 (325 dalyviai iö Lietuvos) – kitose
Rytù ir Vidurio Europos öalyse.
2001 m. buvo remtas 41 projektas: 9 – Lietuvoje ir
32 (126 dalyviai iö Lietuvos) – kitose öalyse.

2000 m. remti projektai:

Lietuvos liberalus jaunimas.
Seminaras „Rytù ir Vidurio Europa: ekonomikos
krizés – pamokos ir perspektyvos
6 000
Atlanto sutarties Lietuvos bendrija.
Konferencija „Visuomenés informavimas NATO
klausimais Baltijos ir kitose narystés aljanse
siekianæiose Vidurio ir Rytù Europos öalyse”
4 228
Nacionaliné donorù asociacija.
Konferencija „Baltijos öaliù savanoriökos
donorystés informacijos dienos 2000”
2 947
Lietuvos ûmoniù su negalia sàjunga.
Konferencija „Nepriklausomas gyvenimas”
3 273
Lietuvos filosofijos ir sociologijos instituto
Demografiniù tyrimù centras.
Mokykla-seminaras „Baltijos öaliù gyventojù
mirtingumo ir sveikatingumo tyrimù problemos
ir perspektyvos”
2 853
Vilniaus visuomeniniù iniciatyvù centras.
Seminaras „10 demokratiniù permainù metù
Lietuvoje ir Baltarusijoje”
5 000
Socialinés ir psichologinés pagalbos fondas.
Seminaras „Tarpkultúrinio paûinimo ir kitù
öiuolaikiökù metodù taikymas darbui su rizikos
grupéms priklausanæiu jaunimu”
2 525
Lietuvos dailininkù sàjunga.
Konferencija „Soutine, Rytù Europa ir kultúrù
tarpusavio sàveika”

Lietuvos moksleiviù sàjunga.
Moksleiviù konferencija „Moksleiviù poûiúris ì
övietimà”

3 462

1 075
Lietuvos aklùjù ir silpnaregiù sàjunga.
Seminaras „Paûinti menà pojúæiais”

2 465
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Programa „Rytai-Rytai” teikia pirmenybè projektams,
kuriais bandoma sprèsti öiuolaikinéms
visuomenéms iökylanæius globalius uûdavinius.
Daugiausia démesio skiriama tokioms sritims kaip
pilietinés visuomenés, jos mobilumo ir ìvairovés
stiprinimas, socialiné atskirtis, kultúriné savimoné,
daugiakultúrés terpés ir jù ìvairové bei sàveika,
ekonominiù ir politiniù pokyæiù ìtaka, pilietinis
ugdymas, dalyvavimas demokratiniuose procesuose
ir jù ìtvirtinimas. Programa „Rytai-Rytai“ savo tikslo
siekia remdama nedidelius projektus (renginius) –
seminarus, diskusijas, darbinius pasitarimus, darbo
grupiù mainù vizitus, padedanæius gerinti
profesinius ìgúdûius ar organizuoti bendras akcijas,
nedidelés apimties teminius dalykinius susitikimus,
kurie paskatintù tolesnè veiklà ir tarptautinì
bendradarbiavimà.

Lietuvos vaikù ir jaunimo laisvalaikio organizatoriù
asociacija.
Baltijos öaliù jaunimo uûimtumo organizatoriù
susitikimas „Turim teises – turim pareigas”
2 500

Vytauto Didûiojo universitetas.
Seminaras „Baltijos studijù programa – integruotos
Pabaltijo regiono studijos, tyrimai ir informacijos
sklaida”
1 955
JAV-Baltijos fondo Lietuvos skyrius.
Seminaras „Maûesniù miestù ir kaimo
bendruomeniù identiteto formavimas kintant
ekonominei aplinkai”
Lietuvos pagyvenusiù ûmoniù asociacija.
Seminaras „Pensininkù adaptacijos problemos
postkomunistinéje visuomenéje”
8 345
Utenos moterù veiklos centras.
Seminaras „Socialiné kaimo moters atskirtis Baltijos
valstybése”
2 450
ATVIROS LIETUVOS FONDAS

5 480
Lietuvos kredito unijù asociacija.
Dviöalis seminaras „Lietuvos kredito unijos ir
Moldovos kredito asociacija: pamokos ir
bendradarbiavimo galimybés“
13 529

3 125
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Lietuvos bibliotekininkù draugija.
Seminaras „Bendruomenés centrai vieöosiose
bibliotekose: Azerbaidûanas-Lietuva“

Respublikinés universitetinés ligoninés Vaiko
raidos centras.
Seminaras „Skirtingi patyrimai – naujos idéjos”
3 234
Baltic Partners for Change Management.
Seminaras „Konfliktai ir ûmoniù grupés,
gyvenanæios socialiai nepalankiose sàlygose”
12 245
Lietuvos ir uûsienio öaliù draugijù asociacija.
Seminaras „Nuteistùjù aukléjimas ir mokymas”
4 319
Nevyriausybiné organizacija „Vilties ûingsniai”.
Seminaras „Prievartos ir smurto prevencija prieö
moteris ir vaikus probleminéje öeimoje”
5 328
Dalyvauti renginiuose kitose öalyse
50 704

Lietuvos jaunimo organizacijù taryba.
Seminaras „Kartu 2001. Öiauré-Rytai“
3 450
Jaunùjù politologù klubas.
Seminaras „Baltijos júros regionas XXI amûiuje:
pavojai ir galimybés“
4 199
Nacionaliné regionù plétros agentúra.
Seminaras „Baltijos júros regiono öaliù
bendradarbiavimas: nuo galimybiù
prie veiklos“
2 940
Edukacinis centras „Filosofija vaikams“.
Seminaras „Informacinés technologijos ir socialiniù
mokslù mokytojù kvalifikacijos kélimas“
4 800
Atlanto sutarties Lietuvos bendrija.
Seminaras „Lietuva ir Kaliningrado regionas:
pokyæiai Lietuvai integruojantis ì NATO ir
Euroatlantines struktúras“
4 825
Euroregionas „Saulé“.
Seminarù ciklas „Euroregionai – naujos tarptautinio
bendradarbiavimo galimybés“
4 542
Dalyvauti renginiuose kitose öalyse
25 214

Kitos iölaidos
10 044

Kitos iölaidos
13 474

Programos iölaidos 2000 m.
148 740 JAV dol.

Programos iölaidos 2001 m.
84 245 JAV dol.

2001 m. remti projektai:
Lietuvos gyventojù genocido ir rezistencijos tyrimo
centras.
Seminaras „Baltijos öaliù sovietizacija 1939-1941 m.:
kolaboravimas, prisitaikymas ir opozicija“
1 795
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Programa kartu su Atviros visuomenés instituto
Moterù programa inicijuoja ir remia projektus,
skatinanæius lyæiù studijas, moterù teisiù
propagavimà, prievartos ir smurto prieö moteris
öeimoje prevencijà, moterù ir vyrù lygiù teisiù
garantavimà ir socialinè partnerystè. Programos
tikslas – vieöai kelti moterù problemas ir apie jas
informuoti visuomenè, skatinti moterù aktyvumà,
iniciatyvumà, savarankiökumà ir tarptautinì
bendradarbiavimà, sprendûiant öias problemas.
Programos tikslai ìgyvendinami dviem kryptimis:
dalyvaujant AVI tinklo ilgalaikiuose teminiuose bei
regioniniuose projektuose ir remiant konkursinius
projektus.
Moterù programa 2000-2001 m. dalyvavo öiuose
Atviros visuomenés instituto tarptautiniuose
projektuose:

Lygios moterù ir vyrù galimybés
stojimo ì Europos sàjungà kontekste
(Equal Opportunities for Men and Women
in the European Union Accession
Process)
Öiame projekte dalyvauja 8 öalys-kandidatés ì
Europos Sàjungà. Tikslas – skatinti ir paspartinti
narystés ES procesus lygiù teisiù ir galimybiù srityse.
Vykdant öì projektà, nepriklausomi ekspertai atliko
ES direktyvù ir Lietuvos teisés aktù nuostatù
atitikimo monitoringà, iöanalizavo Lietuvos ir ES
teisés aktù darnà ir pateiké siúlymus situacijai
tobulinti.

Visavertés partnerystés ugdymas
(Empowering Education)
Projekto tikslas – socialinés partnerystés,
grindûiamos pagarba ûmogaus teiséms,
ìgyvendinimas visuomenéje. Visavertés partnerystés
pedagogika padeda mergaitéms realizuoti savo
gabumus ir galimybes, ji keiæia berniukù poûiúrì ì
mergaites, maûina agresyvumà, padeda jiems tapti
socialiai atsakingiems visuomenéje. Visuotinés
partnerystés metodologijos taikymas padeda
atskleisti lyæiù psichologinius skirtumus, ruoöti
berniukus ir mergaites gyventi draugéje, ugdyti
abipusì pasitikéjimà bei pilietinè atsakomybè. Öis
ugdymas grindûiamas prievartos nenaudojimo
filosofija ir etika.

Ìgyvendinant projektà dalyvavo penkios Lietuvos
mokyklos: Kauno M.Öalæiaus viduriné mokykla,
Kauno Pilénù viduriné mokykla, Kauno
J.Jablonskio gimnazija, Vilniaus Uûupio gimnazija
ir Öilutés 2-oji gimnazija, jì koordinavo Jaunimo
karjeros centras. Déstyti visavertés partnerystés
ugdymo programà parengta 18 mokytojù, iöversta
ir adaptuota metodiniù rekomendacijù knyga
„Visaverté partnerysté”, parengtas kursas aukötùjù
bei aukötesniùjù mokyklù studentams, organizuota
20 interaktyvios mokymosi formos seminarù visoje
respublikoje. Programa finansavo öeöiù programos
vykdytojù kelionè ì vasaros stovyklà Ukrainoje.

Projekto iölaidos 2000 m.
6 000 JAV dol.

Projekto iölaidos 2001 m.
5 734 JAV dol.
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Smurtas prieö moteris
(Violence against Women)
„16 dienù kampanija ûiniasklaidoje“ buvo skirta
atkreipti démesì ì smurto prieö moteris problemas.
Öi kampanija vyksta kasmet nuo lapkriæio 25 d.
(Tarptautiné prieö smurtà prieö moteris diena) iki
gruodûio 10 d. (Tarptautiné ûmogaus teisiù diena).
2000 m. konkursà organizuoti öià kampanijà
laiméjo NVO „Praeities pédos”, o 2001 m. –
Lietuvos moterù draugija. Projektà finansavo
Atviros visuomenés instituto Moterù programa,
skirdama 2000-2001 m. 10000 JAV dol.
Antrasis Lietuvoje vykdytas projektas -– DULUTH
modelis (Minesota, JAV). Tai bendruomenés
koordinuojama smurtui prieö moteris maûinti
programa, kuria siekiama ìveikti smurtà öeimose
bendromis vietos visuomeniniù organizacijù,
policijos, ûiniasklaidos, bendruomenés
pastangomis. Keturiù specialistù iö Lietuvos
komanda, dalyvavusi kursuose Vengrijoje,
adaptavo öià programà Lietuvai ir ìvairiuose
respublikos rajonuose rengé mokymus policijos,
prokuratúros, ûiniasklaidos, socialiniams
darbuotojams.

Projekto iölaidos 2000 m.
1 904 JAV dol.

Projekto iölaidos 2001 m.
5 360 JAV dol.
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MOTERÙ PROGRAMA

Moterù programa prisidéjo prie pirmojo Rytù
Europoje Vyrù kriziù ir informacijos centro
Lietuvoje veiklos – 2001 m. inicijavo ir rémé öio
centro atliekamà tyrimà „Vyriökù vaidmenù krizé
Lietuvoje”.

susiformavusius visuomenés stereotipus apie lyæiù
vaidmenis visuomenéje ir öeimoje. Projekto partneris
– Lietuvos televizija. Kuriamas filmas „Moters
politika” bei rengiamos analitinés apûvalgos, kaip
keliami lyæiù lygybés klausimai Lietuvos
ûiniasklaidoje.

Projekto iölaidos 2001 m.
7 248 JAV dol.

Projekto iölaidos 2001 m.
6 925 JAV dol.

Sakytiné istorija
(Oral History)
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2000-2001 m. buvo ìgyvendinamas projektas
„Socializmas moterù atmintyje: biografiniai
naratyviniai interviu”. Öio projekto tikslas –
naudojantis oral history metodika surinkti ir
dokumentuoti moterù, gyvenusiù 1945-1990 m.,
gyvenimo istorijas, padedanæias permàstyti ir
sudélioti naujus akcentus sovietmeæio istorijoje.
Analizuojant moterù biografinius interviu
atskleidûiama deideologizuota sovietiné moteris
bei jos öeimyninis, darbinis, seksualinis elgesys,
politinés paûiúros. Öi analizé padeda suprasti tam
tikrus moterù elgesio stereotipus, iöryökéjusius per
pastaràjì deöimtmetì (feminizmo apraiökas,
konservatyvumà ir kt.). Projektà vykdo NVO
„Praeities pédos” ir Vilniaus universiteto Moterù
studijù centras.

Projekto iölaidos 2001 m.
4 000 JAV dol.

Lyæiù övietimas
(Gender Education)
2000 m. programa rémé Moterù informacijos
centro surengtà seminarà rajonù ûurnalistams
„Moterys ûiniasklaidoje: stereotipai ir naujo
ìvaizdûio kúrimas”. Seminare dalyvavo 24 rajoninés
spaudos atstovai. Jo metu buvo aptartas
nacionalinis lygiù galimybiù ìgyvendinimo
mechanizmas, nagrinétos nuostatos dél lyæiù
vaidmenù ir moterù bei vyrù stereotipù
ûiniasklaidoje.

Projekto iölaidos 2000 m.
3 080 JAV dol.

Ûiniasklaida ir lyæiù politika
(Mass Media and Gender Policy)
Öiame projekte dalyvauja 14 öaliù. Jo tikslas –
suburti gabiù ûurnalistù ir analitikù komandà, kuri
ûiniasklaidos priemonémis mégintù keisti

Dokumentacija ir vertinimas
(Documentation and Evaluation)
Dvejù metù trukmés projekte dalyvavo 26 öaliù
Soroso fondù Moterù programos. Öio projekto tikslas
– kiekybiökai ir kokybiökai ìvertinti AVI Moterù
programos ketveriù metù veiklà kiekvienoje öalyje,
jos daromà ìtakà stiprinant moterù judéjimà, vyrù ir
moterù lygiù galimybiù idéjù sklaidà, pagalbà
moterù organizacijoms. Vertinimù pagrindu sukurta
nauja Moterù programos veiklos strategija.

Projekto iölaidos 2000 m.
2 000 JAV dol.

2001 m. Moterù programa, siekdama inicijuoti ir
remti projektus, puoseléjanæius tiriamàjà-analitinè
veiklà ir lyæiù övietimà, prisidedanæius prie
prievartos prevencijos, mokymo programù, moterù
organizacijù informacinés struktúros kúrimo ir
stiprinimo, organizavo konkursà „Moteris amûiù
sandúroje“. Öiam konkursui buvo pateiktos 84
paraiökos, parama skirta 25 projektù ìgyvendinimui.

Programos iölaidos 2000 m.
18 556 JAV dol.

2001 m. remti projektai

Konkursas „Moteris amûiù sandúroje”,
remti projektai
Alytaus m. Moterù kriziù centras.
„Kriziù centro materializavimas efektyvinant moterù
prievartos prevencijà ir jù teisiù ìtvirtinimà”
1 375
D.Selmistraitienés ìmoné „Gyvybés öviesa”.
„Skriaudai Ne: Prievartos, seksualinio iönaudojimo ir
kitos skriaudos prevencijos ir pagalbos programa
merginoms”
2 282

PILIETINÉS VISUOMENÉS PROGRAMOS

Dingusiù ûmoniù öeimù paramos centras.
„Prekybos ûmonémis prevencija”
1 500
Draugija „Öalpa”.
„Moteris neturi kentéti”

UAB „Studija 2000”.
Dokumentinis filmas „Kleopatros pabuæiavimas”
2 000
Utenos moterù veiklos centras.
„Moterù lyderiù ugdymas III”

2 250
Joniökio rajono Moterù draugija.
„Moterys – lygiateisés demokratinés visuomenés
narés”

1 500
Varénos rajono Nedzingés viduriné mokykla.
„Neuûmiröti seneliù darbai”
913

750
Kauno apskrities Moterù kriziù centras.
„Moterù prievartos prevencijos programa”

Jaunimo karjeros centras.
„Lyæiù karjeros galimybiù lyginamoji analizé”
6 525

2 913
Kauno moters uûimtumo informacijos centras.
„Moterù ûmogaus teisiù advokaæiù rengimas
Lietuvoje”

Öiaurés Aténù fondas.
„Moteris amûiù sandúroje”
1 500

Lietuvos katalikiù moterù sàjunga.
„Naujo gyvenimo kokybè – moterims”
563
Lietuvos moterù su negalia bendrija.
„Moterys”
3 750
Lietuvos universitetù moterù asociacija.
„Moterù profesinio konkurencingumo tyrimas ir
sugebéjimo ìsidarbinti (samdomumo)
lavinimas”
3 250
M.Taljúnaité, A.Ûvinkliené.
Tyrimas „Demokratija ir moteris: akademinés
moterys Lietuvos ir ES darbo rinkoje. Dabartis ir
perspektyvos”
3 250
Maûeikiù nakvynés namai.
„Moterù laikino gyvenimo ir adaptacijos centras”
2 538
Övenæioniù pedagogù övietimo centras.
„Kuriame uûuovéjà”

Vilniaus m. specialieji vaikù globos ir aukléjimo
namai.
„Dûiaugiuosi, kad esu mergaité”
1 000
Vilniaus m. psichologiné-pedagoginé tarnyba.
„Nuostatù ir stereotipù apie mergaites tyrimas.
Mokomoji programa paaugléms”
2 000
Vilniaus universiteto Moterù studijù centras.
„Virtuali Lietuvos moterù svetainé”
3 750
Visuomeniné organizacija
„Bendruomenés iniciatyvù centras”.
„Moterys visuomenéje – smurto provokacija?”
1 000
ÛIV ir AIDS paveiktù bei jù artimùjù asociacija.
Seminaras „Marginaliniù grupiù moterù teisés
problemos”
700
Jurbarko mokytojù övietimo centras „Moteris
moteriai”.
Skirtos 25 ALF leistos knygos sociologijos,
psichologijos ir teisés temomis

1 063
Tarptautinés policijos asociacijos Lietuvos skyrius.
„Policijos pareigúnés paûangos mokykla”
2 395

0
Kitos iölaidos
6 481

Programos iölaidos 2001 m.
86 028 JAV dol.
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ÖVIETIMO IR MOKSLO PROGRAMOS

ALF strategija övietimo ir mokslo srityje 2000-2001
m. buvo ìgyvendinama per Mokslo ir studijù
programà ir Övietimo studijù centrà.

MOKSLO IR STUDIJÙ PROGRAMA
Mokslo ir studijù programa 2000 m. sieké
modernizuoti socialiniù ir humanitariniù mokslù
studijas öalies aukötosiose mokyklose ir integruoti
Lietuvos mokslà ir studijas ì Europos ir pasaulio
akademinè bendruomenè, skatino tarpdisciplinines
studijas ir alternatyviù akademiniù centrù veiklà,
tarptautinì bendradarbiavimà, rémé mokslo ir studijù
politikos sprendimù priémimui reikalingus tyrimus.
Prioritetinés teikiamos paramos mokslo ir studijù
projektams sritys buvo öios:
Socialiniù ir humanitariniù studijù atnaujinimas
– skatinant aukötùjù mokyklù déstytojus
modernizuoti socialiniù ir humanitariniù mokslù
studijas, integruoti naujas mokslo ûinias ì
öiuolaikines studijas, atnaujinti déstymo metodus.
Öiuolaikinés visuomenés tyrimai ir studijos –
skatinant tyrinéti pastarùjù deöimtmeæiù istorijà,
ypaæ kaupti ûodinè istorijà, atnaujinti istorijos
studijas naujomis istorijos mokslo ûiniomis bei
inicijuoti Lietuvos stojimo ì Europos Sàjungà
prielaidù ir pasekmiù analizè.
Universitetiné didaktika – skatinant aukötàsias
mokyklas modernizuoti studijas, diegti naujus
déstymo metodus, stiprinti ryöius tarp universitetù,
efektyvinti studijù procesà, taikyti alternatyvius
studijù búdus ir integruoti edukologijos mokslo
ûinias ì öiuolaikines studijas; buvo remiamos
déstytojù - aktyviù aukötojo mokslo reformos
dalyviù, - iniciatyvos.
Övietimo politikos analizé ir vieöosios diskusijos –

skatinant nepriklausomà övietimo ir mokslo
politikos analizè ir inicijuojant vieöàsias ir
akademines diskusijas Lietuvos övietimo
politikos klausimais, kaupiant informacinè bazè
övietimo politikos sprendimams argumentuoti.
„Originalioji knyga” – konkursas, organizuotas
norint paskatinti Lietuvos socialiniù ir
humanitariniù mokslù mokslininkus parengti
originaliù monografijù, kuriù pagrindas –
tarpdiscipliniökumas ir atvirumas globaliam
akademiniam diskursui. Konkursà laiméjè
autoriai monografijas baigé rengti 2000 metais,
paremta jù leidyba.
Akademinés vasaros mokyklos –
organizuojamos norint suaktyvinti ìvairiù öaliù
atstovù akademinì bendradarbiavimà.
Kartu su Atviros visuomenés instituto Aukötojo
mokslo rémimo programa 2000-2001 m. buvo
remtos dvi tarptautinés vasaros mokyklos. Viena iö
jù – „Partiniù sistemù konsolidacija Rytù ir Vidurio
Europos öalyse”, kurià organizavo Vilniaus
universiteto Tarptautiniù santykiù ir politikos
mokslù institutas, – suteiké galimybè jauniems
mokslininkams iö pokomunistiniù öaliù analizuoti
ir diskutuoti dabarties tarptautiniù santykiù raidos
klausimais. Antroji vasaros mokykla – „Socialinio
darbo mokymo modelis, taikant problemù
sprendimo metodà”, kurià 2001 m. organizavo
Vytauto Didûiojo universiteto Socialinés rúpybos
profesiniù studijù centras, – buvo skirta
déstytojams, rengiantiems socialinius darbuotojus.
Parama buvo skirta ir Vilniaus pedagoginio
universiteto organizuotai vasaros mokyklai
„Asocialaus elgesio raida: rizikos ir apsauginiai
veiksniai”.
Mokslo ir studijù programa 2001 m. pradéjo naujà
veiklos kryptì – inicijuota öalies aukötojo mokslo
kaitos politikos analizé ir diskusijos. Viena iö
pirmùjù organizuotù diskusijù buvo „Lietuvos
aukötojo mokslo strategijos kúrimas”. Siekiant
ugdyti övietimo ir mokslo analitikù gebéjimus,
keturiems specialistams buvo skirtos stipendijos
mokytis Pasaulio Banko instituto rengiamuose
kursuose Niujorke.
Pradéti analizuoti övietimo ir mokslo finansavimà
paskatino ALF ir Pasaulio Banko kartu
organizuota tarptautiné konferencija „Efektyvus
övietimo finansavimas ir valdymas: reformù
alternatyva”. 2001 m. pradétas projektas „Övietimo
politikos ir vadybos studijù organizavimas
Lietuvoje”. Jo ìgyvendinimui Öiaurés öaliù Ministrù
Taryba skyré 5 525 JAV dol.
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ALF ìgyvendinamos övietimo programos suvaidino
svarbù vaidmenì skleidûiant atviros visuomenés
vertybes, darant atviresnè Lietuvos övietimo sistemà,
skatinant jos reformà. 1999-2000 m. atlikti fondo
struktúriniai pertvarkymai, susijè su fondo
prioritetiniù krypæiù ir tolesnés veiklos raidos
koregavimu, labiausiai palieté övietimo programas.
Anksæiau veikusiù programù pagrindu buvo ìsteigtos
naujos nevyriausybinés övietimo organizacijos,
kurios panaudodamos sukauptà patirtì, pradiniam
laikotarpiui ALF skirtà paramà ir pritraukdamos kitù
donorù léöas, plété savo veiklà ir sékmingai tèsé
anksæiau vykdytas Atviros visuomenés instituto
programas. Kita vertus, jos tebéra ir patikimos ALF
partnerés ìgyvendinant naujas iniciatyvas.
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Mokslo ir studijù programa inicijuoja ir remia
alternatyviù akademiniù centrù veiklà ir jù
steigimà. 2000-2001 m. kartu su Atviros
visuomenés instituto Aukötojo mokslo rémimo
programa buvo remta Atviros visuomenés
kolegijos ir Vilniaus universiteto Kultúriniù
bendrijù studijù centro veikla, inicijuotas naujo
akademinio Övietimo politikos centro steigimas
prie Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto ir
paremta jo veikla.

Arúnas Poviliúnas (Vilniaus universitetas).
Stipendija studijuoti naujausià literatúrà ir parengti
naujo kurso „Deviacijù sociologija” detalià programà
bei mokymo priemonés rankraötì
750

Reorganizuojant ALF veiklà, 1999-2000 m. daugelis
programù tapo savarankiökomis institucijomis,
tèsianæiomis ir plétojanæiomis savo ankstesnè
veiklà, ieökanæiomis jai naujù réméjù. Vienu iö
tokiù réméjù buvo Atviros Lietuvos fondas ir
Atviros visuomenés institutas, kurie finansavo
Kritinio màstymo, Debatù, Profesinés jaunimo
karjeros, Sveikatingumo, Jungtiniù pasaulio
koledûù programas, projektus „Gera pradûia”,
„Ikimokyklinio ugdymo sistemos
demokratizavimas”, „Prievarta prieö vaikus”, Street
Law ir kt.

Irena Skurdeniené (Vytauto Didûiojo universitetas).
Stipendija studijuoti naujausià literatúrà ir parengti
naujo kurso „Teisiné retorika” detalià darbinè
programà bei mokymo priemonè su metodiniais
nurodymais
900

2000 m. remti projektai

Socialiniù ir humanitariniù studijù
atnaujinimas
Auksé Balæytiené (Vytauto Didûiojo universitetas).
Stipendija studijuoti naujausià literatúrà ir parengti
naujo kurso „Naujoji (interneto) ûiniasklaida”
programà bei mokymo priemonè su metodiniais
nurodymais
900
Vytautas Dumbliauskas (Vilniaus universitetas).
Stipendija studijuoti naujausià literatúrà ir parengti
atnaujintà „Vieöojo administravimo” kurso
programà bei mokymo priemonè
375
Marius Povilas Öaulauskas (Vilniaus universitetas).
Stipendija studijuoti naujausià literatúrà ir parengti
naujo kurso „Informacinés visuomenés teorijos”
programà bei konspektà.
900
Viktoras Justickis (Lietuvos teisés universitetas).
Stipendija studijuoti naujausià literatúrà ir parengti
naujo kurso „Bendroji ir teismo psichologija”
programà bei mokymo priemonè su metodiniais
nurodymais
900

Algimantas Jankauskas (Vilniaus universitetas).
Stipendija studijuoti naujausià literatúrà ir parengti
atnaujintà kurso „Politiniù reûimù kaita” programà
bei mokymo priemonè
750

Aloyzas Gudaviæius (Öiauliù universitetas).
Stipendija studijuoti naujausià literatúrà ir parengti
naujo etnolingvistikos gretinamosios kalbotyros
kurso detalià programà bei vadovélio
rankraötì
900
Laima Erika Katkuviené (Vilniaus universitetas).
Stipendija studijuoti naujausià literatúrà ir parengti
atnaujintà kurso „Akademinio raöymo ugdymas”
detalià programà bei ir vadovélio rankraötì
900
Zita Nauckúnaité (Vilniaus pedagoginis
universitetas).
Stipendija studijuoti naujausià literatúrà ir parengti
naujo kurso „Raöymo procesas ir tekstù tipai”
programà bei vadovélio rankraötì
900
Ineta Savickiené (Vytauto Didûiojo universitetas).
Stipendija studijuoti naujausià literatúrà ir parengti
naujo kurso „Vaikù ir suaugusiùjù kalbos ìsisavinimo
psicholingvistinis apsektas” programà bei mokymo
priemonè su metodiniais nurodymais
900
Regina Ivoökuviené (Öiauliù universitetas).
Stipendija studijuoti naujausià literatúrà ir parengti
naujo kurso „Vaikù, pasiûyminæiù autizmo sindromu,
ugdymas” programà bei mokymo priemonè su
metodiniais nurodymais
525
Jurgita Balæiúnaité (Öiauliù universitetas).
Stipendija studijuoti naujausià literatúrà ir parengti
naujo kurso „Vaikù, pasiûyminæiù autizmo sidromu,
ugdymas” programà bei mokymo priemonè
su metodiniais nurodymais
525

ÖVIETIMO IR MOKSLO PROGRAMOS

Valdoné Indraöiené (Vilniaus pedagoginis
universitetas).
Stipendija studijuoti naujausià literatúrà ir parengti
naujo kurso „Socialinio ugdymo technologijù”
detalià programà su metodiniais komentarais
600
Marija Barkauskaité (Vilniaus pedagoginis
universitetas).
Stipendija studijuoti naujausià literatúrà ir parengti
atnaujintà pedagogikos kurso detalià programà su
metodiniais komentarais
400
Rita Makarskaité (Vilniaus pedagoginis
universitetas).
Stipendija studijuoti naujausià literatúrà ir parengti
atnaujintà pedagogikos kurso detalià programà su
metodiniais komentarais
400
Maryté Gaigaliené (Vilniaus pedagoginis
universitetas).
Stipendija studijuoti naujausià literatúrà ir parengti
atnaujintà pedagogikos kurso detalià programà su
metodiniais komentarais
400
Æeslovas Lukenskas (KDI).
Stipendija studijuoti naujausià literatúrà ir parengti
naujo kurso „Tarpdisciplininis menas. Raiöka ir
sklaida” detalià darbinè programà ir kurso
konspektà
900
Ieva Kuiziniené (Vilniaus dailés akademija).
Stipendija studijuoti naujausià literatúrà ir parengti
naujo „Meno vadybos” kurso detalià darbinè
programà su metodiniais komentarais
400
Vilniaus universiteto A.J.Greimo semiotiniù studijù ir
tyrimù centras.
Projektas „J.Fontanille paskaitù ciklas”
525
Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas.
Tarptautinis kolokviumas „Kriköæionybé ir kultúra:
Levo Karsavino koncepcija ir interpretacija”
508

Öiuolaikinés visuomenés tyrimai ir
studijos
Vytauto Didûiojo universiteto Etnologijos ir
folkloristikos tyrimù centras.
Tyrimas „Lietuvos jaunimo avangardo kultúros
idéjù ir formù raida vélyvojo modernumo kultúros
kontekste (1960-2000)”
6 133
Vytauto Didûiojo universiteto Ûurnalistikos katedra.
Istorinis ûurnalistinis tyrimas „Pirmoji sovietiné
okupacija ir naciù invazija”
1 250
Auöra Simoniukötyté.
Stipendija atlikti pirminius Lietuvos æigonù
etnokultúros tyrimus
750
Arúnas Ribokas.
Stipendija parengti studijà „Prekybos reûimo
pokyæiù, Lietuvai tapus Europos Sàjungos nare,
ìtakos analizé ir ìvertinimas”
2 250
Danas Vaitkeviæius.
Stipendija parengti studijà „Prekybos reûimo
pokyæiù, Lietuvai tapus Europos Sàjungos nare,
ìtakos analizé ir ìvertinimas”
2 250
ALF ir Övietimo ir mokslo ministerijos Mokslo ir
studijù departamento inicijuotas tyrimas.
„Lietuvos darbo jégos konkurencingumo didinimo
politika Lietuvai integruojantis ì Europos
Sàjungà”
8 200

Universitetiné didaktika
Vytauto Didûiojo universitetas.
Projektas „Nuolatinio mokymosi imperatyvas:
distancinio övietimo galimybés Lietuvoje”
1 425
Kauno technologijos universiteto Edukologijos
institutas.
Projektas „Besimokantis universitetas”
4 527
Vilniaus universiteto Polonistikos biæiuliù draugija.
Projektas „Negimtosios kalbos déstymo metodù
tobulinimas”
2 637
Öiuolaikiniù didaktikù centras.
Projektas „Ìvadinio universitetinés didaktikos kurso
parengimas”
8 500
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Algirdas Aliöauskas (Öiauliù universitetas).
Stipendija studijuoti naujausià literatúrà ir parengti
naujo kurso „Surdologijos pagrindai” detalià
programà su metodiniais komentarais
600

Övietimo politikos analizé ir vieöosios
diskusijos
ALF ir Övietimo ir mokslo ministerijos inicijuotas
tyrimas.
„Duomenù bazés Lietuvos pedagogai tyrimas ir
pedagogù poreikio regionuose prognozavimas”
7 500
Kauno rajono övietimo centras.
Projektas „Kauno rajono suaugusiùjù grìûimo ì
övietimo sistemà problemos ir galimybés”
1 075
Kelmés övietimo skyrius.
Projektas „Övietimo politikos analizé ir vieöosios
diskusijos”
250
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Darbo grupé „Övietimo jungtys” prie LR Övietimo ir
mokslo ministerijos.
Projektas „Mokymosi visà gyvenimà galimybés
regione”
2 281
Pilietiniù iniciatyvù centras.
Projektas „Lietuvos mokyklos demokratizavimas”
1 575
Mokyklù tobulinimo centras.
Projektas „Tautiniù maûumù mokyklù integracijos ì
Lietuvos övietimo sistemà problemos”
2 888
UAB „Polilogas”.
Uûsakomasis tyrimas „Nepriklausoma övietimo
ekspertizé pedagoginéje spaudoje”
2 913
Stipendijos parengti studijà „Istorijos egzamino
Lietuvoje lyginamoji analizé” ir organizuoti
vieöàsias diskusijas:
Evaldas Bakonis
450

Akademinés vasaros mokyklos
Vilniaus universiteto Tarptautiniù santykiù ir
politikos mokslù institutas.
Vasaros mokykla „Partiniù sistemù konsolidacija
Rytù ir Centrinés Europos öalyse”
11 263
Vilniaus universiteto A.J.Greimo semiotiniù studijù ir
tyrimù centras.
Vasaros mokykla „Akademiné Druskininkù
savaité”
2 434
Vilniaus pedagoginio universiteto Psichologijos
katedra.
Vasaros mokykla „Asocialaus elgesio raida: rizikos ir
apsauginiai veiksniai”
7 500

„Originalioji knyga”
Artúro Tereökino knygos „Kúno ûymés:
seksualumas, erdvé, identitetas Lietuvos kultúroje”
iöleidimas
3 750
Audronés Ûukauskaités knygos „Subjektyvumo
metastazés: dekonstrukcija, psichoanalizé,
ideologijos kaita” iöleidimas
3 750
Ingos Jankauskienés knygos „Pagoniökas Broniaus
Kutaviæiaus minimalizmas” iöleidimas
3 150
Irminos Matonytés knygos „Posovietinis ekonominis
elitas. Konfigúracijos ir tendencijos Lietuvoje”
iöleidimas
1 250
Leonardo Rinkeviæiaus knygos „Ekologiné
modernizacija ir jos sklaida Lietuvoje”
iöleidimas
600

Arúnas Vyöniauskas
450
Audroné Svériené
150
Irena Zaleskiené.
Stipendija parengti studijà „Lietuvos moksleiviù
pilietinio raötingumo búklés ir ûiniù, gebéjimù,
nuostatù lyginamoji analizé” ir pristatyti jà
visuomenei
1 200

Naujù akademiniù centrù ir iniciatyvù
rémimas
Vilniaus universiteto Kultúriniù bendrijù studijù
centras.
Prof. D.Katz paskaitù kursai
20 702

Kiti projektai
Parama Lietuvos bibliotekù Tarpbibliotekinio
abonemento paslaugoms:
Lietuvos nacionaliné M.Maûvydo biblioteka
1 800

ÖVIETIMO IR MOKSLO PROGRAMOS

2001 m. remti projektai
1 200

Lietuvos technikos biblioteka
800
Öiauliù universiteto biblioteka
400

Vytauto Didûiojo universiteto Socialinés rúpybos
profesiniù studijù centras.
Vasaros mokykla „Socialinio darbo mokymo
modelis, taikant problemù sprendimo metodà”
7 405

400

Arúnas Plikönys.
Stipendija dalyvauti övietimo analitikù mokymo
kursuose, Niujorkas (JAV)
5 500

Projekto „Övietimas Lietuvos ateiæiai” iöleistù knygù
platinimas
8 167

Saulius Zibartas.
Stipendija dalyvauti övietimo analitikù mokymo
kursuose, Niujorkas (JAV)
5 500

Kauno apskrities vieöoji biblioteka
400
Klaipédos universiteto biblioteka

Lietuvos nacionalinés Martyno Maûvydo bibliotekos
Europos Tarybos Informacijos ir dokumentacijos
centras.
Jaunimo projektas Street Law
18 218

Parama ALF ìsteigtù institucijù veiklai
ir jù vykdomoms programoms

Algirdas Zabulionis.
Stipendija dalyvauti övietimo analitikù mokymo
kursuose, Niujorkas (JAV)
5 500
Inicijuotas projektas.
„Lietuvos aukötojo mokslo strategijos kúrimas”
6 164
Inicijuotas projektas.
„Studijù kreditavimo modelio kúrimas”

Jaunimo karjeros centras

14 000
40 000

Lietuvos Junior Achievement
25 000
Mokyklù tobulinimo centras
50 000
Neformaliojo övietimo debatù centras
40 708
Paramos vaikams centras
86 750
Pedagoginiù studijù kaitos centras
42 405
Öiuolaikiniù didaktikù centras

Inicijuotas projektas (kartu su Pasaulio banku).
Tarptautiné konferencija „Efektyvus övietimo
finansavimas ir valdymas: reformù alternatyva”
1 000
ALF ir Övietimo ir mokslo ministerijos Mokslo ir
studijù departamento inicijuotas tyrimas.
„Lietuvos darbo jégos konkurencingumo didinimo
politika Lietuvai integruojantis ì
Europos sàjungà”
8 500
Vilniaus universitetas.
Övietimo politikos centro veikla

128 536

23 811

200 000

Jungtiniù pasaulio koledûù Lietuvos skyrius.
Jungtiniù pasaulio koledûù Lietuvos skyriaus
veiklai
11 407

Övietimo kaitos fondas
Ugdymo inovacijù centras
93 544
Kitos iölaidos
26 151

Programos iölaidos 2000 m.
892 390 JAV dol.

Lietuvos nacionalinés Martyno Maûvydo
bibliotekos Europos Tarybos Informacijos ir
dokumentacijos centras.
Jaunimo projektas Street Law
22 930
Projekto „Övietimas Lietuvos ateiæiai” iöleistù knygù
platinimas
7 108
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Lietuvos mokslù akademijos biblioteka

Parama ALF ìsteigtù institucijù veiklai
Atviros visuomenés kolegija
66 692
Jaunimo karjeros centras
33 290
Mokyklù tobulinimo centras
30 000
Neformaliojo övietimo debatù centras
33 486
Paramos vaikams centras
79 970
Pedagoginiù studijù kaitos centras
30 000
Saugaus vaiko centras
13 250
Soros International House
22 882
ATVIROS LIETUVOS FONDAS

30

Studijù uûsienyje informacijos centras
54 494
Öiuolaikiniù didaktikù centras
103 963
Övietimo kaitos fondas
102 710
Ugdymo inovacijù centras
68 272
Kitos iölaidos
36 142

Programos iölaidos 2001 m.
793 976 JAV dol.

ÖVIETIMO STUDIJÙ CENTRAS
Övietimo studijù centras siekia daryti pozityvià
ìtakà öalies övietimo kaitos procesams. Jis inicijuoja
övietimo búklés tyrimus, nepriklausomas
ekspertizes ir jù pristatymà visuomenei,
organizuoja diskusijas apie lygias galimybes
visiems Lietuvos pilieæiams ìgyti kokybiökà
iösilavinimà, remia projektus, susijusius su övietimo
decentralizavimu, regionine övietimo plétote, visù
lygmenù övietimo vadybininkù mokymu.
2000-2001 m. daugiausia démesio buvo skiriama
aktualiausiù övietimo politikos klausimù studijoms,
analizei ir visuomenés diskusijoms skatinti.
Övietimo studijù centro uûsakymu atlikti övietimo
situacijos tyrimai „Ar lygiavertis Lietuvos
moksleiviù bendrasis pagrindinis iösilavinimas?”,

„Lygiù galimybiù ì vidurinì iösilavinimà uûtikrinimas
visiems Lietuvos moksleiviams”, „Regioniniai
övietimo skirtumai”, „Pilietinio ugdymo búklé”,
„Mokyklos nelankymo ir antrameæiavimo kaina”,
„Korepetitoriavimas”, „Övietimo finansavimas: æekiai,
krepöeliai”, „Övietimo politikos istorija ir övietimo
statistika”, „Abiturientù universitetiniù studijù
pasirinkimai”. Öie tyrimai buvo plaæiai pateikti
pedagoginei bendruomenei savivaldybése ir
apskrityse, Seime, o diskusijù medûiaga publikuota
spaudoje.
Regioninés övietimo politikos formavimo
gebéjimams stiprinti buvo skirtas projektas
„Regioninés övietimo politikos modelio kúrimas”,
ìgyvendinamas Kaiöiadoriù rajone. Kito ilgalaikio
projekto „Regioninés övietimo politikos plétra”
pagrindinis tikslas – ugdyti savivaldybiù lygio
övietimo politikù ir administratoriù gebéjimus
analizuoti övietimo politikà, keisti valdymo kultúrà ir
planuoti övietimo paslaugù plétrà regionuose. Iö jo
svarbiausiù renginiù paminétini: 2000 m.
organizuota vasaros mokykla savivaldybiù övietimo
skyriù vedéjams „Övietimo politikos analizé”, kurioje
paskaitas skaité Kalifornijos universiteto profesorius
Thomas Timar, ir 2001 m. organizuoti seminarai
„Övietimo valdymo kultúros kaita” (seminaro
vadovas Harwardo universiteto tarptautinis
konsultantas Thomas Welsh) bei „Regioniniù
övietimo projektù kúrimas”.
Kartu su Övietimo ir mokslo ministerija inicijuoti ir
finansuoti projektai, skirti tobulinti mokytojù
rengimà. Bendromis jégomis buvo atliktas tyrimas
„Pedagogù rengimo kokybé Lietuvos aukötosiose
mokyklose ir jù ìsidarbinimo galimybés”, pedagogù
ir moksleiviù duomenù baziù analizés pagrindu
parengta publikacija, interneto svetainé ir
kompaktiné plokötelé „Lietuvos pedagogai ir
moksleiviai: analizé ir prognozé”. Suorganizuotas
seminaras „Mokytojù rengimo politikos kaita”,
kuriame dalyvavè viduriniù ir aukötùjù mokyklù
atstovai, ministerijos tarnautojai diskutavo ir tobulino
naujà mokytojù rengimo sampratà.
Öalyje dar maûa övietimo politikos analitikù, todél
Övietimo studijù centras subúré déstytojù ir studentù
grupes aktualioms övietimo temoms studijuoti.
Pirmosios tarpdisciplininés edukologù, filosofù ir
sociologù studijos buvo skirtos övietimo ir socialinés
atskirties, politikos kaimo mokyklù atûvilgiu,
övietimo finansavimo kaitos analizei.

ÖVIETIMO IR MOKSLO PROGRAMOS

Kartu su UNESCO Tarptautiniu övietimo biuru ir
Övietimo ir mokslo ministerija 2001 m. Övietimo
studijù centras organizavo tarptautinè konferencijà
„Ugdymas ir socialiné sanglauda”, kurioje dalyvavo
övietimo politikai iö Baltijos ir Skandinavijos öaliù bei
Lenkijos.
Centras toliau leido Övietimo studijù sàsiuvinius.
2000 m. leidinyje „Övietimo kaita” detaliai
iöanalizuota per deöimtmetì ìvykusi övietimo kaita ir
ìvardytos Lietuvos övietimo sistemos problemos
túkstantmeæiù sandúroje. Pradétas rengti naujas
övietimo studijù sàsiuvinis „Övietimo monitoringas”.

2001 m. inicijuoti projektai
Övietimo politikos analizé, diskusijos ir sklaida.
Tyrimai:
„Korepetitoriavimas”
„Övietimo finansavimas: æekiai, vauæeriai,
krepöeliai”
„Övietimo politikos istorija ir övietimo statistika”
„Abiturientù universitetiniù studijù pasirinkimai:
regioninis aspektas”
5 000
Tarptautiné övietimo politikos konferencija
„Ugdymas ir socialiné sanglauda”
5 000

Övietimo politikos analizé, diskusijos ir sklaida.
Tyrimai:
„Ar lygiavertis Lietuvos moksleiviù bendrasis
pagrindinis iösilavinimas?”
„Lygiù galimybiù ì vidurinì iösilavinimà
uûtikrinimas visiems Lietuvos moksleiviams”
„Regioniniai övietimo skirtumai”
„Ar pilietiöki Lietuvos moksleiviai?”
„Mokyklos nelankymo ir antrameæiavimo kaina”
9 404
Regioninés övietimo politikos plétra.
Vasaros mokykla savivaldybiù ir apskriæiù övietimo
padaliniù vadovams „Övietimo politikos analizé”
4 887
Regioninés övietimo politikos modelio kúrimas
Kaiöiadoriù rajone
10 000
Övietimo monitoringo stiprinimas
Tyrimas „Pedagogù rengimo kokybé Lietuvos
aukötosiose mokyklose ir ìsidarbinimo
galimybés”

Regioniné övietimo politika. Nacionalinio ir
vidurinio lygmens övietimo vadybininkù
mokymai:
„Övietimo valdymo kultúros kaita”
„Regioniniù övietimo projektù kúrimas”
10 000
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Övietimo sistemos monitoringo stiprinimas.
Seminaras „Efektyvus övietimo finansavimas ir
valdymas: reformù alternatyvos”
5 000
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2000 m. inicijuoti projektai

Övietimo ir mokslo politikos studijos. Studijoms:
„Lietuvos övietimo kaita”
„Socialinis kaimo mokyklos portretas: trijù
mokyklù kokybinis tyrimas”
998
Övietimo vadybos ir politikos kurso parengimas ir
tarpuniversitetinis seminaras „Övietimo vadybos
studijù kaita”
3 000
Informacijos ir literatúros kaupimas
93

5 000
Övietimo ir mokslo politikos studijos. Studijos:
„Lietuvos övietimo institucijù vadovù poûiúrio ì
övietimo reformà kaita”
„Lygios galimybés övietime: socialinis, edukacinis,
finansinis aspektas”
„Kaimo mokyklos ir socialiné aplinka”
4 500
Övietimo studijù sàsiuvinis
„Övietimo monitoringas”
5 000
Informacijos ir literatúros kaupimas
216

Programos iölaidos 2000 m.
39 007 JAV dol.

Algirdas Zabulionis.
Stipendija dalyvauti seminare „Övietimo politika”,
Budapeötas (Vengrija)
580

Programos iölaidos 2001 m.
29 671 JAV dol.

STIPENDIJÙ STUDIJOMS UÛSIENYJE
PROGRAMOS
Atviros Lietuvos fondas 2000 m. administravo 8, o
2001 m. – 7 Atviros visuomenés instituto
stipendijù studijoms uûsienyje programas. Visos
stipendijos skiriamos konkurso búdu.
JAV senatoriaus E.Muskie vardo stipendijù
programa (E. Muskie Fellowship Program). Ji buvo
skirta universitetinì iösilavinimà turinæiù verslo
vadybos, vieöojo administravimo, ekonomikos,
ûurnalistikos, övietimo administravimo, tarptautiniù
santykiù, aplinkosaugos bei teisés specialistù
tolesnéms 1-2 metù studijoms JAV universitetuose.
Galima buvo laiméti stipendijas profesiniù studijù
arba magistro laipsnio programoms. Ì JAV
studijuoti pagal öià programà 2000 m. iö Lietuvos
iövyko 5 stipendijù laimétojai:
ATVIROS LIETUVOS FONDAS
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Ieva Burneikaité, ûurnalistika, University of
Pennsylvania
Marius Griökonis, teisé, University of Iowa
Danguolé Kizniené, övietimo administravimas,
University of Pennsylvania
Gintaras Matiukas, aplinkosauga, Cornell
University
Jurgita Poökeviæiúté, vieöasis administravimas,
New York University
2000 m. buvo paskutinieji programos veiklos metai
Lietuvoje ir kitose Baltijos öalyse. Programos
reikömé, galimybés efektyviau panaudoti joje
dalyvavusiù specialistù ûinias ir gebéjimus
ìgyvendinant reformas, ìtvirtinant laisvos rinkos ir
demokratijos principus, stiprinant tarptautinì
bendradarbiavimà buvo aptartos 2001 m. Rygoje
ìvykusioje E.Muskie programos absolventù iö
Baltijos öaliù konferencijoje
Oksfordo ir Kembridûo universitetù stipendijù
programos. Programos skirtos podiplominéms
studijoms öiù universitetù koledûuose Didûiojoje
Britanijoje. Kembridûe siúloma déstomoji
programa, o Oksforde – moksliniù tyrimù
programa magistrantams ir doktorantams. 20002001 m. konkursà laiméjo 8 kandidatai iö Lietuvos.
Abu universitetai taip pat kvieæia déstytojus
dalyvauti 1-3 mén. vasaros vieönagés programose
(Oxford and Cambridge Colleges Hospitality
Scheme), skirtose moksliniam darbui Oksfordo ir
Kembridûo universitetù bibliotekose bei centruose.
2000-2001 m. konkursà laiméjo ir stipendijas
staûuotéms gavo 13 mokslininkù:

2000 m.
University of Oxford
Ramúnas Stanionis, ekonomika
Skaidra Trilupaityté, meno istorija

University of Cambridge
Eglé Kaækuté, Europos literatúra
Audrius Perkauskas, teisé

Oxford Hospitality
Auöra Jurgutiené, literatúra
Nemira Maæianskiené, socialiniai mokslai
Vaidotas Urbonas, medicina

Cambridge Hospitality
Laimuté Jakavonyté, filosofija

2001 m.
University of Oxford
Klaudijus Maniokas, politiniai mokslai
Artúras Roûénas, filosofija
Ignas Végélé, teisé

University of Cambridge
Vita Jukneviæiúté, teisé

Oxford Hospitality
Gindruté Kasnauskiené, ekonomika
Vitas Marozas, ekologija
Vytauté Pasvenskiené, lingvistika
Rasa Raæiúnaité, etnologija
Daiva Verikaité, lingvistika

Cambridge Hospitality
Jonas Jagminas, ekonomika
Antanas Laurinæikas, matematika
Rimantas Rakauskas, zoologija
Leonardas Rinkeviæius, sociologija
Universitetù mainù programa (Undergraduate
Exchange Program). Tai vieneriù metù bakalauro
studijù programa JAV universitetuose socialiniù bei
humanitariniù mokslù studentams. Dalyvauti
konkurse kvieæiami antrojo kurso studentai.
Laimétojai treæiame kurse studijuoja JAV ir grìûta ì
savo universiteto Lietuvoje ketvirtàjì kursà uûbaigti
bakalauro programos. 2000-2001 m. ì JAV iövyko 7
studentai:

2000 m.
Vaidas Janaviæius, University of Arkansas
Agné Jankauskaité, Westminster College
Laura Jonaityté, Ithaca College

ÖVIETIMO IR MOKSLO PROGRAMOS

Ieva Butkuté, University of Washington
Júraté Liaukonyté, Slippery Rock University
Giedrius Lingé, Hamilton College
Dovilé Ruginyté, Rutgers University
Soroso papildomo finansavimo programa (Soros
Supplementary Grants Program). Ji skirta
papildomai stipendijai gauti studijuojantiems vienoje
iö Vidurio ir Rytù Europos ar NVS öaliù arba
Mongolijoje ir siekiantiems mokslinio laipsnio
socialiniù ar humanitariniù mokslù, vaizduojamùjù
ar atlikéjù menù srityse. Speciali stipendija buvo
numatyta æigonù tautybés studentams, taip pat
studentams, turintiems pabégélio statusà,
priverstiniams emigrantams ar siekiantiems politinio
prieglobsæio. 2000-2001 m. papildomas finansavimas
skirtas 12 studentù, studijuojantiems minétame
regione.

2000 m.
Jekaterina Butkeviæ
Renata Runevic
Eglé Öimkúnaité
Timur Ziaparov (atsisaké)
Robertas Zubrickas

2001 m.
Júraté Aliöauskaité
Virginija Jakelyté
Elvyra Krupovic
Giedré Mickúnaité
Kristina Podleckaja
Rúta Rimöeliené
Robertas Zubrickas
Papildomo doktorantúros studijù finansavimo
programa (Global Supplementary Grant Program).
Rengiamas konkursas papildomai stipendijai gauti
socialiniù ir humanitariniù mokslù srities
doktorantams, studijuojantiems Vakarù Europos,
Azijos, Australijos arba JAV universitetuose. 2000 m.
öi programa Lietuvai buvo atverta pirmà kartà.
Papildomas finansavimas 2000-2001 m. skirtas 9
doktorantams:

2000 m.
Tomas Balkelis
Andrius Bielskis
Raminta Daniulaityté
Kristina Jaskyté
Kristina Lukauskaité

2001 m.
Tomas Balkelis
Diana Mincyté
Jurgita Öaltanaviæiúté
Tomas Tamulis
Iö viso ALF administruojamose Atviros visuomenés
instituto studijù uûsienyje stipendijù programù
konkursuose stipendijas laiméjo 54 studentai ir
déstytojai.

Programù iölaidos 2000 m.
14 023 JAV dol.

Programù iölaidos 2001 m.
28 652 JAV dol.
33

STUDIJÙ UÛSIENYJE
INFORMACIJOS CENTRAS
2000 m. centras teiké informacijà apie galimybes
studijuoti JAV, Kanadoje, Europos ir kitose öalyse.
Lankytojai æia gali suûinoti apie studijù programas
juos dominanæiose övietimo institucijose bei apie
rengiamus kursus, seminarus, teikiamas
stipendijas, priémimo sàlygas. Sukaupta specialios
literatúros, katalogù, periodiniù leidiniù biblioteka,
informacijos galima rasti kompaktiniuose diskuose
ir elektroninése duomenù bazése.
Studijù uûsienyje informacinis centras yra oficialus
Educational Testing Service ir Prometric atstovas
Lietuvoje bei öiù organizacijù ìgaliotas
administruoti kompiuterinì testavimo centrà
TOEFL, SAT, GRE, GMAT egzaminams laikyti.
Centras taip pat administruoja licenzijinius
egzaminus medikams USMLE.
2001 m. Atviros Lietuvos fondas kartu su Vilniaus
universitetu centro pagrindu ìsteigé vieöàjà ìstaigà
„Studijù uûsienyje informacinis centras”, kuris ir
toliau teiks bei plés iki öiol teiktas paslaugas, taip
pat tès Vidurio Europos universiteto (Central
Europe University) stipendijù studijoms programas.

2000 m. stipendijas studijuoti Vidurio
Europos universitete laiméjo:
Liutauras Bakötys
Rasa Bartkuté
Evelina Dargyté
Robertas Galkus
Ignas Jonynas
Marius Keröys
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2001 m.

Jurgita Kunsmanaité
Simona Makseliené
Rasius Makselis
Asta Maskaliúnaité
Dalia Miûeikyté
Akvilé Motiejúnaité
Rasa Ostrauskaité
Auöra Railaité
Erika Rimaviæiúté
Eglé Rindzeviæiúté
Rita Stafejeva
Jurga Stankuté
Rúta Öileikyté
Neringa Öimanauskaité
Jolanta Öpilevska

Vilniaus ir Marijampolés aukötesniùjù pedagogikos
mokyklù bei Vilniaus pedagoginio ir Klaipédos
universitetù déstytojai ir studentai. Siekiant
sisteminiù pokyæiù ikimokyklinio ugdymo srityje,
Egmonto projektas siúlo diegti naujus veiklos
modelius ir padeda juos ìgyvendinti.
2000 m. buvo skelbti konkursai, kuriù tikslas –
skatinti humanistinés pedagogikos principù
ìgyvendinimà ir pedagogù kúrybingumà bei
bendradarbiavimà, kurti vaiko raidai bútinà
stimuliuojanæià aplinkà ir atvirà tévams ir vietos
bendruomenei vaikù darûelì.

Ì Vidurio Europos Universiteto Vasaros
universitetà iövyko:
(CEU Summer University)
ATVIROS LIETUVOS FONDAS
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Isvalda Alekniené
Jolita Balandyté
Lijana Birökyté
Aleta Chomiæenkiené
Asta Dambrauskaité
Tomas Davulis
Dalé Kabaöinskaité
Vaida Kamuntaviæiené
Rústis Kamuntaviæius
Jolita Kraniauskaité
Daiva Luköaité
Gintautas Maûeikis
Rita Miæiuliené
Rasa Ostrauskaité
Egdúnas Raæius
Eglé Rindzeviæiúté
Rita Regina Trimoniené
Balys Undzénas
Edita Ûiobiené

2001 m. Egmonto projekto pagrindu Vilniaus
aukötesniojoje pedagogikos mokykloje ìkurtas
Pedagoginiù studijù kaitos centras, kuris toliau
ìgyvendina ir plétoja Egmonto projekto idéjas.

2000 m. remti projektai

Konkursas „Originali ûaidimù
aikötelé”
Kretingos rajono Vaikù ugdymo centras.
„Originali ûaidimù aikötelé”
425
Trakù rajono Aukötadvario darûelis-mokykla.
„Sveikatos aikötelé”
375
Grigiökiù darûelis-mokykla „Pelédûiukas”.
„Originali ûaidimù aikötelé”
1 000
Kauno lopöelis-darûelis „Vaikysté”.
„Originali lauko ûaidimù aikötelé”
950

Centro iölaidos 2000 m.
49 827 JAV dol.

Jonavos Vaikù reabilitacijos centras-mokykla
„Bituté”.
„Originalios aikötelés kúrimas. Sveikatingumo
kompleksas plius mini úkis”
500

Atviros Lietuvos fondas atsipraöo Rútà Nemunytè uû
1999 m. ataskaitoje pateiktà klaidingà informacijà

Kédainiù rajono Akademijos darûelis-mokykla
„Kaötonas”
„Originali ûaidimù aikötelé”
750

EGMONTO PROJEKTAS
„IKIMOKYKLINIO UGDYMO STUDIJÙ
DEMOKRATIZAVIMAS”
Egmonto projektas – bendra ALF ir Danijos
Egmonto Peterseno fondo övietimo programa,
ìgyvendinama nuo 1992 m. Projekto veikloje
dalyvauja 65 vaikù darûeliai ir darûeliai-mokyklos,

Varénos vaikù lopöelis-darûelis „Pasaka”.
„Originali lauko ûaidimù aikötelé”
625
Naujosios Akmenés vaikù darûelis „Drugelis”.
Projektui „Vaikà supanæios aplinkos turtinimas”
375

ÖVIETIMO IR MOKSLO PROGRAMOS

Konkursas „Originali darûelio grupé”
Kauno lopöelis-darûelis „Vaikysté”.
„Stimuliuojanti darûelio aplinka – sékmingo vaikù
ugdymo garantas”
625
Kauno rajono Karmélavos vaikù lopöelis-darûelis
„Ûilvitis”.
„Originali darûelio grupé. Laisvosios erdvés
paieöka”

Klaipédos darûelis-mokykla „Versmé”.
„Ugdomùjù kompiuteriniù programù adaptavimas
specialiùjù poreikiù vaikams”
1 000
Naujamiesæio vaikù lopöelis-darûelis.
„Originali darûelio aplinka. Ûaidimù-atradimù
miestas”
500

875
Vilniaus vaikù lopöelis-darûelis „Lazdynélis”.
„Originali grupé – mobili grupé”

Pedagoginiù studijù kaitos centro steigimas
ir veikla
70 150

Programos iölaidos 2000 m.
750

88 000 JAV dol.

Kauno vaikù darûelis „Rokutis”.
„Originali darûelio grupé”
Jurgelioniù pradiné mokykla.
„Originali darûelio grupé. Viena öeima”
750
Marijampolés vaikù lopöelis-darûelis „Rúta”.
„Vaikù meninés nuovokos, estetinio skonio,
kúrybinio prado lavinimas”
500
Trakù rajono Aukötadvario darûelis-mokykla
„Gandriukas”.
„Iö praeities ì ateitì”
250
Radviliökio lopöelis-darûelis „Ûvaigûduté”.
„Originali darûelio grupé”
875
Klaipédos darûelis-mokykla „Versmé”.
Vaikystés pedagogikos centro kúrimas
1 750
Visagino darûelis-mokykla „Auksinis gaidelis”.
Vaikystés pedagogikos centro veikla.
1 100

Konkursas „Kompiuteriniù ugdomùjù
programù kúrimas”
Kuröénù viduriné mokykla.
„Didaktiniù ûaidimù paketas Aö paûìstu pasaulì”
1 500

JUNGTINIÙ PASAULIO KOLEDÛÙ
PROGRAMA
35
Devintus metus iö eilés vienuoliktùjù klasiù
moksleiviams buvo rengiamas konkursas dél teisés
dvejus metus studijuoti Jungtiniuose pasaulio
koledûuose (United World Colleges). Æia
moksleiviai aukléjami pagarbos kitos rasés,
religijos, tautybés, kitokiù ìsitikinimù dvasia. Baigè
koledûus moksleiviai gauna tarptautinio
bakalauriato (IB) diplomà. 2000 m. po vienà
moksleivì iövaûiavo mokytis ì Anglijos, Italijos, JAV,
Kanados ir Norvegijos koledûus. Mokslo ir
gyvenimo iölaidas daugiausiai finansuoja patys
koledûai.
Aötuntàjì kartà vyko tarptautiné Jungtiniù pasaulio
koledûù vasaros stovykla Troökúnuose, kurioje
dalyvavo 35 moksleiviai iö 21 Rytù ir Vakarù
Europos öalies. Stovyklà rémé ir tarptautinis
Jungtiniù pasaulio koledûù biuras Londone.
2000 m. pabaigoje öi programa baigé savo veiklà,
ir nuo 2001 m. tèsé jà kaip nepriklausoma Vieöoji
ìstaiga Jungtiniù pasaulio koledûù Lietuvos
nacionalinis komitetas.

2000 m. Jungtiniù pasaulio koledûù
konkursà laiméjo:
Andrius Galiöanka (Anyköæiai)
Andûej Ölyækov (Vilnius)
Giedrius Virbalas (Panevéûys)
Ûilvinas Öilénas

Klaipédos Vaikystés pedagogikos ir vaikù
reabilitacijos centras-darûelis „Gintarélis”.
„Kompiuteriniù programù paketas erdvés
vaizdiniams formuoti”
2 000

Programos iölaidos 2000 m.
24 765 JAV dol.
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VISUOMENÉS SVEIKATOS PROGRAMOS

VISUOMENÉS SVEIKATOS
INICIATYVÙ PROGRAMA
(Public Health Initiatives)
Programa padeda formuoti naujà visuomenés
sveikatos sampratà, mokydama ir öviesdama
apskriæiù bei savivaldybiù visuomenés sveikatos
specialistù bei nevyriausybiniù organizacijù atstovù
grupes, skatindama nepriklausomus lyginamuosius
tyrimus apie sveikatos politikos ìgyvendinimà,
remdama projektus aktualiausiose visuomenés
sveikatos srityse, itin daug démesio skirdama
visuomenés övietimui bei jos ìtraukimui ì
sveikatinimo programas. Remiami nauji studijù
projektai, skatinantys visapusiökà sveikatos
specialistù rengimà, visuomenés sveikatos mokyklù
kúrimà.
Programa kiekvienais metais skelbia projektù
konkursus ir remia tas veiklas, kurios skatina
permainas visuomenés sveikatos prieûiúros srityje.
2000 m. buvo paskelbti konkursai „Visuomenés
sveikatos politika” ir „Bendruomenés sveikatos
stiprinimas”. Paremti projektai, kuriais siekiama
naujoviù plétojant visuomenés sveikatos politikà,
ginant pacientù teises ir diegiant etikos principus
sveikatos apsaugos sistemoje. Taip pat remtos
visuomenés psichinés sveikatos stiprinimo
programos, rajonù savivaldybiù ir bendruomenés
bendradarbiavimas rengiant ir vykdant sveikatos
stiprinimo ir övietimo programas.
2000-2001 m. programa rémé Nacionalinés sveikatos
tarybos, Kauno medicinos universiteto, Sveikatos
apsaugos ministerijos, Lietuvos savivaldybiù
asociacijos, Pasaulio sveikatos organizacijos
atstovybés Lietuvoje ir Lietuvos sveikatos
informacijos centro projektus ,,Nacionalinés
sveikatos tarybos parama, formuojant sveikatos
politikà apskrityse ir savivaldybése” bei „Ûmogiökùjù
resursù, ûiniù ir ìgúdûiù formavimas naujosios
visuomenés sveikatos politikos ìgyvendinimui
nacionaliniu bei regioniniu mastu”. Vykdant öiuos

projektus, kiekvienoje iö deöimties apskriæiù
rengiami seminarai ,,Sveikatos politika –
tarptautinis, nacionalinis, vietinis lygmuo”. Jie
skirti apskrities administracijos ir savivaldybiù,
sveikatos prieûiúros ìstaigù, vykdomùjù institucijù
darbuotojams. Seminaruose aptariamos
svarbiausios sveikatos problemos ir jù sprendimo
búdai, savivaldybiù uûdaviniai ir galimybés
ìgyvendinti sveikatos politikà, savivaldybiù
programù rengimo praktiniai aspektai, sveikatos
prieûiúros ìstaigù restruktúrizavimo perspektyvos
apskrityje, sveikatos rodikliù panaudojimas,
analizuojant gyventojù sveikatos búklè bei
nustatant programù prioritetus.
Programa, siekdama skatinti efektyvù tarpsektorinì
ir tarpdisciplininì bendradarbiavimà tarp
skirtingoms ûinyboms priklausanæiù institucijù ir
tokiu búdu teikti efektyvià pagalbà „rizikos
grupiù” vaikams (turintiems raidos, emocijù,
elgesio, psichosocialiniù problemù) bei jù
öeimoms, uûuot prisidéjusi prie tradicinio
internatiniù ìstaigù ir represiniù institucijù tinklo
stiprinimo, rémé ilgalaikì projektà „Vilniaus
modelio – bendruomenés tarnybù tinklo rizikos
grupiù vaikams ir öeimoms – plétra”. Vilniaus
miesto Antakalnio ir Rasù/Naujininkù rajonù
mokyklù, poliklinikù, vaiko teisiù apsaugos
tarnybù, policijos bei kitù institucijù, teikianæiù
paslaugas vaikams, atstovams rengiami mokymo
ciklai, darbo grupése analizuojami sudétingi
„atvejai”, kuriems sprèsti nepakanka vienos
ûinybos kompetencijos, kuriamos mobilios
komandos sudétingoms problemoms sprèsti.
Kitas ilgalaikis Visuomenés sveikatos programos
remiamas projektas – „Psichikos sveikatos
strategijos kúrimas remiantis psichikos sveikatos
politikos ir paslaugù ìvertinimu”, vykdytas 20002001 m. Buvo siekiama ìvertinti esamà psichikos
sveikatos sistemà ir suformuluoti moksliniais
tyrimais pagrìstà psichikos sveikatos politikà.
Projekto vykdymo metu suformuota
tarpdisciplininé darbo grupé, kuri apraöo öalies
psichikos sveikatos sritis ìvairiais lygiais, æia
vykstanæias permainas, reformavimo procesus.
Renkama reikalinga kiekybiné bei kokybiné
informacija, kuri yra tikrinama taikant focus grupiù
tyrimo metodà. Analizuojant gautus duomenis,
siekiama nustatyti pagrindines psichikos sveikatos
politikos formavimo ir reformavimo sritis bei
kryptis.
Vykdant projektà „Vieöo diskurso skatinimas ir
informacijos sklaida”, sukurtos ir veikia Lietuvos ir
tarptautinés elektroninés konferencijos, kurios
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Bendras visù visuomenés sveikatos programù tikslas
– padéti ìgyvendinti svarbiausias ûmoniù socialines
teises sveikatos prieûiúros srityje, daryti ìtakà
valstybés sveikatos politikai, keisti pilieæiù poûiúrì ì
savo sveikatà, sudaryti vienodas galimybes gauti
sveikatos prieûiúrà ir su ja susijusià informacijà
visiems gyventojams, o ypaæ paûeidûiamiausioms jù
grupéms, ìgyvendinant svarbiausià principà „sveikas
ûmogus – sveika visuomené”. Öio tikslo buvo
siekiama ìgyvendinant devynias Atviros visuomenés
instituto fondù tinklo programas.

ATVIROS LIETUVOS FONDAS

38

nagrinéja psichikos sveikatos profesionalù,
vartotojù ir kitù suinteresuotù asmenù aktyvesnés
komunikacijos, informacijos skleidimo klausimus.
Kaip pavyzdys paminétina „konsensus” elektroniné
konferencija, kurioje keliami ir diskutuojami
aktualús psichikos sveikatos klausimai, platinama
ìvairi psichikos sveikatos informacija. Internete
sukurtas Psichikos sveikatos resursù centras,
kuriame pateikiama medûiaga apie Lietuvos ir
uûsienio organizacijas, dirbanæias psichikos
sveikatos srityje, mokymus, renginius,
konferencijas, seminarus bei kita informacija
psichikos sveikatos temomis. Öì projektà vykdo
Psichosocialinés reabilitacijos asociacija, Vilniaus
universitetas ir Sveikatos ekonomikos centras,
konsultantai – prof. Toma Tomov (Naujasis Sofijos
universitetas), Pasaulio Banko psichikos sveikatos
ekspertas, prof. Harvey Whiteford ir dr. Clare
Townsend (Kvinslendo Universitetas, Australija),
prof. Rachel Jenkins (Pasaulinés sveikatos
organizacijos bendradarbiavimo centras,
Psichiatrijos institutas, Londonas, Didûioji
Britanija).
2000 m. ALF finansavo Vilniaus universiteto
ìgyvendinamà ilgalaikì projektà „Naujù poûiúriù ir
metodù diegimas VU Medicinos fakulteto studijù
programose ir vadyboje”. Öiuo projektu buvo
siekiama parengti Medicinos fakulteto veiklos
reformà, kurià atlikus prieödiplominés ir
podiplominés studijos atitiktù naujus reikalavimus,
iökylanæius sveikatos reformos kontekste. Prie öio
projekto ìgyvendinimo prisidéjo ne tik Medicinos
fakulteto darbuotojai, bet ir studentai bei iöoriniai
partneriai – Kauno medicinos universitetas,
Sveikatos apsaugos ministerija, Oksfordo
universiteto specialistai.
ALF ìsitrauké ì naujà Atviros Visuomenés instituto
programà „Visuomenés sveikatos mokyklù
kúrimas”. Öios programos tikslas – ìsteigti arba
gerinti veikianæias mokyklas, parengti visuomenés
sveikatos vadybos magistro, diplomines ir
podiplomines programas, atitinkanæias
tarptautinius reikalavimus. Skirta parama
visuomenés sveikatos mokykloms prie Kauno ir
Vilniaus universitetù Medicinos fakultetù, kurios
kartu su Sankt-Peterburgo, Tartu ir Rygos
aukötosiomis mokyklomis dalyvauja BRIMHEALTH
(Baltic Rim Partnership for Public Health)
programoje.

2000 m. remti projektai
Vilniaus universiteto medicinos fakultetas.
„Déstymo kokybés gerinimas Vilniaus universiteto
medicinos fakultete”
2 304
Nacionaliné sveikatos taryba.
„Nacionalinés sveikatos tarybos parama, formuojant
sveikatos politikà regioniniame ir savivaldybiù
lygyje”
20 636

Konkursas „Visuomenés sveikatos
politika”
Kauno medicinos universitetas.
„Sveikatos ûmogiökùjù iötekliù raida ir planavimas
Lietuvoje”
23 500
Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas.
„Naujù paûiúrù ir metodù diegimas VU Medicinos
fakulteto studijù programoje ir vadyboje”
20 000
Psichosocialinés reabilitacijos asociacija.
„Psichikos sveikatos strategijos Lietuvoje plétojimas,
ìvertinant dabartinè psichikos sveikatos politikà,
programas ir tarnybas”
15 500
Jaunimo psichologinés paramos centras.
„Kriziù ir saviûudybiù ìveikimas – kà mes galime
kartu: prevencija, intervencija, postvencija
Lietuvoje”
12 000
Kauno jaunimo sveikatos centras.
„Vienos dienos centrai prieö rizikingà elgsenà”
12 000
Vilniaus mokyklù psichologiné pedagoginé tarnyba.
„Vaikù ir jaunimo saviûudybiù prevencija.
Tarpûinybinio bendradarbiavimo sistema Vilniaus
miesto bendruomenéje”
11 000
Bioetikos asociacija.
„Pacientù teisés Lietuvoje: situacijos analizé ir
visuomenés ìtraukimas”
7 000
Lietuvos nacionaliné vartotojù federacija.
„Pacientù teisiù ìgyvendinimas”
2 000
Sveikatos ekonomikos centras.
„Sveikatos finansavimo ir sveikatos prieûiúros
paslaugù restruktúrizavimo reformù socialiniùekonominiù pasekmiù vertinimas”
5 000
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Konkursas „Bendruomenés sveikatos
stiprinimas”
5 000

Kauno medicinos universitetas.
„Ûmogiökùjù resursù, ûiniù ir ìgúdûiù formavimas
naujosios visuomenés sveikatos politikos
ìgyvendinimui nacionaliniu bei regioniniu
mastu”
10 000
Lietuvos sveikatos informacinis centras.
„Sveikatos informacijos, kaip nacionalinés ir
regioninés sveikatos politikos formavimo priemonés,
galimybiù plétojimas”
17 700
Lietuvos sutrikusio intelekto ûmoniù globos bendrija
„Viltis”.
„Tévù paramos grupés ankstyvos reabilitacijos
tarnyboje”
9 523

Lietuvai pagraûinti draugija, Akmenés skyrius.
„Akmenés bendruomenés informavimas ir
mokymas apie sveikà gyvensenà”
1 125
Naujosios Akmenés Ramuæiù viduriné mokykla.
„Depresijos ir streso ìveikimo prevencija bendrojo
lavinimo vidurinéje mokykloje programa”
1 500
Akmenés rajono Pirminés sveikatos prieûiúros
centras.
„Ûindymo skatinimas bendruomenéje”
1 750
Alytaus Visuomenés sveikatos centras.
„Jaunuoli, nesuklupk!”
2 553
Elektrénù vaikù dienos centras.
„Paaugliù klubas Diemedis”
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1 750

Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Socialinés
pediatrijos ir vaikù psichiatrijos klinika.
„Naujo (ì bendruomenè ir öeimà orientuoto) modelio
vystymas vaikù sveikatos ir raidos sutrikimù srityje:
socialiné pediatrija”
6 550

„Vilties ûingsniai”, Ignalinos filialas.
„Pagalba öeimai, ìveikiant psichoemocines krizes
dél öeimos nario alkoholizmo (narkomanijos) ligù
ir priklausomybiù prevencija”
3 750

VU Vaiko raidos centras.
„Vaikù ir jaunimo forumas”

Kaiöiadoriù rajono Moterù sveikatos centras.
„Krúties ir gimdos kaklelio véûio profilaktika
Kaiöiadoriù rajone”

5 000
Vieöoji ìstaiga „Maûylis ir öeima”.
„Tévù mokymas – pagalba visuomenei, stiprinant
öeimos psichinè veiklà”
5 500
Mokyklù psichologiné pedagoginé tarnyba.
„Saviûudybiù prevencija Klaipédos miesto
mokyklose”
3 500
Kauno onkologiné ligoniné.
„Kauno onkologijos ligoninés krútù, gimdos kaklelio
véûio prevencijos ir ankstyvos diagnostikos
programa 2001-2003”
8 000
Kauno medicinos universiteto Studentù atstovybé.
„Sveikatà stiprinanæiù universitetù tinklas”
3 000

1 835
Kaiöiadoriù rajono Rumöiökiù vaikù dienos centras.
„Rúkymo, alkoholio ir narkotiniù medûiagù
vartojimo prevencija Rumöiökiù vaikù dienos
centre ir Rumöiökiù A.Baranausko vidurinéje
mokykloje”
1 427
Kauno psichologinés pagalbos telefono „Jaunimo
linija” tarnyba.
„Jaunimo parama jaunimui”
1 000
Romù bendrija „ROMEN”.
„Kauno romù bendruomenés övietimas
tuberkuliozés klausimais”
600
Kauno medicinos universiteto Biomedicininiù
tyrimù institutas.
„Lietuvos moksleiviù sveikatos ir gyvensenos
tyrimas: nacionaliné ataskaita”
2 500
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Sveikatos ekonomikos centras.
„Visuomenés sveikatos programù rengimo
metodika”

Kauno klinikiné infekciné ligoniné.
„Tévù övietimas ir mokymas vaikù infekciniù ligù,
hospitalinés infekcijos prevencijos ir sveikatos
stiprinimo klausimais”
1 288

Marijampolés savivaldybés Planavimo ir investicijù
skyrius.
„Bendruomenés sveikatos tyrimas ir psichinés
sveikatos stiprinimas Marijampoléje”
2 250

Kauno savivaldybés övietimo ir ugdymo skyrius.
„Visuomenés sveikatinimo videoprograma
„Kadras”: masiné moksleiviù antirúkymo
kampanija”
2 250

Marijampolés miesto ir rajono klubas
„Diabetikas ABC”.
”Serganæiù cukriniu diabetu vaikù ir jaunimo
savikontrolés principù mokymas”

Suaugusiùjù saviövietos centras „EDUKATA”.
„Sveiko gyvenimo búdo priemoniù ìgyvendinimas
Raudondvario bendruomenéje”
1 000

Marijampolés Gailestingumo namai „Samarija”.
„Narkomanija ir ankstyvoji prevencija”

Kédainiù Mikalojaus Dauköos viduriné mokykla.
„Sveikatos banga – Kédainiù rajono sveikatos
pedagogikos metodiné programa”
1 537
ATVIROS LIETUVOS FONDAS
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Kédainiù mokytojù övietimo centras.
„Mokykimés búti sveiki!”
1 010
Klaipédos miesto savivaldybés Socialinés rúpybos
skyrius.
„Sveikos ir teisingos mitybos organizavimo
mokymas neìgaliems”
1 313

1 000

1 335
Marijampolés apskrities Moters veiklos centras.
„Marijampolés apskrities moterù sveikatos
prevencijos centro ìkúrimas”
625
Molétù rajono vieöosios bibliotekos Giedraiæiù
filialas.
„Asocialiù öeimù ir paaugliù sveikatos övietimas,
laisvalaikio organizavimas Giedraiæiù kaimo
bibliotekoje”
1 250
Panevéûio rajono Pedagogù övietimo centras.
„Pajusk sniego gniúûtés öilumà”
1 750

Klaipédos visuomenés sveikatos centras.
„Moterù ÛIV/AIDS ir kitù lytiökai plintanæiù ligù
prevencijos programa”
1 000

Panevéûio rajono savivaldybés administracijos Vaikù
teisiù apsaugos tarnyba.
„Noriu búti sveikas”
1 256

Klaipédos visuomenés sveikatos centras.
„Narkomanijos prevencijos bendruomenéje tèstiné
programa: tévù mokymas narkomanijos
prevencijos Klaipédoje 2000 m.”
1 750

Ligoniù asociacija „Plungés rajono cukralige
serganæiùjù klubas”.
„Sveikatos iösaugojimo ir stiprinimo mokymas
sergant cukralige”

Klaipédos rajono savivaldybés vieöoji ìstaiga
„Paupiù pirminés sveikatos prieûiúra”.
„Pirminés sveikatos prieûiúros gerinimo, ìtraukiant
kaimo bendruomenè ì sveikatos veiklà,
programa”
3 750

Kuröénù politechnikos mokykla.
„Sveikos mitybos mokymas”

Lietuvos jaunùjù úkininkù rateliù sàjunga.
„Sveikos aplinkos kúrimas kaimo jaunimo tarpe”
1 250

Öiauliù Psichologinis kúrybinis jaunimo centras.
„Psichiniù sutrikimù prevencija bei protinés ir
emocinés sveikatos ugdymas Öiauliù m. mokyklù
bendruomenése”
2 500

Lietuvos skautijos Vakarù kraöto Klaipédos miesto
„Pamario” tuntas.
„Bendruomenés sveikatos stiprinimas”
2 000

750

1 012
Skuodo rajono Lenkimù seniúnija.
„Bendruomenés sveikatos stiprinimas”
1 650

Öiauliù rajono Dràsuæiù k. pagrindiné mokykla.
„Músù ûingsniai sveikatos link”
2 338

VISUOMENÉS SVEIKATOS PROGRAMOS

2 375
Öilutés rajono savivaldybés Psichikos sveikatos
centras.
„Psichikos sutrikimù prevencija ir psichikos ligoniù
socializacija”
1 404
Öilutés rajono savivaldybés vaikù teisiù apsaugos
tarnyba.
„Vaikù ir paaugliù dalyvavimas prevencinéje
veikloje prieö alkoholio ir narkotiniù medûiagù
vartojimà”
2 225
Övenæioniù pedagogù övietimo centras.
„Sveikas pilietis – sveika visuomené”
2 375
Tauragés serganæiù sànariù ligomis bendrija
„Ûingsnis”.
„Domékimés sànariù ligomis bei galimais jù gydymo
búdais”
925
Telöiù vaikù ir jaunimo psichologinis centras.
„Savanoriöka veikla bendruomenés sveikatos
stiprinimui”
1 375
Telöiù rajono Psichikos sveikatos centras.
„Telöiù rajono gyventojù saviûudybiù prevencijos
programa”
1 800
Ukmergés astmininkù klubas.
„Kvépuoti – kiekvieno teisé”

Vilniaus m. Antakalnio poliklinika.
„Naujù galimybiù ieökojimas, siekiant ankstyvos
vaikù psichikos sveikatos diagnostikos ir
prevencijos”
1 000

Visuomenés sveikatos mokyklù
kúrimas
VU Socialinés medicinos centras.
„Podiplominio visuomenés sveikatos mokymo
vystymas”
20 000
Kauno medicinos universitetas.
„Podiplominio visuomenés sveikatos specialistù
rengimo ir tarptautinio bendradarbiavimo
skatinimas KMU Visuomenés sveikatos fakultete”
20 000
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Dalyvavimas staûuotése,
konferencijose, mokymuose
Henrikas Gintautas Æeida, Viktoras Meiûis.
Stipendijos dalyvauti vasaros mokykloje „Ligoninés
besikeiæianæioje Europoje”
2174
Gintaras Kaceviæius.
Stipendija dalyvauti seminare „Sveikatos
draudimas”
1 000
Romualdas Gureviæius, Ramuné Kalédiené.
Stipendijos dalyvauti XX ASPPHER
konferencijoje
908

550
Utenos visuomenés sveikatos centras.
„Narkotikù vartojimo prevencijos tarp Utenos miesto
moksleiviù projektas Neatverk vartù!”
1 691
Utenos pirminés sveikatos prieûiúros centras,
Psichikos sveikatos centras.
„Narkomanijos prevencijos programa Utenos rajono
jaunimo tarpe”
1 450
Vilniaus 7-sis policijos komisariatas.
„7-ojo policijos komisariato teritorija be narkotikù
ir rúkalù”
1 875
Vilniaus savivaldybés övietimo skyrius.
„Mokykla ir narkotikù prevencija”
1 850

Ûilvinas Padaiga.
Stipendija dalyvauti Visuomenés sveikatos
programos vystymo seminare
609
Janina Dauköiené, Basia Nikiforova, Ramúta
Ûiediené, Silvija Kauliniené, Vilma Maûeikiené.
Stipendijos dalyvauti Visuomenés sveikatos
iniciatyvù programos seminare
313
Kitos iölaidos
30 040

Programos iölaidos 2000 m.
356 306 JAV dol.
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Klubas „Öaltinis” prie Öilutés 4-os vidurinés
mokyklos.
„Sveikata – mano ir músù rúpestis”

2001 m. remti projektai
Sveikatos ekonomikos centras.
„Vieöoji diskusija kaip sveikatos prieûiúros
sistemos raidos elementas öios sistemos plétros
daugiavariantiökumo sàlygomis”
9 000
Panevéûio apskrities administracija.
„Panevéûio sveikatos programos sukúrimas”
15 000
Vilniaus universiteto Medicinos ir Filosofijos
fakultetai.
„Nacionalinés psichikos sveikatos strategijos
rezultatù ìvertinimas”
19 000
Kauno medicinos universitetas.
„Gimdos kaklelio véûio kontrolés programos
planavimas Lietuvoje”
2 500
ATVIROS LIETUVOS FONDAS
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Öeimos planavimo ir seksualinés sveikatos
asociacija.
„Diskusija prie apskrito stalo: reprodukcinés
sveikatos strategija Lietuvai”

Paramos vaikams centras.
„Öeimù su psichine liga socialiné psichologiné
reintegracija”
9 200
Nacionalinis universitetinés ligoninés Vaiko raidos
centras.
„Efektyvios, nukreiptos ì öeimà ir bendruomenè,
rizikos grupiù vaikù tarnybù sistemos
stiprinimas”
8 000
Öalæininkù psichikos sveikatos centras.
„Kaip búti geresniais tévais? Tévù-vaikù interakcijù
terapijos taikymas, dirbant su probleminémis
öeimomis Öalæininkuose”
5 000
Kauno medicinos universiteto studentù korporacija
„Fraternitas Lituanica”.
„Búk sveikas”
3 500
Elektrénù slaugos ir socialiniù paslaugù centras.
„Kelyje iö gyvenimo”
2 000

1 300
Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas.
„Tarpsektorinio bendradarbiavimo tarp
universiteto, Sveikatos apsaugos ministerijos ir
mokslo ìstaigù stiprinimas visuomenés sveikatos
resursù vystymo srityje”
22 000
AIDS centras.
„Nacionalinés AIDS programos vertinimas”
10 000

Lietuvos sutrikusio intelekto ûmoniù globos draugija
„Viltis”.
„Vilniaus modelio – bendruomenés tarnybù tinklo
rizikos grupiù vaikams ir öeimoms – plétra”
10 000
Lietuvos sveikatos informacinis centras.
„Nacionaliniù visuomenés sveikatos serveriù tinklo
gerinimas Vidurio ir Rytù Europos öalyse”
19 995

4 500

Kauno medicinos universitetas.
„Visuomenés sveikatos e-mokymo tinklo Lietuvoje
sukúrimas”
19 730

Kauno medicinos universitetas.
„Pacientù teisiù uûtikrinimas Kauno apskrities
sveikatos prieûiúros ìstaigose”
8 000

Kauno medicinos universitetas.
„Visuomenés sveikatos mokymo programù kokybés
gerinimas”
10 000

Jaunimo sveikatos centras.
„Bendraamûiai – sveikatos savanoriai”

Inicijuotas projektas.
Atviros visuomenés instituto tinklo Visuomenés
sveikatos programù koordinatoriù seminaras
25 268

Pilietiniù iniciatyvù centras.
„Övietimas apie pacientù teises mokykloje”

10 000
Lietuvos sutrikusio intelekto ûmoniù globos
bendrija „Viltis”.
„Proto negalios ûmoniù teisiù atstovavimo
programa”

Kauno medicinos universitetas.
Pilotinis projektas „Medikamentinio aborto
prieinamumas”
10 000

11 249
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Kauno medicinos universitetas.
„Visuomenés sveikatos mokyklù kúrimas
2002-2003”
25 000
Vilniaus universiteto Socialinés medicinos centras.
„Visuomenés sveikatos mokyklù kúrimas
2002-2003”
25 000

Dalyvavimas staûuotése, seminaruose,
mokymuose
Ûilvinas Padaiga, Dainius Meûanskas, Marius Striæka.
Stipendijos dalyvauti visuomenés sveikatos mokymo
seminaruose
3 429
Dainius Púras.
Stipendija dalyvauti seminare „Visuomenés sveikatos
vieöosios politikos plétra”
150
Linas Öumskas, Ramuné Kalédiené, Gené Öurkiené.
Stipendijos dalyvauti metiniame ASPHER
seminare
1 335
Kitos iölaidos
52 251

Programos iölaidos 2001 m.
342 407 JAV dol.

GERIATRIJOS IR GERONTOLOGIJOS
PROGRAMA
(Geriatrics and Gerontology)
Programa skatino ir rémé modelinius projektus
naujoms socialinés ir medicininés pagalbos teikimo
seniems ûmonéms programoms ìgyvendinti. 2000 m.
kartu su Atviros visuomenés institutu, Vengrijos
socialiniù inovacijù fondu, Lietuvos socialinés
apsaugos ir darbo ministerija bei Gerontologijos ir
reabilitacijos centru organizuota regioniné Baltijos
öaliù konferencija „Pagyvenusiù ûmoniù globos
ateities modeliai”. Öi konferencija buvo baigiamasis
ketveriù metù ALF ir Atviros visuomenés instituto
Geriatrijos ir gerontologijos programos renginys,
subúrès Estijos, Latvijos ir Lietuvos Sveikatos ir
Socialinés apsaugos ministerijù, savivaldybiù
pareigúnus, aukötùjù mokyklù déstytojus,

specialistus, dalyvaujanæius kuriant geriatrinè
sistemà. Lektoriai iö JAV, D.Britanijos, Vengrijos ir
Baltijos öaliù pasiúlé naujù geriatrinés sistemos
organizavimo pavyzdûiù, supaûindino su ìvairiù
institucijù (vyriausybiniù, nevyriausybiniù ir verslo)
bendradarbiavimo modeliais, aptaré teisinius aktus,
garantuojanæius rúpinimàsi pagyvenusiais
ûmonémis.

2000 m. remti projektai
Raimonda Bikmaniené, Dalia Kasulaitiené, Diana
Mieliauskaité, Aldona Ölajuté.
Stipendijos dalyvauti seminare „Standartù ruoöimas
senù ûmoniù socialinés globos ìstaigoms”,
Budapeötas (Vengrija)
2 328
Inicijuotas projektas.
Seminaras „Pagyvenusiù ûmoniù globos ateities
modeliai”
17 188

Programos iölaidos 2000 m.
19 516 JAV dol.

PALIATYVINÉS SLAUGOS
PROGRAMA
(Palliative Care)
Programos tikslas – skatinti ir remti naujas
iniciatyvas paliatyvios slaugos sistemai kurti,
diplominiù ir podiplominiù studijù programoms
rengti, visuomenés sveikatos prieûiúros
profesionalams, sveikatos politikams mokyti ir
öviesti.

2000 m. remti projektai
Kauno medicinos universitetas.
Knygù Jean Lugton, Margaret Kindlen „Palliative
Care: The Nursing Role”, Patty Hodder, Anne
Turley „The Creative Option of Palliative Care:
A Manual for Health Profesionals” vertimas ir
leidimas
4 220
Lietuvos skausmo draugija.
„Paliatyvios medicininés politikos sukúrimas
Baltijos öalyse”
19 965

43
METINÉ ATASKAITA 2000 / 01

Visuomenés sveikatos mokyklù
kúrimas

Nerija Buænyté, Rita Kabaöinskiené.
Stipendijos dalyvauti 13-ame tarptautiniame
kongrese-seminare „Congress on Care of the
Terminally Ill”
3 992
Egidijus Gauæas.
Stipendija dalyvauti paliatyvinés slaugos
organizavimo mokymuose

Lietuvoje lankési Estijos, Latvijos, Baltarusijos,
Kirgizijos, Moldovos ir kitù Rytù Europos bei
buvusiù sovietiniù respublikù specialistai ir politikai,
kurie susipaûino su músù respublikoje sukaupta
patirtimi ir bandys diegti jà savo öalyse.

2000 m. remti projektai
330

Vilniaus Narkologijos centras.
„Adatù övirkötù keitimo programa”
9 966

Programos iölaidos 2000 m.
28 507 JAV dol.

Visagino psichikos sveikatos centras.
„Pakaitinio gydymo metadonu programa
Visagine”
5 000

TARPTAUTINÉ ÛALOS MAÛINIMO
PROGRAMA
(International Harm Reduction
Development Program)
ATVIROS LIETUVOS FONDAS
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Programa skatina iniciatyvas, padedanæias maûinti
narkotikus vartojanæiù ûmoniù atskirtumà,
garantuojanæias jù teises ì sveikatos prieûiúrà ir
socialines paslaugas.
2000-2001 m. buvo remiami modeliniai pakaitinio
gydymo metadonu ir adatù övirkötù keitimo
projektai, mokomosios ir informacinés medûiagos
parengimas ir iöleidimas, organizuojami mokymai
ir seminarai priklausomybiù psichiatrams,
bendrosios praktikos gydytojams, socialiniams ir
„gatviù” darbuotojams. 2000 m. pradéta nauja ûalos
maûinimo programa övirköæiamus narkotikus
vartojantiems sekso paslaugù teikéjams,
ìgyvendinta „Mélynojo autobusiuko” idéja.
Ìvertinimai rodo, kad öios programos taikomù
priemoniù déka ÛIV plitimas tarp intraveniniù
narkomanù Lietuvoje yra ne toks spartus kaip
kaimyninése öalyse – Latvijoje, Baltarusijoje,
Kaliningrado srityje.
2001 m. programa itin daug démesio skyré Ûalos
maûinimo programù vertinimui, jù pristatymui
visuomenei ir visuomenés pozityvaus poûiúrio ì
ûalos maûinimà formavimui. Programa rémé
narkotikù vartotojù ir jù öeimos nariù organizacijù
veiklà, skatino ìvairiù institucijù bendradarbiavimà
plétojant specifiniù paslaugù spektrà narkotikus
vartojantiems asmenims ir integruojant jas ì
bendruomenines paslaugas.

Klaipédos AIDS ir narkotikù prevencijos grupé.
„Adatù övirkötù keitimo programa Klaipédoje”
11 034
NVO „Iölaisvinimas”.
„Pakaitinio gydymo metadonu programa
Druskininkuose”
8 000
Vilniaus Narkologijos centras.
„AIDS prevencijos programa övirköæiamus narkotikus
vartojantiems sekso paslaugù teikéjams”
11 380
Aleksandr Slatvickij, Emilis Subata, Auöriné
Armaitiené, Nijolé Rutkeviæiené, Roman Bykov,
Elena Bykova, Alina Öneider, Martynas
Marcinkeviæius,
Stipendijos dalyvauti Ûalos maûinimo programos
seminaruose ir mokymuose
8 691

Programos iölaidos 2000 m.
54 071 JAV dol.

2001 m. remti projektai
Lietuvos priklausomybiù psichiatrijos asociacija.
„Ûalos maûinimo programù propagavimas ir
valstybinés paramos siekimas”
4 000
Klaipédos priklausomybés ligù centras.
„Ûalos maûinimo konferencijos öeöiuose Lietuvos
miestuose – programù pristatymas ir pasikeitimas
patirtimi”
6 874
Pagalbos kenæiantiems nuo narkomanijos, AIDS
sergantiems ir viruso neöiotojams draugija.
„Pakaitinio gydymo metadonu programa
Druskininkuose”
5 000

VISUOMENÉS SVEIKATOS PROGRAMOS

4 000
Vilniaus priklausomybés ligù centras.
„Mélynasis autobusiukas”
12 000
Visuomeniné organizacija „Narkomanù tarpusavio
pagalbos iniciatyvos”.
„Kova su intraveninius narkotikus vartojanæiù
asmenù teisiù paûeidimu ir diskriminacija”
5 000
Pakaitinio gydymo metadonu kabinetù steigimas
Vilniaus rajono centrinés poliklinikos
Psichikos sveikatos centre, Panevéûio apskrities
priklausomybiù ligù centre, Alytaus poliklinikos
Psichikos sveikatos skyriuje
9 000

Siekiant propaguoti bendruomenés psichikos
sveikatos prieûiúros paslaugas asmenims su
psichikos sutrikimais ir negalia, 2000 m. buvo
skelbtas konkursas bendruomenés programoms
(dienos stacionarai, darbiné reabilitacija,
specializuota globa öeimoje, patalpinimo ì
pensionatus prevencijos) kurti. Paremti 6 projektai:

2000 m. remti projektai
Alytaus darûelis-mokykla „Viltis”.
„Psichologiné, kinezioterapiné, specialioji
pedagoginé pagalba ikimokyklinio ir jaunesniojo
mokyklinio amûiaus psichinè negalià turintiems
vaikams bei jù öeimoms”
10 000
Kauno vaiko raidos klinikos „Lopöelis”.
„Ankstyvosios abilitacijos paslaugù vystymas
Kauno apskrityje”
6 000

Leidykla „Garnelis”.
Knygos „Metadon” rusù kalba leidimas
5 495
Inicijuotas projektas.
Informacinés medûiagos ir knygù siuntimas
ì Indijà

Lietuvos sutrikusio intelekto ûmoniù globos
draugija „Viltis”.
„Öeimos krizés prevencija”
14 250

421
Emilis Subata, Aleksandr Slatvickij, Alina Öeider,
Nadeûda Jefremova, Rita Kriköæiukaityté, Graûina
Ûakiené, Snieguolé Gelûinyté, Arúnas Timbra,
Auöra Malinauskaité, Danguolé Sutkaityté, Vilma
Andrejauskiené.
Stipendijos dalyvauti Ûalos maûinimo programos
seminaruose ir mokymuose
10 061

Programos iölaidos 2001 m.
61 851 JAV dol.

Marijampolés socialinés pagalbos centras.
„Psichiökai neìgaliù ûmoniù apsauga”
6 000
Socialiniù ir psichologiniù paslaugù centras.
„Savipagalbos grupiù psichikos apsaugos paslaugù
vartotojù klubù/organizacijù pagrindu kúrimas ir
stiprinimas”
5 000
Vilniaus Psichosocialinés reabilitacijos centras.
„Psichosocialinés reabilitacijos paslaugù ûmonéms,
sergantiems sunkia psichikos liga, sukúrimas
Vilniaus miesto bendruomenéje”
7 350

Programos iölaidos 2000 m.
48 600 JAV dol.

PSICHINÉS NEGALIOS PROGRAMA
(Mental Disabilities Advocacy Program)
Pagrindinis programos tikslas – skatinti ûmoniù su
negalia (ypaæ psichine negalia) asmeninì ir profesinì
lavinimà, jù teisiù gynimà ir integravimàsi ì
visuomenè, aktyvinti öiù ûmoniù ir juos suburianæiù
nevyriausybiniù organizacijù ìtraukimà ì vykstanæias
permainas psichikos sveikatos srityje, remti
alternatyviù dideléms psichiatrinéms institucijoms
paramos tarnybù bendruomenéje steigimà.

2001 m. paremti projektai
NVO „Psichinés sveikatos iniciatyva”.
„Kauno rajono bendruomenés psichikos sveikatos
paslaugù modelio sukúrimas”
8 250
Vilniaus psichosocialinés reabilitacijos centras.
„Apsaugotù darbo vietù sukúrimas ûmonéms su
psichikos negalia komercinése ìmonése Vilniuje”
17 500
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Vilniaus priklausomybés ligù centras.
„Koordinuotas atsakas ì övirköæiamù narkotikù
vartojimà Vilniaus mieste”

Socialiniù ir psichologiniù paslaugù centras.
„Psichikos sveikatos paslaugù vartotojù meno
galerija”
8 000

pirmiausia nepilnameæiù ir moterù, sveikatos
apsauga. Itin daug démesio skirta tuberkuliozés,
AIDS, narkomanijos ir smurto problemoms sprèsti
ìkalinimo ìstaigose.

Vieöoji ìstaiga „Ûenevos iniciatyva psichiatrijoje”.
„Psichikos sveikatos paslaugù vartotojù asociacija”
6 000

Spalio mén. Budapeöte vyko kitas seminaras –
„Paliatyvi slauga”. Jo uûdavinys buvo paskatinti Rytù
ir Vidurio Europos öaliù vyriausybes ìtraukti ì savo
öalies sveikatos prieûiúros sistemà skausmo kontrolè
bei paliatyvià prieûiúrà, gerinti sunkiai serganæiù
ûmoniù gyvenimo kokybè. Buvo aiökinama
paliatyvios medicinos ir slaugos ligoniniù politika,
teisiné bazé, modeliai, prioritetai, paslaugù
standartai, profesionalù ruoöimas, studijù vertinimas,
specialistù licenzijavimas.

Vieöoji ìstaiga „Ûenevos iniciatyva psichiatrijoje”.
„Antrasis Baltijos öaliù psichinés sveikatos forumas”
5 000

Programos iölaidos 2001 m.
44 750 JAV dol

ATVIROS LIETUVOS FONDAS
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ALBERTO SCHWEITZERIO
MEDICINOS SEMINARAI
(Albert Schweitzer Medical Seminars)
Programos tikslas – remti keitimàsi ûiniomis ir
specialistù mainus tarp JAV ir Rytù Europos bei
NVS öaliù medicinos institucijù. Programa
organizuoja seminarus Lietuvoje ir renka dalyvius ì
Albert Schweitzer Institute for Humanities (JAV)
uûsienyje organizuojamus seminarus
aktualiausiomis visuomenés sveikatos temomis
(visuomenés sveikatos politika, medicinos etika,
tuberkuliozés kontrolé, AIDS prevencija ir kt.).
2000 m. programa rémé Kauno medicinos
universiteto organizuotà seminarà „Albertas
Öveiceris ir XXI a. medicina”, kuriame ìvairiù sriæiù
specialistai aptaré A.Öveicerio idéjas ir etines
öiuolaikinés medicinos problemas: visuomenés
sveikatos etika ir ûmogaus teisés, teisingumas ir
sveikatos prieûiúra, natúralios gyvybés ribos,
dirbtinio apvaisinimo problemos, nevienodo
sveikatingumo Lietuvoje prieûastys ir kt. Geguûés
mén. vykusiame seminare „Aktualús
bendruomenés sveikatos tarybos uûdaviniai” buvo
diskutuojama, kaip geriau padéti bendruomeniù
sveikatos taryboms analizuoti ir sprèsti aktualias
bendruomenés sveikatos problemas, susipaûinta su
visuomenés sveikatos stiprinimo strategijomis,
taikomomis uûsienio öalyse, pasidalinta sveikatos
programù rengimo ir vykdymo geràja patirtimi.
Seminarà vedé lektoriai iö Suomijos, Kroatijos,
Didûiosios Britanijos ir Lietuvos.
Lietuvos specialistai dalyvavo trijuose Budapeöte
vykusiuose seminaruose. Pirmajame iö jù –
„Sveikatos prieûiúra laisvés atémimo vietose” –
buvo aptarta ìvairiù öaliù nuteistùjù ir kalinamùjù,

Treæiasis seminaras, „Krúties ir gimdos kaklelio
véûio skryningo problemos”, vykès gruodûio mén.,
buvo skirtas aptarti diagnostikos, gydymo ir ligonio
sekimo integracijos problemoms, efektyvaus véûio
skryningo elementams, psichologiniams-socialiniams
jo aspektams bei skryningo programù monitoringo
ir kokybés uûtikrinimo klausimams.

2000 m. remti projektai
Kauno medicinos universitetas.
Seminaras „Albertas Öveiceris ir XXI amûiaus
medicina”
2 500
Kauno medicinos universiteto Biomedicininiù tyrimù
institutas.
Seminaras „Aktualús bendruomenés sveikatos
tarybos uûdaviniai”
5 000
Vladas Rimgaudas Kasperiúnas, Kèstutis Petrauskis,
Virginija Radaviæiené, Vytautas Vaitkus.
Stipendijos dalyvauti seminare „Kaléjimù sveikata –
visuomenés sveikatos pasekmé”
1 604
Nijolé Bieliniené, Nerija Buænyté, Rita
Kabaöinskiené, Aldona Kazakauskiené, Arvydas
Öeökeviæius, Virginija Öukaitiené, Raimonda
Ulianskiené.
Stipendijos dalyvauti seminare „Paliatyvi slauga”
3 010
Elona Juozaityté, Artúras Inæiúra.
Stipendijos dalyvauti seminare „Krúties ir gimdos
kaklelio véûio skryningo problemos”
860

Programos iölaidos 2000 m.
12 974 JAV dol.

VISUOMENÉS SVEIKATOS PROGRAMOS

2001 m. remti projektai

2000 m. suteiktos stipendijos

Julius Kalibatas, Liutauras Labanauskas, Laimutis
Paökeviæius.
Stipendijos dalyvauti seminare „Profesiniù asociacijù
vaidmuo gydytojù licenzijavime ir peratestavime”
1 622

Staûuotés

Vytautas Riauba, Rytis Virbalis, Rúta Jakubæionyté.
Stipendijos dalyvauti seminare „Abortai”
1 612
Emilis Subata, Saulius Æaplinskas, Arúnas
Petkeviæius.
Stipendijos dalyvauti seminare „ÛIV/AIDS kontrolés
strategija”
700

Programos iölaidos 2001 m.
5 073 JAV dol.

SALZBURGO CORNELLIO SEMINARAI
GYDYTOJAMS
(Salzburg Cornell Seminar for Physicians)
Programos tikslas – padéti jauniems gydytojams
susipaûinti su naujausiais medicinos laiméjimais.
Programa konkurso búdu atrenka jaunus gydytojus
dalyvauti Austrijos-Amerikos fondo ir Atviros
visuomenés instituto organizuojamuose seminaruose
Salzburge (Austrija), kur jie gali susipaûinti su
naujausiais medicinos laiméjimais psichiatrijos,
neurologijos, epidemiologijos, ginekologijos, vaikù,
infekciniù bei kitù ligù srityse. Seminarù dalyviai
gauna metodinés literatúros, pagal kurià gali mokyti
savo kolegas, ir seminarù medûiagà, ìraöytà ì
kompaktines ploköteles. Programa remia seminarù
dalyviù tolimesnè dviejù ménesiù staûuotè
prestiûinése Austrijos medicinos institucijose.
2000 m. öeöiolikoje seminarù dalyvavo 25, o vieno
ménesio staûuotéje – 12 ìvairiù specialybiù gydytojù.
2001 m. ì seminarus iövyko 27, ì staûuotes – 5
gydytojai.

Dalyvauti seminaruose
Rita Armonaité
Ligita Balæiúniené
Juozas Belickas
Jolanta Bernatoniené
Vytautas Brasiúnas
Virginija Grabauskiené
Adomas Janulionis
Aleksandras Kibarskis
Egle Kontrimaviæiúté
Jolanta Kudzyté
Darius Leskauskas
Arúnas Liuböys
Vaiva Martinkiené
Diana Mieliauskaité
Daimantas Milonas
Ramuné Paökeviæiené
Biruté Petrauskiené
Diana Plestyté
Andrius Öaikus
Virginijus Öapoka
Vyturys Övedas
Gintaras Urbonas
Jurgita Valaikiené
Nomeda Rima Valeviæiené
Daiva Vélyvyté
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Gelena Kriveliené, Vyta Kuzminskiené, Vida
Leoniené.
Stipendijos dalyvauti seminare „Alkoholio politika ir
visuomenés sveikata”
1 139

Vidmantas Barauskas
Júraté Buinauskiené
Valerijus Karmanovas
Biruté Kavaliauskiené
Aleksandras Kirjazovas
Eugenijus Lesinskas
Audroné Luæinskaité
Biruté Paökeviæiené
Raimundas Sabockis
Vaidotas Urbonas
Kèstutis Versockas
Danguolé Vildaité

Iö viso stipendijoms 2000 m.
19 153 JAV dol.

2001 m. suteiktos stipendijos
Staûuotés
Algimantas Bielskis
Jolita Gibaviæiené
Darius Jaseliúnas
Vyturys Övedas
Nomeda Rima Valeviæiené

Dalyvauti seminaruose

ATVIROS LIETUVOS FONDAS
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Rosita Aniuliené
Jurga Baikauskiené
Vidúnas Daugelaviæius
Rita Jakubæionyté
Valentinas Joköas
Jonas Kairys
Svetlana Kaminskiené
Gytis Kavaliauskas
Ramúnas Kerpauskas
Virgilijus Krasauskas
Audroné Luæinskaité
Virginija Maæioniené
Rúta Mameniökiené
Alvyda Naujokaité
Arúnas Pikelis
Regina Pileckyté
Skirmanté Povilénaité
Violeta Radûiúniené
Aivaras Radûiúnas
Daiva Simanaviæiúté
Dalia Skorupskiené
Rita Ölepikiené
Vytautas Vaisvalaviæius
Margarita Valúniené
Gintaras Virûonis
Rolandas Ûiobakas
Dainius Púras

specialistai iö dvylikos didûiausiù Vilniaus, Kauno,
Klaipédos ir Panevéûio ligoniniù. 1998-2001 m.
ìvyko 8 teoriniai mokymo ciklai, kuriuose dalyvavo
52 gydytojai ir medicinos seserys (12 komandù).
Programos dalyviai buvo supaûindinami su
öiuolaikine perinatologija, svarbiausiomis néöæiùjù ir
naujagimiù prieûiúros, slaugos ir gydymo
problemomis, pasidalijo „komandinio darbo” (team
work) patirtimi, artimiau supaûino su perinatologijos
laiméjimais ir raida JAV. Kursuose savo kvalifikacijà
kélè dalyviai toliau savarankiökai moké savo kolegas
ligoninése. Pasinaudodami kursù medûiaga, dalyviai
moké dar beveik 250 gydytojù ir medicinos seserù.

Programos iölaidos 2000 m.
24 380 JAV dol.

Programos iölaidos 2001 m.
10 000 JAV dol.

PROGRAMA „GALVOS TRAUMOS”
(Head Injury Management)
Ketveriù metù trukmés Galvos traumù programà
ìgyvendino Vilniaus universitetinés greitosios
pagalbos ligoninés Neurochirurgijos skyrius kartu su
Aitken Neuroscience institutu (JAV). Öios programos
tikslas – gerinti ûmoniù búklè po sunkiù galvos
traumù, ìdiegiant naujausias galvos smegenù traumù
gydymo metodikas Lietuvos ligoninése. 2000 m. ì
programà ìstrauké ir Klaipédos miesto ligoninés
Neurochirurgijos skyrius.

2000 m. remti projektai

Iö viso stipendijoms 2001 m.

Klaipédos ligoninés Neurochirurgijos skyrius.
Dalyvauti programoje „Galvos traumos”
3 000

17 981 JAV dol.

PROGRAMA „GIMTI SVEIKAM”
(Well Born)
Programa remia Lietuvos perinatalinés medicinos
asociacijos ir International Relief Teams (JAV)
perinatologijos vykdomà 4,5 metù trukmés
mokymo programà „Gimti sveikam”, skirtà
akuöeriams-ginekologams, neonatologams,
akuöeriams bei naujagimius slauganæioms
medicinos seserims. Öioje programoje dalyvauja

Vilniaus universitetiné Greitosios pagalbos ligoniné.
Dalyvauti programoje „Galvos traumos”
6 600
Egidijus Jarûemskis, Robertas Kvaöæeviæius, Saulius
Roæka, Gediminas Miliúnas, Vytautas Gryksas.
Stipendijos dalyvauti Aitken Neuroscience Institute
rengtuose seminaruose ir mokymuose
4 500

Programos iölaidos 2000 m.
14 100 JAV dol.

VISUOMENÉS SVEIKATOS PROGRAMOS

2000 m. Medicinos interneto programa rémé
projektus, kuriù tikslas - tenkinti visuomenés
sveikatos informacijos reikmes öiose prioritetinése
kryptyse:
Visuomenés sveikatos specialistù mokymasis
naudotis informacinémis technologijomis. Öiai
veiklai padéjo jau veikiantis medikù mokymo
tinklas, kurio mokslo programos buvo
perorientuotos specifiniams visuomenés sveikatos
prieûiúros specialistù poreikiams, atitinkamai
parengti déstytojai. Mokymai vyko Vilniuje, Kaune,
Panevéûyje, juose dalyvavo apie 1600 specialistù.
Vieöos informacijos internete lietuviù kalba, skirtos
visuomenés sveikatos prieûiúrai ir stiprinimui,
kúrimas. 2000 m. buvo paskelbtas konkursas
„Informacinés technologijos visuomenés sveikatai”.
Pagrindiniai konkurso tikslai – skatinti ìgyvendinti
projektus, kurie per internetà ir informacijà
kompaktiniuose diskuose siekia mokyti visuomenè
gyventi sveikai ir saugiai bei susikurti tam sàlygas ir
aplinkà, kurti psichologinés ir socialinés pagalbos
bei informacijos teikimo grupes ûmonéms,
turintiems ûalingù ìproæiù bei sergantiems
chroniökomis ligomis, informuoti visuomenè apie
sveikatai kenksmingas paslaugas, produktus bei
sàlygas, taip pat apie ekstremalias situacijas,
skatinti tarpûinybinì, valdymo ir visuomeniniù
struktúrù pasikeitimà sveikatos informacija bei
specialistù rengimo, tobulinimo ir informavimo
programù rengimà ir platinimà. Konkurse buvo
atrinkti 23 projektai ir jiems ìgyvendinti suteikta 111
406 JAV dol. parama.
Siekiant, kad internete atsirastù kuo daugiau
mokomosios medûiagos, reikalingos studentams ir
jau dirbantiems specialistams, ketinantiems atnaujinti
savo ûinias, buvo paremtas Kauno medicinos
universiteto projektas „Visuomenés sveikatos studijù,
moksliniù tyrimù bei renginiù medûiaga internete”.
Tai buvo pirmas tokio tipo projektas Lietuvoje. Jis
iki 2002 m. pabaigos numato pateikti 16 techniniù
kreditù apimties mokymo medûiagà. Æia numatyti
kursai déstytojams, techninés ir metodologinés
pagalbos teikimas déstytojams, mokymo medûiagos
kokybés ìvertinimo sistema, autoriniù teisiù apsauga.
Taip pat numatoma sukurti visuomenés sveikatai
skirtà interneto svetainè, kurioje bus teikiama
informacija apie visuomenés sveikatai skirtus

Lietuvos autoriù mokslinius darbus bei Lietuvos
mokslo renginius. Projektas ìgyvendinamas
bendradarbiaujant su Vilniaus universitetu ir
Kauno technologijos universitetu.
Galimybiù naudotis informacinémis
technologijomis stiprinimas. Siekiant sustiprinti ir
praplésti galimybes naudotis informacinémis
technologijomis ne tik didûiuosiuose miestuose,
bet ir periferijoje, buvo inicijuotas „Visuomenés
sveikatos informavimo sistemù Alytaus, Vilniaus,
Utenos visuomenés sveikatos centruose sukúrimo
ir informaciniù technologijù mokymo projektas”,
kurì paruoöé ir pradéjo ìgyvendinti Vilniaus
visuomenés sveikatos centras.
Medicinos interneto programa 2000 m. pabaigoje
savo veiklà uûbaigé. 2001 m. Atviros Lietuvos
fondas toliau skatino ir rémé informaciniù
technologijù panaudojimà visuomenés sveikatos
tikslams per Visuomenés sveikatos programù
konkursus ir projektus.

2000 m. remti projektai
Inicijuotas projektas.
„Informaciniù technologijù mokymo kursai”
10 726
Kauno medicinos universitetas.
„Visuomenés sveikatos studijù, moksliniù tyrimù
bei renginiù medûiaga internete”
22 500
Vilniaus visuomenés sveikatos centras.
„Visuomenés sveikatos informavimo sistemù
Alytaus, Vilniaus, Utenos visuomenés sveikatos
centruose sukúrimo ir informaciniù technologijù
mokymo projektas”
27 400

Konkursas „Informacinés
technologijos visuomenés sveikatai 2000”
Lietuvos sveikatos informacijos centras.
„Sveikatos prieûiúros informacinés sistemos
tobulinimas”
6 250
Vytauto Didûiojo universitetas.
„Interneto svetainé su konferencijù sistema
medicinos specialistams”
10 000
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Kauno medicinos universiteto Slaugos fakultetas.
„Pasaulio sveikatos organizcijos mokomosios
medûiagos Slauga programos paruoöimas ir
platinimas per internetà ir kompaktinémis
plokötelémis”
8 977
Kauno medicinos universitetas.
„Saugús namai. Interneto svetainé”
9 974
Öiauliù universiteto Moters studijù centras.
„Informaciniù technologijù panaudojimas kuriant
sveikà mokyklos aplinkà”
3 650
Sveikatos apsaugos ministerijos Radiacinés saugos
centras.
„Visuomenés informavimo apie jonizuojanæiàjà
spinduliuotè elektroninés sistemos sukúrimas”
3 100
ATVIROS LIETUVOS FONDAS
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Kriziù tyrimo centras.
„Radiacija Lietuvoje. Interneto svetainé ir CD”
3 750
Kauno technologijos universitetas.
„Kompiuteris ir sveikata”
8 000
Vieöoji ìstaiga „Gera búsena”.
Bandomasis projektas „Krizinés situacijos
paauglystéje ir jaunystéje – neatidéliotina
psichologiné pagalba Internete. Övietéjiökasinformacinis tinklalapis visuomenés nariams”

Kauno medicinos universitetas.
„Katalogizuotos interneto svetainés Visuomenés
sveikata sukúrimas”
8 798
Kauno rajono Kultúros, övietimo ir sporto skyriaus
Övietimo centras.
„Metodinés informacinés sistemos, laiduojanæios
efektyvù sveikatos ugdymà, kúrimas”
4 795
Visuomeniné organizacija „Marijampolés jaunimo
linija”.
„Marijampolés apskrities organizacijù, besirúpinanæiù
visuomenés sveikata, informaciné sistema
internete”
2 803
Vilniaus universitetiné Greitosios pagalbos ligoniné.
„Galvos ir nugaros smegenù trauma: aktualijos,
perspektyvos ir prevencija”
6 936
Kauno visuomenés sveikatos centras.
„Svetainé Visuomenés sveikata (interneto puslapis)”
5 450
Utenos aukötesnioji medicinos mokykla.
„Informaciniù technologijù integravimas ì dailés
terapijos studijas”
3 500
Vieöoji ìstaiga „Gera búsena”.
„Psichologiné pagalba internetu. Övietéjiökasinformacinis tinklalapis visuomenés nariams”

2 250
Kauno Medicinos universitetas.
„Sveika ir saugi buitis”
9 438
UAB „Minties vingiai”.
„Kiekvienai moteriai apie savo sveikatà”
1000
Lietuvos kriköæioniökojo jaunimo sàjunga
„Ûingsnis”.
„STOP ûenklas”

3 750
Kauno medicinos universiteto Biomedicininiù tyrimù
institutas.
„Skaitmeniné oftalmologija. I. Úmios akiù ligos”
3 750
Vieöoji ìstaiga „Pradûiù pradûia”.
„Gera pradûia – sveika visuomené. (Interneto
svetainé)”
2 000

5 000
Vieöoji ìstaiga „Onkovita”.
„Krúties véûio profilaktika interneto svetainéje”

Öiauliù Juliaus Janonio gimnazija.
„Gimnazijos bendruomenés sveikatos stiprinimas”
1 500
Kitos iölaidos

735

13 177

Programos iölaidos 2000 m.
189 209 JAV dol.
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ALF Kultúros programos siekia daryti ìtakà öalies
kultúros politikos procesams, skatinti struktúrinius
pokyæius bei tarptautinè integracijà kultúros srityje,
naujù kultúros funkcionavimo modeliù kúrimà,
remdama tas iniciatyvas, kurios turi tèstinumo bei
multiplikavimo galimybes. 2000-2001 m.
pagrindinés kultúros programù veiklos kryptys
buvo öios:
- vieöoji kultúros politika;
- kultúra kaip pilietinés visuomenés ugdymo
instrumentas (decentralizacija, socialiné
integracija);
- kultúros informacinés bazés stiprinimas.

KULTÚROS INFRASTRUKTÚRÙ
PROGRAMA

ATVIROS LIETUVOS FONDAS
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Siekiant aktyvinti kultúros centrù veiklà ir
modernizavimà, skatinti jù iniciatyvà bei naujas
veiklos formas, 2000 m. buvo surengtas seminaras
kultúros institucijù vadybininkams „Naujas kultúros
vadybininkas: funkcijos ir perspektyvos” (vadové
Lidija Varbanova, Bulgarija). Tù paæiù tikslù buvo
siekiama ir konkursu „Modernaus kultúros centro
plétra”, kuriam buvo pateikta 30 projektù, remta –
14 projektù.

2000 m. remti projektai

Konkursas „Lietuvos muziejù
multimedijos svetainés internete”
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus.
„Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus svetainé
internete”
5 000
Zarasù kraöto muziejus.
„Zarasù kraöto muziejaus svetainé internete”
3 258
Klaipédos savivaldybés Maûosios Lietuvos istorijos
muziejus.
„Maûosios Lietuvos istorijos muziejaus svetainé
internete”
3 381
Kauno technologijos universitetas.
„Klaipédos laikrodûiù muziejus internete”
3 318

Konkursas „Modernaus kultúros
centro plétra”
Panevéûio rajono Naujamiesæio viduriné mokykla.
„Stovykla – pleneras Jaunasis skulptorius”
758

Siekiant paskatinti poleminés, analitinés ir
tiriamosios ûurnalistikos plétrà, aktyvinti kritinì
diskursà bei vieöas diskusijas, jau ketvirtus metus iö
eilés buvo surengtas konkursas kultúrinei
periodikai remti. Konkurse dalyvavo 19 leidiniù
redakcijos, parama skirta 9 projektams ìgyvendinti.
Geriausiù 2000 m. kultúrinés periodikos straipsniù
autoriams ALF kartu su Kultúros ministerija,
Lietuvos raöytojù sàjunga bei Lietuvos ûurnalistù
sàjunga paskyré keturias premijas.

Anyköæiù kultúros rúmai.
„Kultúros centras – jaunù ûmoniù, turinæiù
psichologiniù ir socialiniù problemù, integracijos ì
visuomenè centras”
2 625

Kultúros infrastruktúrù programa glaudûiai
bendradarbiavo su Lietuvos Respublikos Kultúros
ministerija. Kartu buvo inicijuotas ir paremtas
Europos kultúros programù centro steigimas, atlikti
parengiamieji darbai kuriant Lietuvos kultúros
politikos nuostatas.

Öilutés muziejus.
„Maûosios Lietuvos kultúros centro plétra”

Visuomeniné organizacija „Vaikai – visuomenés
dalis”.
„Jaunimo centras – galimybé iöreiköti savo meninius
ir kúrybinius sugebéjimus”
1 600

1 850
Lietuvos dailés muziejus.
„Lietuvos dailés muziejaus skaitmeniniù leidiniù
informacinis kultúros centras – skaitykla”
4 000
Kurtuvénù regioninio parko direkcija.
„Moderniù kultúros centrù plétra regioniniuose
parkuose”
500
Öiauliù dailés galerija.
„Öiauliù dailés galerijos modernizavimas”
4 125

KULTÚROS PROGRAMOS

Lietuvos tarpdisciplininio meno kúréjù sàjunga.
„Lietuvos tarpdisciplininio meno kúréjù sàjungos
metiné kúrybiné programa Ûiúrovo link”
1 750
Klaipédos m. savivaldybés vieöoji biblioteka.
„Virtuali galerija meno bibliotekoje”

Ûurnalo „Nemunas” redakcija.
„Socialiniai pokyæiai ir kultúra”
2 800
Kultúros draugija „Sauluté”.
„Regionas kaip kultúros raiökos laukas. Regioninis
kultúros savaitraötis kaip priemoné kultúros
sklaidai”
2 500
Savaitraötis „Öiaurés Aténai”.
„Kultúros ir ûmogaus reforma öiandieniniame
pasaulyje”

800
Jurbarko V.Grybo memorialinis muziejus.
„Tarp muziejaus sienù”
2 625
Vilniaus dailés akademija.
„Naujo Vilniaus dailés akademijos informacinioedukacinio centro parodù ciklas”
4 393
Tomo Mano kultúros centras.
„Baltijos regiono öaliù júros pakrantése esanæiù
kultúriniù susitikimù centrù tinklo kúrimo
programa”

1 800
Ûurnalas „Kultúros barai”.
„Kultúra ir socialiné realybé: abipusé jù sàveika
kaip visuomenés aktyvinimo veiksnys”
3 500
Zita Paulauskaité.
Kultúros periodikos konkurso prizas uû straipsniù
ciklà „Apie kultúrà provincijoje”
250

Kiti projektai
1 988

Kauno öokio teatras „Aura”.
„Auros bendruomenés plétra”

UAB „Knygù kelias”.
Projektui „Lietuvos tautiniù maûumù kultúros
paveldas”
4 360

3 488

Inicijuotas projektas.
Seminaras „Naujas kultúros vadybininkas: funkcijos
ir perspektyvos”
2 895

Konkursas „Publicistika kultúrinéje
periodikoje”
Dienraötis „Öiauliù kraötas”.
„Publicistika kultúrinéje periodikoje”
300
Vieöoji ìstaiga „Naujasis Ûidinys - Aidai”.
„Lietuvos kultúros ir visuomenés procesù kritiné
refleksija”
4 208
Vieöoji ìstaiga „Naujasis Ûidinys - Aidai”.
„Knygù aidai”
650
UAB „Polilologas”.
„Menininkù ir mokytojù dialogas”
1 085
Lietuvos dailininkù sàjunga.
„Lietuvos kultúros politikos ìûvalgos ir realijos XXI a.
akivaizdoje”
500

Inicijuotas projektas.
„Europos Sàjungos kultúros programù centras”
5 000
Lietuvos dailés muziejus.
„Öiuolaikinio dailés informacijos centro veikla”
38 659
Lolita Jablonskiené.
Stipendija dalyvauti ICAN projekto pristatyme ir
generalinéje asambléjoje
401
Rúta Pileckaité.
Stipendija dalyvauti VI-je tarptautinéje juvelyrikos
konferencijoje-seminare
140
Gediminas Urbonas.
Stipendija dalyvauti seminare „Duchamp’o
lagaminas”
800
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Panevéûio apskrities G.Petkeviæaités-Bités vieöoji
biblioteka.
„Visuomenés kultúrinio övietimo ir informacijos
infrastruktúros modernizavimas”
2 000

ALF ir Danijos kompanijos Hedeselskabet
inicijuotas projektas.
„Gamtoje 2000: kvieæia nacionaliniai ir regioniniai
parkai”
5 000
Lietuvos Respublikos Kultúros ministerija.
„Lietuvos tapybos paroda „Keturios moterys iö
Lietuvos” ir M.K.Æiurlionio kvarteto koncertas
Europos Parlamente”
7 214
ALF bibliotekos, audiotekos ir videotekos
komplektavimas bei renginiù organizavimas
32 617
Kitos iölaidos
61 976

Ökotija) bei finansù analitikés M.Starkeviæiútés
„Biudûeto iölaidù kultúrai apûvalga”, pristatyta ir
plaæiai aptarinéta spaudoje, radijuje ir televizijoje.

2000 m. remti projektai

Projektas „Veikiantis menas”
Ana Platonova, Juozas Pocius, Rimanta Vaiæekonyté,
Vilija Aköyté, Titas Varnas, Rasa Ercmoniené.
Stipendijos dalyvauti seminare
„Veikiantis menas”
1 491
Öiauliù psichologinis kúrybinis jaunimo centras.
Seminaras „Veikiantis menas”
750

Programos iölaidos 2000 m.
224 113 JAV dol.
ATVIROS LIETUVOS FONDAS
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Moterù ir vaikù centras „Nendré”.
„Veikiantis menas”
2 750

ATLIKÉJÙ MENO PROGRAMA
2000 m. programa baigé trejus metus trukusì
projektà „Profesionalus teatras vaikams ir
paaugliams”, kuriuo buvo siekta atskleisti teatrù
veiklos galimybes, atnaujinti repertuarà, rengti
edukacinius projektus bei profesines pratybas.
2000 m. buvo paskelbti dramaturgijos vaikams ir
paaugliams bei teatrù edukaciniù projektù
konkursai, surengta Dramaturgijos laboratorija
(vedéja Suzanne van Lohuisen, Nyderlandai),
iöleisti biuletenis „Naujoji dramaturgija” ir
R.Oginskaités knyga „Teatras be pasakù”.
Baigiamajame projekto renginyje, kuris vyko spalio
mén., dalyvavo vaikù teatro kúréjai ir specialistai iö
12 öaliù. Ì öio renginio programà buvo ìtrauktos
diskusijos, vaizdo juostù perûiúros, edukaciniù
projektù pristatymai, Lietuvos ir Nyderlandù
autoriù naujù pjesiù sceniniai skaitymai,
Nyderlandù menininko P.Zegveldo spektaklio
„Keten” perûiúros.
Programa toliau bendradarbiavo su Europos
Kultúros fondu bei Baltijos öaliù ir Lenkijos Soroso
fondais ìgyvendinant ilgalaikì projektà „Veikiantis
menas”. Öio projekto tikslas – teatro priemonémis
gràûinti rizikos grupiù vaikus, paauglius ì visavertì
socialinì gyvenimà.
Vieöosios politikos bei kultúros vadybos srityse
didûiausio atgarsio sulauké tokie programos
inicijuoti projektai kaip kursai „Kultúros projektù
finansavimo paieöka” (vadovas Finlay Craig,

Visuomeniné jaunimo organizacija „Transilvanija”.
„Saugi erdvé”
2 750
Klaipédos Dacho viduriné mokykla.
„Uû zonos”
2 750
Öiauliù psichologinis kúrybinis jaunimo centras.
„Teatras su gatvés vaikais netradicinéje
aplinkoje”
2 750
Jaöiúnù „Auöros” viduriné mokykla.
„Pauköæiai”
2 750
Vaikù ir jaunimo klubas „Ûirmúnai”.
„Maûasis princas – teatro terapija”
2 750

Projektas „Profesionalus teatras
vaikams ir paaugliams”
Inicijuotas projektas.
Dramaturgijos konkursas „Teatras vaikams ir
paaugliams”
14 700
Inicijuotas projektas.
„Teatro vaikams dramaturgijos laboratorija”,
vadovaujama olandù dramaturgés Suzanne van
Lohuisen
3 802

KULTÚROS PROGRAMOS

Vieöoji ìstaiga „Panoptikumas”.
„Dokumentinis vaizdo filmas Vaiko perspektyva
pagal Suzane Osten”
2 650
Inicijuotas projektas.
H.Kunæiaus pjesés „Vunderkindas, arba öokoladinis
Mocartas” sceninio eskizo parengimas
1 725
Inicijuotas projektas.
R.Öerelytés pjesés „Stoglangis” sceninio eskizo
parengimas
1 165
Inicijuotas projektas.
R.Oginskaités knygos „Teatras be pasakù”
ìsigijimas

Kiti projektai
UAB „Rilkonas”.
„Lietuvos Respublikos biudûeto iölaidù kultúrai
ìvertinimas”
1 098
Inicijuotas projektas.
Seminaras „Kultúros projektù finansavimo paieöka”
5 560
Inicijuotas projektas.
Ìvertinimo studija „Kultúros ir meno svetainés
internete”
575
Kitos iölaidos
12 149

Programos iölaidos 2000 m.

Teatro ir kino informacijos ir edukacijos centras.
Biuletenio „Naujoji dramaturgija” leidyba
4 375

81 513 JAV dol.
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KULTÚROS PROGRAMA

Teatrù edukacinés veiklos projektù
konkursas
Vilniaus konservatorija.
„Ûaidûiame teatrà”
938
Vieöoji ìstaiga „Treæias skambutis”.
„Paûintinés ekskursijos po teatrà”
2 500
Vaikù teatras „Krasnaja kurica”.
„Kà tu pasakysi?”
1 250
Vieöoji ìstaiga „Skylé”.
„Uniformos”
2 000
Vilniaus Senamiesæio teatras.
„Spektaklis-pamoka Abécélé”
2 500
Kauno léliù teatras.
„Léliù teatro priemoniù panaudojimas vaiko
asmenybés ir jos saviraiökos ugdymui”
1 855
Kauno öokio teatras „Aura”.
„Búk savimi”
2 500

2001 m. Kultúros infrastruktúrù ir Atlikéjù meno
programos buvo sujungtos ì vienà Atviros Lietuvos
fondo Kultúros programà. Ji toliau tèsé veiklà
kultúros iniciatyvù rémimo ir kultúros politikos
srityje. Vienas iö programos ìgyvendintù projektù
vieöosios politikos srityje – drauge su Goethe’s
institutu Vilniuje bei Prancúzijos kultúros centru
surengtas seminaras „Kultúros politika: valstybé
versus regionai”, kurio rekomendacijos buvo
paskelbtos bei aptartos spaudoje. Programa taip
pat inicijavo du platù atgarsì turéjusius tyrimus:
palyginamàjà studijà „Kultúros ir sporto rémimo
fondù veikla Baltijos öalyse” (drauge su
savaitraöæiu „Veidas”) bei antràjì finansù analitikés
M.Starkeviæiútés tyrimà „Lietuvos teatrù ir
koncertiniù organizacijù iölaidù ìvertinimas”.
Pastarasis turéjo ìtakos Kultúros ministerijoje
kuriant teatrù ir koncertiniù organizacijù ìstatymo
koncepcijos projektà.
Siekiant stiprinti kultúros informacinè bazè buvo
remtas iösamaus kultúros ir meno institucijù
portalo internete kúrimas bei darbai, susijè su
„Europos Sàjungos kultúros finansavimo ûinyno”
vertimu, adaptavimu ir paskelbimu Europos
kultúros programù centro svetainéje. Programa
daug démesio skyré kultúros darbuotojù mokymui
ir jù supaûindinimui su kultúros projektù
planavimu ir jù rengimu, galimybémis dalyvauti
Europos Sàjungos ir tarptautiniù fondù programose
kultúrai remti.
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1 430

2001 m. inicijuotas projektas „Nutylétos tikrovés”.
Jo tikslas – paskatinti intelektualù diskursà apie
posovietinè ir pokolonijinè patirtì, kritinè bei
meninè jos analizè. Öì projektà pradéjo kartu su
Lietuvos filosofù draugija bei Öiuolaikinio meno
centru organizuotas tarptautinis seminaras
„Keiæiant vakuumà: naujos geografijos ir
ideologijos”. Seminare dalyvavo apie 100
klausytojù bei lektoriù iö 7 öaliù, jì toliau tèsé kino
forumas, sukvietès dalyviù iö 6 öaliù. Projektà
numatoma baigti 2002 m.

Projektas „Veikiantis menas”
Romas Juökelis, Flavijus Piliponis.
Stipendijos dalyvauti seminare „Projekto Baltijos
öaliù fotografija perspektyvos”
133
Visuomeniné organizacija „Transilvanija”.
„Devyni tiltai”
4 000
Vieöoji ìstaiga „Treæias skambutis”
„Kaip sukurti filmà”
3 782

2001 m. remti projektai
Inicijuotas projektas.
„Lietuvos teatrù ir koncertiniù organizacijù iölaidù
ìvertinimas”
14 109

ATVIROS LIETUVOS FONDAS
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Inicijuotas projektas.
„Regioninés periodikos, raöanæios apie kultúrà,
apûvalga”
1 000
Inicijuotas projektas.
Seminaras „ES programa „Kultúra 2000”: projektù
raöymas”
2 424
Inicijuotas projektas.
„Kultúros ir sporto rémimo fondù veikla Baltijos
öalyse”
2 890

Jaunimo psichologinés paramos centras.
„Vaikù teatras”
3 550
Nevyriausybiné organizacija „Revitra”.
„Voratinklis”
3 200
Vieöoji ìstaiga „Dailés kalba”.
„Paûink save”
3 000
Balninkù bendruomenés centras
„Po gimtojo kraöto dangumi”
2 500
Kédainiù regioninis muziejus.
„Miesto praeities atradimas”
2 373
Alantos ûemés úkio mokykla.
„Menas tiesia rankà”
3 225

Raimonda Karnackaité.
Stipendija seminarù ciklui „Kultúros ir sporto
fondù veikla Latvijoje, Estijoje”

Teatro, muzikos ir kino muziejus.
„Sukurkime naujà pasaulì”
2 863

683
Övietimo kaitos fondas.
„Menas ir teatras æigonù vaikams”

Inicijuotas projektas.
Seminaras „Kultúros politika: valstybé versus
regionai”

2 825
1 725

Projektas „Nutylétos tikrovés”

Inicijuotas projektas.
Seminaras „Kultúros projektù planavimas”
4 715
Europos kultúros programù centras”.
„Raktas – es: kultúros finansavimo galimybés
Europos Sàjungoje – suûinoti ir pasinaudoti”
8 925
UAB „Naujosios komunikacijos prekyba”.
„Kultúros ir meno institucijù portalas
internete”
12 093

Inicijuotas projektas.
Projekto „Uûpildyti vakuumà: naujosios ideologijos ir
geografijos” vertimas
1 438
Inicijuotas projektas.
Seminaras „Keiæiant vakuumà: naujos geografijos ir
ideologijos”
6 995
Inicijuotas projektas.
Kino forumas „Nutylétos tikrovés”
3 275

KULTÚROS PROGRAMOS

Lietuvos dailés muziejus.
„Öiuolaikinio dailés informacijos centro veikla”
20 000

Lietuvos öokio informacijos centras.
„Öokio informacijos erdvé”

Kitos iölaidos

Ana Platonova, Juozas Pocius, Rimanta
Vaiæekonyté, Titas Varnas, Rasa Ercmoniené.
Stipendijos dalyvauti seminare „Veikiantis menas”
2 500

14 329

Programos iölaidos 2001 m.

16 000

126 052 JAV dol.

Programos iölaidos 2000 m.
75 705 JAV dol.

Atviros visuomenés instituto tinklo Kultúros ir meno
programà sudaro dvi savarankiökos dalys
(paprogramés): Kultúros politikos bei Kultúros ryöiù.
Kultúros politikos programa skatina struktúrines
Rytù bei Vidurio Europos regiono kultúros
permainas. Remiamos iniciatyvos, siekianæios
spartinti infrastruktúros kaità, ìstatymù leidybà ir
finansavimo politikà kultúros srityje, kultúros
vadybininkù övietimà.

2001 m. remti projektai
Lietuvos kultúros darbuotojù tobulinimo centras.
„Vieöieji ryöiai Lietuvos projektù vadyboje”
6 800
Lietuvos öokio informacijos centras.
„Öokio informacijos erdvés plétra”
10 000
Ûurnalas „Kultúros barai”
„Eurointegracija ir kultúros politika”
10 000

Programos iölaidos 2001 m.
26 800 JAV dol.

2000 m. remti projektai
Agentúra „Kitas Krantas”.
„Maûosios teatro formos”
2 300
Ûurnalas „Kultúros barai”.
Analitiniù straipsniù, vertimù ir pokalbiù ciklas
„Lietuvos kultúros ir kultúros politikos raidos
kryptys”
10 000

Kultúros ryöiù programos tikslas – skatinti Rytù ir
Vidurio Europos kultúros profesionalù
bendradarbiavimà kuriant ir ìgyvendinant
konceptualius, novatoriökus, daugiabriaunius
projektus, kurie kelia diskusijas, kultúros kúréjù
kvalifikacijà ir spartina socialines bei kultúros
politikos permainas.

2000 m. remti projektai

Klaipédos miesto savivaldybés administracija.
„Kultúros vadybos ìtaka kultúros politikos ir
socialinés integracijos procesui”

Projektai Lietuvoje
8 668

Lietuvos kultúros darbuotojù tobulinimo centras.
„Interaktyvús regiono kultúros politikos darbuotojù
kursai”
12 271

Vilniaus dailés akademija.
„Öiuolaikinio meno vadyba – kultúros politikos
dalis”
1 150
Teatro ir kino informacijos ir edukacijos centras.
„Naujosios dramos akcija”
13 325

Pilietiniù iniciatyvù centras.
„Naujù vietos kultúros centrù modeliù plétoté
Lietuvoje”
15 000
Kauno technologijos universiteto Biznio
kompetencijos centras.
„Kultúros vadybininkù ugdymo kursù programa”
8 966

Lietuvos dailininkù sàjunga.
„Soutine’o dienos 2000”
6 430
Vieöoji ìstaiga „Panoptikumas”.
„Tarptautinis trumpo metro filmù festivalis
Tinklai”
5 298
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ATVIROS VISUOMENÉS INSTITUTO
TINKLO KULTÚROS IR MENO
PROGRAMOS

Vilniaus dailés akademijos leidykla.
„Prieöistorinis ir modernus menas – kontaktù
paieökos”
1 350

60

Inicijuotas projektas.
Vaikù ir jaunimo teatras
4 852

Projektai kitose öalyse
Lietuvos öokio informacijos centras.
Dalyvauti projekte „Tarptautinis öiuolaikinio öokio
festivalis Evolutsioon 2000”
913
Vieöoji ìstaiga „Muzikiniai renginiai.
Dalyvauti projekte „Teatras miesto erdvéje. Baltijos
patirtis”
285
ATVIROS LIETUVOS FONDAS
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Jonas Valatkeviæius, Dainius Liökeviæius, Redas
Dirûys.
Stipendijos dalyvauti projekte „Baltijos regiono
öiuolaikinio meno paroda N.E.W.S.”

Vieöoji ìstaiga „Oskaro Koröunovo teatras”.
Dalyvauti projekte Teatras miesto erdvéje. Baltijos
patirtis”
1 865
Biruté Marcinkeviæiúté, Jolanta Rimkuté, Almantas
Glioûeris, Darius Zdanoviæius.
Stipendijos dalyvauti projekte „Teatras miesto
erdvéje. Baltijos patirtis”
520
Algis Jankúnas, Romualdas Poûerskis.
Stipendija dalyvauti projekte „Siberia 2000”
1 172
Audrius Juzénas.
Stipendija dalyvauti projekte „Vienas pasaulis
2000”

Laima Romoslauskiené-Öulsk, Evaldas Vyæinas, Ûivilé
Karkauskaité-Urbaiti, Arúnas Dikæius, Arkadijus
Gotesmanas, Öarúnas Nakas.
Stipendijos dalyvauti tarptautinéje jaunùjù muzikù
laboratorijoje „Laikas-Erdvé-Muzika”
1 920
Irma Stanaityté.
Stipendija dalyvauti tarptautiniame videomeno ir
trumpametraûiniù filmù festivalyje „Sapnù
gaudytojas”
322
Andrius Pulkauninkas.
Stipendija dalyvauti projekte „Öokis, kertantis sienas
2000”
45
Elona Lubyté.
Stipendija dalyvauti projekte „Muziejai ir visuomené
21-ojo amûiaus pabaigoje”
20
Vieöoji ìstaiga „Oskaro Koröunovo teatras”.
Dalyvauti festivalyje „Baltoscandal”
1 476
Jurgis Giedrys, Egidijus Tamoöiúnas, Audroné
Ûukaityté.
Stipendijos dalyvauti festivalyje „Baltoscandal”
246

399
Valdemaras Dadéla, Renata Labul, Irena
Viönevskaja, Vytautas Gaileviæius, Andrius Jautakis.
Stipendijos dalyvauti seminare „Senoji muzika
Vysokuose”
400
Mindaugas Gapöeviæius, Nomeda Urboniené,
Gediminas Urbonas.
Stipendijos dalyvauti simpoziume
„Pro@Contradaugiadisciplininis media”

Audroné Ûukaityté.
Stipendija dalyvauti tarptautiniame laisvùjù menù
festivalyje „Pasaulis be narkotikù”
258
Kúrybinis susivienijimas „Aleksis”.
Dalyvauti tarptautiniame laisvùjù menù festivalyje
„Pasaulis be narkotikù”
564
Vytautas Germanaviæius.
Stipendija dalyvauti tarptautiniame festivalyje
„Naujosios muzikos dienos”

250
Andrius Pulkauninkas, Giedré Kirkilyté, Daiva
Ûilinskaité, Kristiana Kemundryté, Marijanas
Staniulénas, Daiva Rinkeviæiúté, Laura
Venckúnaité.
Stipendijos dalyvauti projekte „Kontaktas. Jaunùjù
öokio festivalis”
294

620
Leopoldas Mykolas Digrys.
Stipendija dalyvauti seminare „Tarpautinis
A.D.Sacharovo vardo meno festivalis”
247

KULTÚROS PROGRAMOS

Audronis Liuga.
Stipendija dalyvauti projekte „Mladi Levi”

Öarúnas Tamulaitis, Rytis Tankeviæius, Sigitas
Lukauskas, Tomas Geæiauskas, Auöra Kleizaité,
Audrius Markúnas.
Stipendijos dalyvauti projekte „Laikas-ErdvéJudéjimas”

625

398

Asta Matukynaité.
Dalyvauti projekte „Architektúros seminaras
MECCA”
361

Eglé Rakauskaité.
Stipendija dalyvauti seminare „Ostkolonial”
407
Donatas Banionis.
Stipendija dalyvauti projekte „Bosporskie Agony”

Gytis Luköas, Algimantas Puipa, Graûina Arlickaité,
Audrius Stonys.
Stipendijos dalyvauti projekte „Arsenalas”
78

86

Vladimiras Beresniovas.
Stipendija dalyvauti projekte „Crazy and Funny-2”
128

50

Eglé Rindzeviæiúté.
Stipendija dalyvauti projekte „New Media Art”

Marijus Mikutaviæius.
Stipendija dalyvauti projekte „Rokas ir politika”
Artúras Raila.
Stipendija dalyvauti seminare „Manifesta 3”

260

Gediminas Jankauskas, Linas Vildûiúnas.
Stipendijos dalyvauti projekte „Lubush Film
Summer”
250
Vita Mozúraité, Giedré Kirkilyté, Audronis Imbrasas,
Vytis Jankauskas.
Stipendijos dalyvauti projekte „Öiuolaikinio öokio
konferencija Bytome”
344

Snieguolé Maceviæiené, Laima Krupaviæiené, Eglé
Jaskúniené, Milda Öeökuviené.
Stipendijos dalyvauti projekte „Moterù fotografija”
385
Algimantas Puipa.
Stipendija dalyvauti projekte „Juodosios naktys”
45
Kitos iölaidos
7 654

Programos iölaidos 2000 m.

Eglé Gineityté.
Stipendija dalyvauti seminare „Cimelice Residency
Program”

58 012 JAV dol.
85

Nomeda Urboniené, Gediminas Urbonas.
Dalyvauti projekte „Art + Communication”
95

2001 m. remti projektai

Projektai Lietuvoje

Vaidotas Jauniökis, Jonas Valatkeviæius, Vytautas
Petruöonis.
Stipendijos dalyvauti seminare „Cenzúra vizualiuose
menuose ir ûiniasklaidoje”
107

Lietuvos öokio informacijos centras.
„Övedù aukötùjù mokyklù patirtis ir modernaus
öokio atlikéjù rengimo sistemos tobulinimas
Baltijos öalyse”
5 590

Artúras Ûukauskas, Andrius Kurienius.
Stipendijos dalyvauti projekte „Atlikéjù meno
vasaros akademija”

Lietuvos muzikos akademija.
„Tarptautinis seminaras kino mokykloms”
3 510
756

Darius Giræys, Jurgita Remeikyté.
Stipendija dalyvauti projekte „Time Warp”

Vieöoji ìstaiga „Muzikiniai reginiai”.
„Öoku, groju”
3 127

1 005
Dûiugas Katinas.
Stipendija dalyvauti projekte „hexpo”
568

Teatro ir kino informacijos ir edukacijos centras.
„Naujosios dramos akcija”
7 572
Vieöoji ìstaiga „Skylé”.
„Tarptautinis jaunimo miuziklas Svetimi”
2 050
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44

Individuali ìmoné „Seansas”.
„Drama be sienù”
4 100
Lietuvos fotomenininkù sàjunga.
„Kas esi, ûmogau?”
3 500
Daugyvenés kultúros istorijos muziejus-draustinis.
„Medûio kultúra”
2 568
Visuomeniné organizacija „Poetinis Druskininkù
ruduo”.
„Poetinis Druskininkù ruduo”
4 080

ATVIROS LIETUVOS FONDAS
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Vaidotas Jauniökis, Aistis Mickeviæius, Indré Blúöiúté.
Stipendijos dalyvauti projekte „Öiuolaikinés dramos
festivalis”
1 317
Kauno öokio teatras „Aura”.
Dalyvauti projekte „TANZ-TRANZIT”
750
Audronis Imbrasas.
Stipendija dalyvauti projekte „HOMO ALIBI”
98
Evaldas Jansas.
Stipendija dalyvauti projekte „MALE”
543

Lietuvos kompozitoriù sàjunga.
„Skirtingos patirtys, atliekant öiuolaikinè muzikà”
2 900

Audronis Imbrasas.
Stipendija dalyvauti projekte „EXODOS”

Inicijuotas projektas.
„Keiæiant vakuumà: naujos geografijos ir
ideologijos”

Nideta Jarockiené.
Stipendija dalyvauti projekte „Audience
Development”

583

4 000

522
Vytautas Germanaviæius, Sergejus Kirsenko.
Stipendijos dalyvauti projekte „Praeitis ir ateitis”
1 091

Projektai kitose öalyse
Lolita Jablonskiené, Biruté Monika Kiökiené.
Stipendijos dalyvauti projekte „Triukömingi
devyniasdeöimtieji”
443
Raseiniù meno mokykla (teatras „Svajoklis”).
Dalyvauti projekte „Event at Non-theatre
Disharmony”
575
Öarúnas Nakas.
Stipendija dalyvauti projekte „Rytù ir Vakarù
susitikimo vieta”
285
Algirdas Vizgirda.
Stipendija dalyvauti projekte „Kuressaare Chamber
Music Days 2001”
125
Lietuvos leidéjù asociacija.
Dalyvauti projekte „Baltijos leidéjù seminarai”
808
Eglé Rakauskaité, Lolita Jablonskiené.
Stipendijos dalyvauti projekte „Baltijos laikai”
1 176
Antanas Jasenka, Neringa Butkuté.
Stipendijos dalyvauti projekte „Barokas ir
avangardas”

Biruté Komskiené.
Stipendija dalyvauti projekte „Kontaktai ir seminarù
bei festivaliù organizavimas”
1 268
Vytautas Germanaviæius, Danielius Praspaliauskas.
Stipendijos dalyvauti projekte „Karavanas”
2 295
Janina Lapinskaité, Algirdas Tarvydas, Oksana
Auruökeviæiené, Arnas Grotuzas, Natalija Juchneviæ.
Stipendijos dalyvauti projekte „SEE Docs in
Dubrovnik”
3 523
Linas Paulauskis, Gintaras Sodeika.
Stipendijos dalyvauti projekte „Maskva-Smolenskas.
Draugù muzika”
370
Darius Armanaviæius.
Stipendija dalyvauti projekte „New Visual and Media
Image”
107
Sigita Blaûiúnaité, Arvydas Pakalka.
Stipendijos dalyvauti projekte „Art Action
BERKENELE 2001”
21

694
Audroné Ûukaityté, Tauras Æiûas, Audronis Liuga.
Stipendijos dalyvauti projekte „Rusijos atvejis”
805

Irena Alperyté, Dalia Mikoliúnaité, Ûilvinas
Ramanauskas.
Stipendijos dalyvauti projekte „Psychodrama of
Fairy-tales, Myths and Dreams”
1 406

KULTÚROS PROGRAMOS

464

Audrius Juzénas, Saulius Berûinis.
Stipendijos dalyvauti projekte „Documentaty Films:
Ethnic Issues and Human Rights”
1 427

Giedré Subotinaité, Andrius Pulkauninkas.
Stipendijos dalyvauti projekte „Choreography/Music/
Lighting Workshop 2001”
513

Indré Daunyté, Vlada Kalpokaité, Irena Veisaité.
Stipendijos dalyvauti projekte „Theatre Criticism of
the New Wave”
976

Kèstutis Andraöiúnas.
Stipendija dalyvauti projekte „ASU2- Art Servers
Unlimited + Autonomus Spaces Unlimited”

Daiva Parulskiené, Remigijus Merkelys.
Stipendijos dalyvauti projekte „East Meet West”

Biruté Marcinkeviæiúté.
Stipendija dalyvauti projekte „Feldenkrais for
Performers”

40

Akvilé Anglickaité.
Stipendija dalyvauti projekte „Terezin Intermedial
Summer 2001 - MIRRORING”
424
Jonas Valatkeviæius.
Stipendija dalyvauti projekte „Provincija: tarp
Europos ir Azijos”

Ieva Dilyté.
Stipendija dalyvauti projekte „Residence as a
Specific Component of the Contemporary Culture”
88
Audrius Stonys.
Stipendija dalyvauti projekte „Tarptautinis
dokumentiniù filmù festivalis Jihlava 2001”
750

439
Gabrielé Ûaidyté.
Stipendija dalyvauti projekte „CAMN Meeting 2001”
806

Vita Mozúraité.
Stipendija dalyvauti projekte „Aerowaves Network
meeting in Tallinn”
405

Algirdas Tarvydas, Ûivilé Pipinyté.
Stipendijos dalyvauti projekte „Tarptautinis
dokumentiniù filmù reûisieriù simpoziumas 2001”

Biruté Komskiené.
Stipendija dalyvauti projekte „5th Lublin Dance
Theatres Festival”
40

Audronis Liuga, Audroné Ûukaityté, Vlada
Kalpokaité, Ada Paukötyté.
Stipendijos dalyvauti projekte „The International
Festival of Contemporary Theatre Homo Novus”

66
Sigitas Grybas, Artúras Atkoæaitis, Vygandas
Öimbelis.
Stipendijos dalyvauti projekte „Rytù ìtaka”
344

478
Saulé Maûeikaité, Redas Dirûys.
Stipendijos dalyvauti projekte „Tallinn Print
Triennial”

Inesa Kurklietyté.
Stipendija dalyvauti projekte „The Black Nights
Film Festival”
45

461
Ramuné Marcinkeviæiúté, Biruté Marcinkeviæiúté,
Jolanta Rimkuté, Antanas Jasenka.
Stipendijos dalyvauti projekte „Independent Theater
calls for Mongolia”
4 818
Redas Dirûys.
Stipendija dalyvauti projekte „TRANZindex Regional
Workshop in Media Theory, Critics and Creation”
568
Rytis Ambrazeviæius, Veronika Povilioniené
Stipendijos dalyvauti projekte „The International
Voice Festival”
1 039

Biruté Sarûickiené, Dainora Aukötakiené.
Stipendijos dalyvauti projekte „New Visual
Language of Literature Museums”
212
Antanas Markuckis.
Stipendija dalyvauti projekte „Open Stage”
86
Kitos iölaidos
10 019

Programos iölaidos 2001 m.
86 948 JAV dol.
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INFORMACIJOS PROGRAMOS

BIBLIOTEKÙ PROGRAMA
Programos misija – skatinti ir remti bibliotekù, kaip
svarbios atviros pilietinés visuomenés kúrimo
grandies, informacinè, kultúrinè ir övietéjiökà veiklà,
atveriant jose vieöà erdvè diskusijoms, informacinio
raötingumo plétrai, teisiniam övietimui, naujai
laisvalaikio sampratai.
2000-2001 m. programos prioritetas buvo teikiamù
bendruomenei paslaugù plétra Lietuvos vieöosiose
bibliotekose. Programa inicijavo ir rémé projektus,
kuriais buvo siekiama, kad biblioteka taptù atvira
kiekvienam pilieæiui, tenkintù jo poreikius gauti
spausdintà, elektroninè, vaizdo ar garso informacijà,
mokétù jà kaupti, sisteminti, tvarkyti ir
rekomenduoti vartotojui, integruotù ìvairias
visuomenés grupes ì kultúrinì, politinì ir socialinì
bendruomenés bei visos öalies gyvenimà ir atvertù
kitoms bendruomenéms ir pasauliui lokalù ir
nacionalinì turinì: kraötotyros, kultúros, mokslo,
meno, paveldo, verslo, turizmo ir kità susistemintà
informacijà.
Iö programos ir bibliotekù partneriù ir réméjù
paminétini: Kultúros bei Övietimo ir mokslo
ministerijos, savivaldybés, úkinés ir nevyriausybinés
organizacijos, Lietuvoje ir uûsienyje veikiantys fondai
bei tarptautinés institucijos. Bibliotekos aktyviai ir
sékmingai ieökojo kitù réméjù – beveik visiems
programos remtiems projektams jos turéjo daugiau
nei pusè reikiamù léöù.
Siekdama stiprinti bibliotekos ìtakà ir reikömè,
ugdant jaunus pilieæius, remti popamokinés veiklos,
öeimos laisvalaikio idéjas, skatinti bibliotekù,
aptarnaujanæiù nedideles bendruomenes, veiklos

ìvairovè ir netradiciökumà, bendradarbiavimà su
tévais, mokymo ir socialinés rúpybos
institucijomis, seniúnijomis, skleisti darbo su
vaikais ir jaunimu patirtì, 2000 m. programa skelbé
konkursà „Kaimù ir maûù miesteliù bibliotekos –
vaikams ir jaunimui”. Öiame konkurse dalyvavo
122 kaimù ir miesteliù bibliotekos, 35 iö jù gavo
bendrà 37 000 JAV dol. paramà savo projektams
ìgyvendinti. Gruodûio mén. visù projektù vadovai
turéjo galimybè aplankyti Klaipédos, Vilniaus,
Utenos ir Zarasù vieöàsias bibliotekas ir susipaûinti
su jù vykdomais modeliniais projektais, o
baigiamojoje konkurso ìvertinimo konferencijoje
pristaté savo projektù rezultatus, aptaré darbo su
vaikais ir jaunimu kaime ypatumus ir problemas,
santykius su vietos valdûia, maûù bibliotekù
perspektyvas.
Du konkursai, skelbti 2000 ir 2001 m., skatino
vieöàsias bibliotekas ìgyvendinti projektus,
susijusius su paslaugù bendruomenei ar atskiroms
jos grupéms plétra, socialinés atskirties maûinimu,
informaciniù ìgúdûiù lavinimu, kultúriniù ir
saviövietos poreikiù tenkinimu. Bendras abiejù
konkursù biudûetas buvo 200 000 JAV dol., jiems
buvo pateikta 150 projektù.
2000-2001 m. buvo pirmieji Bibliotekininkù tèstinio
mokymo centro, kurio ìsteigimà finansavo Atviros
visuomenés instituto Bibliotekù programa, veiklos
metai. Vien 2000 m. pagal centro parengtà devyniù
moduliù profesinio mokymo programà mokési 600
bibliotekininkù. Vienas iö svarbiausiù tikslù,
organizuojant tèstinì mokymà, buvo iörinkti
iniciatyviausius, veikliausius ir kúrybiökiausius
darbuotojus, kurie sugebétù kursù metu ìgytà
patyrimà ir ûinias perteikti savo kolegoms ir
bibliotekù lankytojams. Kursus vedé Vilniaus
universiteto Komunikacijos fakulteto, Lietuvos
nacionalinés M.Maûvydo bibliotekos, Kauno
technologijos ir Klaipédos universitetù bibliotekù
specialistai. Ankstesniùjù metù ALF Bibliotekù
programos investicijos ì savù konsultantù,
instruktoriù, déstytojù rengimà pasiteisino ne tik
organizuojant centro veiklà ir keliant Lietuvos
bibliotekininkù kvalifikacijà. 2000-2001 m. músù
specialistai buvo kvieæiami konsultuoti ir rengti
profesinius seminarus Kirgizijoje, Azerbaidûane,
Uzbekijoje, Mongolijoje, Moldovoje, dalyvavo
kitose mokymo programose Lietuvoje.
2000 m. spalio mén. Liublianoje vykusiame
tarptautiniame seminare „Vieöùjù bibliotekù
iniciatyva” buvo pristatyti ir gerai ìvertinti
Klaipédos, Utenos, Vilniaus ir Zarasù vieöùjù
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Informacinés visuomenés plétra – vienas iö fondo
veiklos prioritetù. ALF informacijos programos sieké
skatinti ir mokyti visuomenè naudotis
informacinémis technologijomis, skleisti atviros
visuomenés vertybes naudojantis öiuolaikinémis
informacijos priemonémis, spausdintais ir
elektroniniais leidiniais, gausinti informacijos
humanitariniù ir socialiniù mokslù bei kultúros
srityse turinì, skatinti politikus ir bendruomeniù
lyderius dalyvauti informacinés visuomenés
strategijos kúrimo ir jos ìgyvendinimo procese,
inicijuoti akademines ir visuomenés diskusijas
informacijos laisvés, lygiù galimybiù naudotis
informacija, individo teisiù apsaugos, intelektualinés
nuosavybés temomis, integruoti ìvairias visuomenés
grupes ì kultúrinì, politinì ir visuomeninì vietinés
bendruomenés ir visos öalies gyvenimà.

bibliotekù 1999 m. pradéti modeliniai projektai.
Tolesnei öiù bibliotekù veiklai plésti Atviros
visuomenés instituto Bibliotekù programa skyré
dar 57 740 JAV dol., o jù darbuotojams 2001 m.
buvo suteikta galimybé staûuotis JAV ir Vokietijos
bibliotekose.
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Programa, nors tiesiogiai ir nerémé fondù
komplektavimo, skatino bibliotekas dalyvauti
tarptautiniuose projektuose, per kuriuos
lengvatinémis sàlygomis buvo galima ìsigyti knygù
(megaprojektas „Puökino biblioteka”),
prenumeruoti elektroninius ûurnalus (projektas
Electronic Information for Libraries). Ì pastaràjì
projektà ìsitrauké daugiau negu 30 Lietuvos
bibliotekù, kuriù skaitytojai labai aktyviai
naudojosi EBSCO duomenù bazémis. Daugiau kaip
pusè prenumeratos kainos (35 000 JAV dol.) 2001
m. apmokéjo Kultúros bei Övietimo ir mokslo
ministerijos. Kartu su Atviros visuomenés instituto
Mokslo ûurnalù programa iki 2001 m. buvo
finansuojama gamtos ir tiksliùjù mokslù ûurnalù
prenumerata Lietuvos mokslù akademijos
bibliotekai, Lietuvos nacionalinéje Martyno
Maûvydo bibliotekoje buvo tèsiamas
eksperimentinis projektas „Informacijos paieöka
STN International duomenù bazése”. Apskriæiù
vieöosioms bibliotekoms (5 esamoms ir 5
búsimoms) ALF kartu su UAB „Humanitas” 2000
m. padovanojo meno knygù ir albumù anglù
kalba, ûodynù kolekcijù uû 7 500 JAV dol.

Joniökio rajono Skaistgirio biblioteka.
„Skaistgirio biblioteka – vaikams ir jaunimui”
1 540
Jurbarko rajono Skirsnemunés biblioteka.
„Biblioteka – informacijos, estetinio ugdymo ir
kultúros centras”
250
Kaiöiadoriù rajono Rumöiökiù biblioteka.
„Ûaisloteka Rumöiökiù bibliotekoje”
1 590
Kauno rajono Zapyökio biblioteka.
„Video-internetiné skaitykla kaime – naujo vaikù
ir jaunimo informacinio ir kultúrinio judéjimo
öaltinis”
3 000
Kauno rajono Æekiökés biblioteka.
„Æekiökés miestelio biblioteka – vaikams ir
jaunimui”
1 150
Kelmés rajono Öedbarù biblioteka.
„Socialiai remtinù vaikù seklytélés „Daigelis”
ìkúrimas”
375
Kretingos rajono Salantù biblioteka.
„Salantù biblioteka – vaikams ir jaunimui”
1 550
Maûeikiù rajono Sedos biblioteka.
„Sedos biblioteka – vaikams ir jaunimui”
1 250
Kupiökio rajono Skapiökio biblioteka.
„Miestelio biblioteka – informaciniù ìgúdûiù ugdymo
centras vaikams ir jaunimui”
250

2000 m. remti projektai:

Konkursas „Maûù miesteliù ir kaimù
bibliotekos – vaikams ir jaunimui”
Akmenés rajono Kruopiù biblioteka.
„Laisvalaikis öalia knygos”

Molétù rajono Naujasodûio biblioteka.
„Jaunimo svetainés ìkúrimas Naujasodûio
bibliotekoje”
1 100

628
Alytaus rajono Vankiökiù biblioteka.
„Vankiökiù biblioteka – paaugliams ir jaunimui”
912

Molétù rajono Dubingiù biblioteka.
„Vaikù bendravimo centras Dubingiù kaimo
bibliotekoje”
647

2 675

Pasvalio rajono Joniökélio biblioteka.
„Vaikù laisvalaikio centras Joniökélio bibliotekoje”
500

Jonavos rajono Ruklos biblioteka.
„Investicija ì vaikù ir jaunimo turiningà laisvalaikì
öiandien – investicija ì ateitì”
2 500

Plungés rajono Kontauæiù biblioteka.
„Kontauæiù kaimo biblioteka – vaikù popamokinés
veiklos centras”
625

Anyköæiù rajono Svédasù biblioteka.
„Biblioteka – vaikams ir jaunimui”
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Utenos rajono Kuktiökiù biblioteka.
„Kuktiökiù biblioteka – vaikams ir jaunimui”

Radviliökio rajono Sidabravo biblioteka.
„Reikia viso kaimo, kad uûaugintum vaikà”
675

Vilkaviökio rajono Aistiökiù, Piliakalnio,
Paöeimeniù ir Lakötuæiù bibliotekos.
„Kaimo biblioteka ir vaikai”
518

2 502

Rokiökio rajono Konstantinavos biblioteka.
„Konstantinavos biblioteka – vaikams ir jaunimui”
2 875

Zarasù rajono Dusetù biblioteka.
„Dusetù miestelio biblioteka – vaikù, paaugliù ir
jaunimo popamokinés veiklos ir bendravimo
centras”
1 170

Rokiökio rajono Pandélio biblioteka.
„Ûaislai ir ûaidimai bibliotekoje”
426
Öakiù rajono Lekéæiù biblioteka.
„Miestelio biblioteka – vaikams ir jaunimui”
250
Öiauliù rajono Raudénù biblioteka.
„Su draugu ir knyga ì svajoniù ir pasakù öalì”
862
Öilalés rajono Poûerés biblioteka.
„Susitiksime bibliotekoje”
1 250
Öilutés rajono Kintù biblioteka.
„Modernéjanti kaimo biblioteka vaikams ir
jaunimui”
850

Utenos savivaldybés A. ir M.Miökiniù vieöoji
biblioteka.
Konkurso ìvertinimo baigiamosios konferencijosseminaro organizavimas
3 000

Konkursas „Paslaugù bendruomenei
plétra vieöosiose, vaikù globos namù
bei specialiùjù mokyklù bibliotekose”
Akmenés rajono savivaldybés vieöoji biblioteka.
„Bibliotekos vaidmuo neìgaliùjù vaikù gyvenime”
990
Alytaus savivaldybés vieöoji biblioteka.
„Partnerysté vardan lygiù galimybiù”
2 882

Öirvintù rajono Æiobiökio biblioteka.
„Stalo ûaidimù klubas”
632
Öirvintù rajono Druûù biblioteka.
„Laisvalaikio ûaidimù centras”
1 000
Övenæioniù rajono Adutiökio filialas.
„Prasmingos atostogos bibliotekoje”
300
Tauragés rajono Dapkiökiù biblioteka.
„Padék kitiems, padési sau”
750
Tauragés rajono Lomiù biblioteka.
„Moderni kaimo biblioteka – vaikù viltis”
373
Telöiù rajono Kaunatavo biblioteka.
„Ûaiskime, paûinkime, mokykimés”
500
Ukmergés rajono Reæioniù biblioteka.
„Biblioteka – Reæioniù bendruomenés vaikù ir
jaunimo kultúros centras”
780

Anyköæiù rajono savivaldybés vieöoji biblioteka.
„Paslaugù bendruomenei plétra”
3 210
Birötono savivaldybés vieöoji biblioteka.
„Paslaugù bendruomenei ir kurorto sveæiams plétra
ir popamokiné veikla bei kúrybiökumo skatinimas
bibliotekoje”
4 449
Elektrénù savivaldybés vieöoji biblioteka.
„Paslaugù ûmonéms su negalia plétra Elektrénù
bibliotekoje”
1 800
Joniökio rajono savivaldybés vieöoji biblioteka.
„Infolinija besimokanæiai miesto jaunuomenei”
3 905
Jurbarko rajono savivaldybés vieöoji biblioteka.
„Vaikù biblioteka – nepalankioje socialinéje
aplinkoje gyvenanæiù vaikù uûimtumo ir ugdymo
centras”
959
Kaiöiadoriù rajono Dovainoniù biblioteka.
„Susitikimù ir diskusijù vieta – biblioteka”
500
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Raseiniù rajono Pramedûiavos biblioteka.
„Pramedûiavos kaimo biblioteka – vaikams ir
jaunimui”

728

Kalvarijos savivaldybés vieöoji biblioteka.
„Múzù svetainé”
1 500
Kauno miesto savivaldybés V.Kudirkos vieöoji
biblioteka.
„Fizinés negalios ûmonés – aktyvús informacinés
visuomenés pilieæiai”
8 375
Kelmés rajono savivaldybés J.Ûemaités vieöoji
biblioteka.
„Paslaugù plétra Jaunimo informacijos centre”
Klaipédos rajono savivaldybés vieöoji biblioteka.
„Jaunù öeimù informacijos ir mokymo centras”
1 000
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Rokiökio rajono Obeliù biblioteka.
„Paûinkime gimtinè”
400
Skuodo rajono savivaldybés vieöoji biblioteka.
„Paslaugù skaitytojams plétra Skuodo vieöojoje
bibliotekoje”
1 040

900
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Rokiökio rajono savivaldybés vieöoji biblioteka.
„Neìgaliùjù vaikù integravimas ì bibliotekos vaikù
literatúros skyriaus veiklà”
2 005

Kretingos rajono savivaldybés vieöoji biblioteka.
„Vaikù ir paaugliù integracija ì informacinè
visuomenè”
4 027
Kupiökio rajono savivaldybés vieöoji biblioteka.
„Vieöoji biblioteka – meno informacijos ir meninio
ugdymo centras”
2 396
Marijampolés savivaldybés vieöoji biblioteka.
„Bibliotekos paslaugos Marijampolés neìgaliùjù
rekreacijos ir laisvalaikio centre”
1 929
Maûeikiù rajono savivaldybés vieöoji biblioteka.
„Nori visiems plaæiai atverti duris – pradék nuo
vaikù”
1 000
Molétù rajono savivaldybés vieöoji biblioteka.
„Molétù vieöoji biblioteka – rajono nevyriausybiniù
organizacijù nariù mokymosi ir saviövietos vieta”
5 000
Panevéûio apskrities G.Petkeviæaités-Bités vieöoji
biblioteka.
„Biblioteka – bendruomenei: per informacijà ir
saviraiökà ì individo socializacijà”
7 803
Pasvalio rajono savivaldybés M.Katiliökio vieöoji
biblioteka.
„Bibliotekos veiklos plétra teikiant paslaugas
vaikams su negalia”
475
Plungés rajono savivaldybés vieöoji biblioteka.
„Vaikù biblioteka – informaciniù ìgúdûiù ugdymo
centras”
2 548

Öakiù rajono savivaldybés vieöoji biblioteka.
„Vieöoji biblioteka – literatúros ir informacijos apie
integracijà ì Europos Sàjungà centras”
1 975
Öakiù rajono Kudirkos Naumiesæio vieöoji biblioteka.
„Vaikù uûimtumas kúrybine veikla”
227
Öakiù rajono Gelgaudiökio biblioteka.
„Olyziukù svetainé”
188
Öiauliù rajono Voveriökiù biblioteka.
„Jaunimo veiklos centras Ringuva”
528
Öilalés rajono savivaldybés vieöoji biblioteka.
„Öiandienos biblioteka – visuomenés övietimo,
informacijos sklaidos bei naujù informaciniù
technologijù diegimo institucija”
2 400
Öilutés rajono savivaldybés F.Bajoraiæio vieöoji
biblioteka.
„Bendruomenés kultúros, informacijos ir edukacijos
centras”
9 063
Övenæioniù rajono savivaldybés vieöoji biblioteka.
„Laisvalaikis bibliotekoje vaikams su fizine ir
intelektine negalia”
862
Telöiù rajono savivaldybés K.Praniauskaités vieöoji
biblioteka.
„Stipri bendruomené – apsiövietusi bendruomené”
490
Trakù rajono savivaldybés vieöoji biblioteka.
„Mano gimtiné – Trakù ûemé: tautiniù maûumù
integravimas vieöosiose bibliotekose”
1 625
Vilkaviökio rajono savivaldybés vieöoji biblioteka.
„Investicija ì informacijà – investicija ì ateitì”
12 450
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3 000
Kauno apskrities vieöoji biblioteka ir Kauno
neprigirdinæiùjù internatinés mokyklos biblioteka.
„Moksleiviù su klausos negalia integracija ì XXI a.
informacinè visuomenè”
4 182

Audroné Glosiené, Jurgita Rudûioniené.
Stipendijos dalyvauti seminare „Tèstinio mokymo
centrù iniciatyva”, Budapeötas (Vengrija)
980
Audroné Glosiené.
Stipendija rengti mokymo seminarus Ukrainos,
Kirgizijos ir Mongolijos bibliotekininkams
4 998

Zarasù rajono Antazavés biblioteka.
„Paslaugù plétra bendruomenei ir Antazavés globos
namù auklétiniams”
875

Regina Varniené, Liubovei Buckiené.
Stipendija rengti mokymo seminarà Azerbaidûano
bibliotekininkams
3 026

Öiauliù rajono Daugéliù viduriné mokykla.
„Paaugliù klubas Viltis”

Lietuvos nacionaliné Martyno Maûvydo biblioteka.
Bibliotekù specialistù iö Uzbekistano mokymo
kursams pravesti
2 388

325
Rokiökio rajono Pandélio viduriné mokykla.
„Klubas Màstyk, skaityk, daryk”
1 503
Ukmergés jaunimo mokykla.
„Jaunimo mokyklos biblioteka – socialiai bei
pedagogiökai apleistù vaikù uûimtumo centras”
672

Atviros visuomenés instituto
konkursas modelinéms bibliotekoms
„Biblioteka – bendruomenés centras”

Regina Varniené.
Stipendija pravesti seminarà „Integruota
bibliotekiné sistema” ir konsultuoti Uzbekistano
bibliotekininkus, Taökentas (Uzbekistanas)
1 837
Vladas Bulavas.
Stipendija dalyvauti Europos bibliotekù
automatizavimo grupés (Paryûius, Prancúzija) ir
bibliotekù konsorciumù seminare, Budapeötas
(Vengrija)
881

Vilniaus miesto savivaldybés vieöoji biblioteka.
„Paslaugos bendruomenei Vilniaus miesto
bibliotekoje”
12 050

Regina Varniené.
Stipendija dalyvauti IFLA generalinéje
konferencijoje, Jeruzalé (Izraelis)

Klaipédos miesto savivaldybés vieöoji biblioteka.
„Kuriant músù aplinkà”
17 600

Dalyvauti Science Journals Donation
programoje

Utenos A. ir M.Miökiniù vieöoji biblioteka.
„Biblioteka kelyje ì informacinè visuomenè”

Inicijuotas projektas (kartu su Kultúros ministerija).
Lietuvos bibliotekù dalyvavimas eIFL projekte
(Electronic Information for libraries)
17 500

14 814
Zarasù rajono savivaldybés vieöoji biblioteka.
„Bibliotekos paslaugos vaikams ir bendruomenei”
12 976

Bibliotekininkù kvalifikacijos kélimo,
patirties sklaidos projektams, dalyvauti
tarptautiniuose renginiuose
Vida Garunkötyté, Laima Lapiniené, Danuté
Karliené, Jolanta Lementauskiené, Eugenija
Koveckiené, Broné Lauciuviené, Rima Graûiené,
Raima Burbiené.
Stipendijos dalyvauti tarptautiniame modeliniù
bibliotekù seminare „Vieöùjù bibliotekù iniciatyva”,
Liublijana (Slovénija)
5 520

733

13 215

Kitos iölaidos
23 356

Programos iölaidos 2000 m.
271 315 JAV dol.
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Visagino savivaldybés vieöoji biblioteka.
„Mokykimés visà gyvenimà”

2001 m. remti projektai:

Konkursas „Paslaugù bendruomenei
plétra Lietuvos vieöosiose
bibliotekose”
Kaiöiadoriù rajono savivaldybés vieöoji biblioteka
bei Rumöiökiù, Ûieûmariù, Kalviù, Dovainoniù,
Dainavos ir Paparæiù filialai.
„Paslaugù bendruomenei plétra Kaiöiadoriù rajono
vieöosiose bei specialiùjù mokyklù bibliotekose”
10 030
Kretingos rajono savivaldybés vieöoji biblioteka.
„Naujoji komunikacija vietos bendruomenéje”
3 005
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Öiauliù apskrities P.Viöinskio vieöoji biblioteka ir
Öiauliù miesto savivaldybés vieöoji biblioteka.
„Informacijos vartotojù ugdymas Öiauliù miesto
vieöosiose bibliotekose”
3 098
Akmenés rajono savivaldybés vieöoji biblioteka.
„Bibliotekos vaidmuo neìgaliùjù vaikù gyvenime”
275
Alytaus rajono savivaldybés vieöoji biblioteka.
„Paslaugù plétra Makniúnù kaimo bibliotekoje”;
„Vankiökiù kaimo biblioteka – modernéjimo
keliu”
612
Anyköæiù rajono savivaldybés vieöoji biblioteka.
„Paslaugù bendruomenei plétra Anyköæiù
bibliotekoje”
625
Birötono miesto savivaldybés vieöoji biblioteka.
„Dienos centras: praleiskime dienà spalvù salose”
1 108
Druskininkù savivaldybés vieöoji biblioteka.
„Kalbos atveria duris”
564
Elektrénù savivaldybés vieöoji biblioteka.
„Informaciniù ir edukaciniù paslaugù vaikams ir
jaunimui plétra”
1 011
Jonavos rajono savivaldybés vieöoji biblioteka.
„Atverkime duris vaikù ateiæiai”
1 187
Joniökio rajono savivaldybés vieöoji biblioteka.
„Vaikù centras Búkime kartu”
1 474

Jurbarko rajono savivaldybés vieöosios bibliotekos
Skirsnemunés filialas.
„Vyresnioji karta – aktyvi bendruomenés dalis”
916
Ignalinos rajono savivaldybés vieöoji biblioteka.
„Socialinés atskirties ir nepasitikéjimo maûinimas
disfunkcinése öeimose”
4 713
Kauno apskrities vieöoji biblioteka.
„Vaikù leidûiamas elektroninis periodinis leidinys,
skirtas informacinei kultúrai ugdyti”
1 854
Kauno rajono savivaldybés vieöoji biblioteka.
„Bibliotekos ir mokyklos integracija: paslaugù
plétra moksleiviams”;
„Naujos technologijos moterims Zapyökio
bibliotekoje”
3 347
Kédainiù savivaldybés Mikalojaus Dauköos vieöoji
biblioteka.
„Vaikù iö daugiavaikiù ir probleminiù öeimù
uûimtumo dienos centras”
1 862
Klaipédos miesto savivaldybés vieöoji biblioteka.
„Taikus internetas ir kompiuterinio raötingumo
pagrindai vyresnio amûiaus ûmonéms”
4 458
Klaipédos rajono savivaldybés vieöoji biblioteka.
„Vaikù biblioteka – informacijos, saviövietos ir
popamokinés veiklos centras”
500
Kupiökio rajono savivaldybés vieöoji biblioteka.
„Vieöoji biblioteka – nevyriausybiniù organizacijù
informacijos, mokymosi ir saviövietos centras”
1 500
Marijampolés savivaldybés P.Kriauæiúno vieöoji
biblioteka.
„Léliù teatras ir skaitymas – priemoné vaikù
meniniam ugdymui ir socialinés atskirties
maûinimui”
577
Marijampolés rajono savivaldybés vieöoji biblioteka.
„Vieöoji biblioteka kelyje ì informacinè
visuomenè”
3 839
Maûeikiù rajono savivaldybés vieöoji biblioteka.
„Uûsienio kalbù mokymosi skaitykla
nevyriausybinéms organizacijoms”
1 378
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Molétù rajono savivaldybés vieöoji biblioteka.
„Inturkés bibliotekos paslaugù plétra socialiai
remtinù ir asocialiù öeimù vaikams ir paaugliams”;
„Paslaugù plétra senyvo amûiaus ûmonéms Alantos
bibliotekoje”
880
Pagégiù savivaldybés vieöoji biblioteka.
„Pagégiù kraöto vaikù ir jaunimo klubas”

Öakiù rajono savivaldybés vieöoji biblioteka.
„Öakiù miesto bendruomenés socialiai remtinù
öeimù vaikù uûimtumas bibliotekoje”
1 030
Öiauliù apskrities P.Viöinskio vieöoji biblioteka.
„Öiauliù ekslibriso muziejus – meno, knygos ir
kultúros derinys”
700

Pakruojo rajono savivaldybés vieöoji biblioteka.
„Vaikù literatúros sektorius – vaikù informacijos ir
uûsienio kalbù mokymosi centras”
1 818
Panevéûio apskrities G.Petkeviæaités-Bités vieöoji
biblioteka.
„Atramos taökas”
3 948
Panevéûio miesto savivaldybés vieöoji biblioteka.
„Vaikù informacijos ir laisvalaikio centras Ûalioji
peléda”
1 895
Panevéûio rajono savivaldybés vieöoji biblioteka.
„Biblioteka – Ramygalos miestelio vaikù kultúros
centras”;
„Bernatoniù biblioteka – Bernatoniù bendruomenei”
625
Pasvalio rajono savivaldybés M.Katiliökio vieöoji
biblioteka.
„Bibliobuso paslaugù kaimo ûmogui plétra”
1 705
Plungés rajono savivaldybés vieöoji biblioteka.
„Plungés biblioteka – informacijos sklaidos ir
suaugusiùjù studijù centras”
3 370
Prienù rajono savivaldybés vieöoji biblioteka.
„Gyvybés ûalias medis”
2 515
Radviliökio rajono savivaldybés vieöoji biblioteka.
„Vaikai ir jaunimas – kelyje ì informacinè
visuomenè”
988
Rokiökio rajono savivaldybés vieöosios bibliotekos
Obeliù filialas.
„Obeliù miesto biblioteka – pagyvenusiems
ûmonéms”
1 500
Skuodo rajono savivaldybés vieöoji biblioteka.
„Jaunimo svetainé Ratas bibliotekoje”;
„Ûaislù pasaulis maûiesiems Mosédûio bibliotekos
lankytojams”
1 650

Öilalés rajono savivaldybés vieöoji biblioteka.
„Vaikù ir jaunimo informacijos, saviövietos ir
kultúros centras”
1 320
Öilutés rajono savivaldybés F.Bajoraiæio vieöosios
bibliotekos Û.Naumiesæio filialas.
„Savas kampas – skaitykla vaikams ir jaunimui”
1 714
Öirvintù rajono savivaldybés vieöoji biblioteka.
„Knygos teatras – visiems”;
„Mano laisvalaikio erdvé”

69
466

Övenæioniù rajono savivaldybés vieöoji biblioteka.
„Informacinio aptarnavimo paslaugos jaunimui”;
„Vaikù su negalia uûimtumas Pabradés
bibliotekoje”
1 213
Tauragés rajono savivaldybés vieöoji biblioteka,
Skaudvilés filialas.
„Draugaukim sveikieji – draugaukim silpnieji”
482
Telöiù rajono savivaldybés K.Praniauskaités vieöoji
biblioteka.
„Vaikù kúrybos karuselé”;
„Kultúra – kaimo dorinis pamatas”
1 000
Trakù rajono savivaldybés vieöoji biblioteka.
„Vieöoji biblioteka – informacijos ir laisvalaikio
centras visù tautybiù ir socialiniù grupiù vaikams ir
jaunimui”
600
Utenos A. ir M.Miökiniù vieöoji biblioteka.
„Per bibliotekà ì virtualià visuomenè”
6 774
Vilkaviökio rajono savivaldybés vieöoji biblioteka.
„Vaikysté Paöeöupy”
3 975
Vilniaus apskrities A.Mickeviæiaus vieöoji
biblioteka.
„Vaikù ir paaugliù popamokinés veiklos
klubas”
1 946
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624

Vilniaus miesto centriné biblioteka.
Bibliotekos paslaugos ieökantiems darbo”
5 734

1 434

Zarasù rajono savivaldybés vieöoji biblioteka.
„Informaciniù paslaugù bendruomenei plétra
Zarasù vieöojoje bibliotekoje”;
„Paslaugù vartotojams plétra Dusetù K.Búgos
bibliotekoje”

Klaipédos miesto savivaldybés vieöoji biblioteka.
Tarptautinis patirties sklaidos seminaras „Vieöoji
biblioteka – bendruomenés centras”
15 000
2 595

Bibliotekininkù kvalifikacijos kélimo,
patirties sklaidos projektams,
dalyvauti tarptautiniuose renginiuose

9 869

Programos iölaidos 2001 m.
1 141
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Inicijuotas projektas (kartu su Kultúros bei Övietimo
ir mokslo ministerija).
Lietuvos bibliotekù dalyvavimas eIFL projekte
(Electronic Information for libraries)
17 500
Kitos iölaidos

Violeta Cicéniené, Rita Venskúniené.
Stipendijos staûuotis centrinéje Berlyno
bibliotekoje (Vokietija)

70

Audroné Glosiené.
Stipendija dalyvauti seminare „Bendruomeniù
multimedija centrai”, Bukareötas (Rumunija)

154 633 JAV dol.

Kultúros darbuotojù mokymo centras.
„Mongolijos bibliotekininkù mokymas”
2 036
Rasa Kiminiené.
Stipendija staûuotis Ilinojaus universiteto
Mortenseno centre (JAV)
607
Lietuvos aklùjù biblioteka.
Dalyvauti Brailio raöto spaustuvininkù kursuose
Luléjuje (Övedija)
375
Jurgita Rudûioniené, Dûeinara Kaunaité.
Stipendijos staûuotis City University bibliotekoje
Londone (Anglija)
1 156
Eugenija Koveckiené, Jolanta Lementauskiené.
Stipendijos staûuotis Queens Borough bibliotekoje
Niujorke (JAV)
1 823
Auöra Vaökeviæiené.
Stipendija dalyvauti eIFL koordinatoriù seminare,
Budapeötas (Vengrija)
436
Regina Varniené.
Stipendija dalyvauti Moldovos bibliotekininkù
mokymo kursuose, Kiöiniovas (Moldova)
1 834
Lietuvos nacionaliné Martyno Maûvydo biblioteka.
„Moldovos bibliotekininkù mokymai ir Lietuvos
bibliotekù patirties sklaida”
2 422

INTERNETO PROGRAMA
2000-2001 m. Interneto programa savo veikla
skatino informacinés visuomenés Lietuvoje plétrà,
siekdama, kad öi plétra padétù ìgyvendinti atviros
visuomenés idealus ir vertybes. Paminétinos öios
pagrindinés veiklos kryptys.
Parama neìgaliesiems – sritis, kuriai Interneto
programa visuomet skyré ypatingà démesì. 20002001 m. buvo remti projektai silpnaregiams ir
akliesiems, finansuotas ìspúdingos apimties ir
originalus projektas keturkalbei elektroninei gestù
pokalbiù knygai kurtiesiems ir jù öeimos nariams
sukurti. Jì ìgyvendinant, buvo parengta medûiaga
lietuviù gestù pokalbiù knygelei kompiuterio
kompaktiniame diske su paaiökinamaisiais tekstais
lietuviù, rusù, anglù ir vokieæiù kalbomis. Gestù
kalbos vaizdûiam pateikimui sukurti gestù vaizdo
ìraöai, kurie suderinti su lietuviù gestù kalbos
komisija ir rekomenduoti naudotis Lietuvos kuræiùjù
mokyklose. Elektroninè gestù pokalbiù knygelè
kartu su kitais réméjais planuojama iöleisti 2002 m.
pabaigoje.
Tautiniù maûumù projektai – padedantys perprasti
öiuolaikines technologijas ir jomis pasinaudoti
kaupiant ir skleidûiant informacijà. Paminétinas
projektas „Lietuvos tautiniù maûumù kultúros
paveldas”, kurio déka buvo sukurta elektroniné
knyga kompaktiniame diske. Ji supaûindina su
Lietuvos tautiniù maûumù – karaimù, rusù sentikiù,
rusù, totoriù ir ûydù – kultúros vertybémis. Knygoje
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Nuotolinis mokymas – viena iö sriæiù, kurios plétrai
Lietuvoje Interneto programa padaré ûenklià ìtakà.
2000 m. suteikta parama padéjo Vilniaus universiteto
Nuotoliniù studijù centre programinés ìrangos
WebCT pagrindu sukurti virtualià nuotolinio ir atviro
mokymo terpè, Vilniaus ir Kauno technologijos
universitetuose buvo organizuoti mokymo kursai,
kuriuose parengta apie 30 déstytojù. Remtas Vilniaus
universiteto projektas, skirtas atviram ir nuotoliniam
mokymui integruoti ì neakivaizdines universiteto
studijas. Visa tai, taip pat ir kitù organizacijù parama
padéjo 2000 m. nuotolinio ir atvirojo mokymo srityje
ìvykti persilauûimui - mokymo kursus pradéjo ruoöti
ne tik pavieniai entuziastai, bet ir daugelis Vilniaus
bei Kauno technologijos universiteto déstytojù. Tai
rezultatai, rodantys, kad Interneto programa öioje
srityje savo misijà atliko ir ji gali plétotis toliau ir be
ALF paramos.
Ryöio tarp pilieæiù ir valdûios stiprinimas,
panaudojant informacines technologijas – nauja
Interneto programos sritis, pradéta intensyviau
plétoti 2001 m. Lietuvos valdûios institucijoms ir
savivaldybéms vis aktyviau naudojant informacines
technologijas vieöajam administravimui gerinti, per
maûai démesio skiriama öiù technologijù
galimybéms atverti pilieæiams naujus sàveikos su
valdûia búdus ir dalyvavimo priimant sprendimus
kelius. Akcentuojant gyventojams reikiamos
informacijos ir paslaugù teikimà, bendruomenés
nariai traktuojami tik kaip klientai, o ne aktyvús
pilieæiai, norintys ûinoti, kodél priimami vienokie ar
kitokie valdûios sprendimai, ir galintys bei norintys
daryti jiems ìtakà. Programa, remdama projektus,
skirtus ryöiui tarp pilieæiù ir valdûios stiprinti, sieké
keisti öì poûiúrì ir skatinti pilieæius aktyviai dalyvauti
diskutuojant ir priimant vietos ar visos öalies
bendruomenei svarbius sprendimus.
Vienas iö ìdomesniù yra 2001 m. pradétas projektas
„Interaktyvios vieöosios politikos diegimas
Lietuvoje”. Jì ìgyvendinant, pirmà kartà Lietuvos
Respublikos Vyriausybé ir Lietuvos ilgalaikés
ekonominés plétros strategijos projekto rengéjai
suteiké galimybè specialistams ir visiems ûmonéms,
suinteresuotiems Lietuvos úkio ateitimi, internete
susipaûinti su rengiamos strategijos dokumentais,
atsakyti ì ekspertù iökeltus problemiökus klausimus,

pareiköti savo nuomonè svarstomais klausimais bei
suûinoti kitù dalyviù nuomones. Pareikötos
pastabos buvo ekspertù vieöai ìvertintos, dalis jù
panaudota koreguojant strategijos projektà.
Informacinés visuomenés plétros tyrimai – remti
projektai, kurie padétù gerinti informacinés
visuomenés plétros vieöosios politikos proceso
kokybè, stiprinti öios srities analitines pajégas,
skatintù atviras ir plaæias visuomenés diskusijas.
2000 m. ALF inicijavo pirmàjì kompleksinì Lietuvos
informacinés visuomenés sociologinì tyrimà, kurì
atliko Visuomenés nuomonés ir rinkos tyrimù
centras „Vilmorus” ir Vilniaus universiteto
Informacijos visuomenés tyrimù centras. Tyrimo
rezultatai buvo pristatyti Lietuvos Respublikos
Seime, atspindéti ûiniasklaidoje. Plaæiau su jais
galima susipaûinti ALF svetainéje
http://politika.osf.lt.
Siekiant paskatinti efektyvesnì interneto galimybiù
panaudojimà savivaldybése, 2001 m. pabaigoje
buvo paskelbtas konkursas „Lietuvos rajonù
savivaldybiù svetainés internete”.
Bendradarbiaujant su Lietuvos savivaldybiù
asociacija paruoötos rekomendacijos interneto
svetainéms sukurti ir skatinti didesnì savivaldybiù
atvirumà, skaidrumà ir bendravimà su pilieæiais.
2001 m. pabaigoje Interneto programa kartu su
Elektroninés leidybos ir Bibliotekù programa buvo
transformuota ì Informacijos programà.

2000 m. remti projektai
Kauno aklùjù ir silpnaregiù vaikù globos bendrija
„Akiù öviesa”.
„Aklùjù ir silpnaregiù vaikù plastiné raiöka”
4 500
Aklùjù ir silpnaregiù paramos ir uûimtumo centras
„Ecce homo”.
„Informaciniù technologijù diegimas socialiai
remtinù ir neìgaliù ûmoniù tarpe”
3 325
UAB „Brailio spauda”.
„Saugok regéjimà”
2 615
Multimedijos centras humanitarams.
„Bendraukime gestù kalba, taip pat lietuviökai,
rusiökai, lenkiökai, angliökai ir vokiökai. Lietuvos
gestù kalbos – lietuviù, rusù, lenkù, anglù,
vokieæiù kalbù pokalbiù knygelé”
18 500
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kultúros paveldas pristatomas lietuviù, anglù ir rusù
kalbomis, iliustruotas gausia foto medûiaga, garso ir
vaizdo ìraöais. Öi elektroniné knyga papildé tokio
pat pavadinimo spausdintà knygà, kuri iöleista
remiant Kultúros programai.

Kompiuteriù ir interneto kursai tautinéms
maûumoms Trakuose ir Öalæininkuose” (Bendras
Vieöojo administravimo ir pilietiniù iniciatyvù
programos ir US-BF projektas „Partnerystés
skatinimas etniökai miöriose Pietryæiù Lietuvos
bendruomenése)
2 375
UAB „Knygù kelias”.
„Lietuvos tautiniù maûumù kultúros paveldas
(kompaktinis diskas)”
12 130
Vilniaus visuomeniniù iniciatyvù centras
„Demokratija Baltarusijai”.
„Lietuvos baltarusiù laikraöæio puslapio internete
sukúrimas”
6 000
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Inicijuotas projektas.
„Distancinio övietimo kursù rengéjù ruoöimo
programa”
3 750
Inicijuotas projektas.
Kursas „Atvirojo ir distancinio mokymo
pagrindai”

Studentù bendrija „Humanitas”.
Pokalbiù ciklas „Informaciné visuomené Lietuvai:
euforijos ir baimés”
4 845
Kultúros paveldo centro personaliné ìmoné
„Paveldas”.
„Kuröiù nerijos nacionalinis parkas – kultúros
paveldas”
9 500
Sveikatos ekonomikos centras.
„Socialinés apsaugos terminù ûodynas”
5 375
Inicijuotas projektas.
„Interneto mokymo kursai”
960
Kauno miesto savivaldybés Vinco Kudirkos vieöoji
biblioteka.
„Biblioteka – atviro ir savarankiöko mokymosi
centras”
6 148
Lietuvos ûurnalistikos centras.
Mokymù ciklas ûurnalistams-profesionalams
„Interneto ûurnalistika”

1 600

5 940

Vilniaus universitetas.
„Virtualios mokymo terpés sukúrimas Vilniaus
nuotoliniù studijù centre”
3 000

Vytauto Didûiojo universiteto Politikos mokslù ir
diplomatijos instituto Ûurnalistikos katedra.
Seminaras studentams ûurnalistams ir profesionalams
leidéjams: „Lietuviöka spauda internete: ar mes
pasiruoöè virtualiam naujienù antplúdûiui?”
442

Vilniaus universitetas.
Bandomasis projektas „Neakivaizdiniù studijù
modernizavimas nuotoliniù studijù metodais”
5 500

Ûemaiæiù muziejus „Alka”.
„Ûemaiæiù muziejus Alka”
5 000

Vilniaus 7-asis policijos komisariatas.
„Vilniaus m. 7-ojo policijos komisariato interneto
svetainé”
3 650

Lietuvos dailés muziejus.
„Lietuvos dailés muziejus”

Inicijuotas projektas.
„Apûvalga apie Lietuvos kultúros sklaidà ir
paslaugas internete”

Kauno technologijos universitetas.
„Klaipédos laikrodûiù muziejus”

5 000

1 193
575

Inicijuotas projektas.
„Informacijos visuomenés samprata Lietuvoje”
61
Inicijuotas tyrimas.
„Lietuva informacijos visuomenéje”
34 641

Viktorija Moisenko, Maksim Samonov, Vilma
Koæanaité, Romuald Öpilevski, Dainoras Lukas,
Auöra Jankauskaité.
Prizai uû geriausias apûvalgas konkursui „Lietuvos
interneto svetainiù apûvalga”
1 875
Kitos iölaidos
21 825

Programos iölaidos 2000 m.
170 325 JAV dol.

INFORMACIJOS PROGRAMOS

Lietuvos kompiuterininkù sàjunga.
„Interaktyvios vieöosios politikos diegimas
Lietuvoje”
8 750
Lietuvos kompiuterininkù sàjunga.
„Privatumo ir saugumo lietuviökame internete
tyrimas”
3 000
Teisés universitetas
„Valdûios ir visuomenés ryöio internete kokybés
analizé”
5 450
Inicijuotas projektas.
„Informacinés technologijos rajonù savivaldybése”
923

atviros visuomenés idéjas ir vertybes. Be to, vienas
pagrindiniù programos tikslù – ugdyti stiprià,
ìvairià ir nepriklausomà tradicinés ir elektroninés
leidybos bei prekybos pramonè kaip gyvybiökai
bútinà kiekvienos atviros pilietinés visuomenés
sudedamàjà dalì. 2000-2001 m. ypatingas
programos démesys buvo kreipiamas ir ì
profesionalios vieöosios politikos – kito pilietinés
kultúros laido – mokymo priemoniù leidybà.
Programos uûdaviniams ìgyvendinti leidûiama
serija „Atviros Lietuvos knyga” (ALK; ISSN 13921673), kurioje nuo 1992 m. iöleista beveik 200
knygù, rengiama spaudai dar apie 100 pavadinimù
knygù.

2000 m. iöleista 30 naujù knygù

Kauno technologijos universitetas.
„Virtualiù bendruomeniù plétoté Lietuvos
periferijoje: pilieæiù dalyvavimo vieöojoje politikoje
iööúkiai ir naujos socialinés atskirties grésmés”
3 688

Akehurst, Michael; Malanczuk Peter. Öiuolaikinis
tarptautinés teisés ìvadas. – Eugrimas, 520 p.

Lietuvos savivaldybiù asociacija.
„Lietuvos savivaldybiù asociacijos portalas –
informacinei visuomenei”

Derrida, Jacques, Vattimo, Gianni. Religija. –
Baltos lankos, 232 p.
8 000

UAB „Naujosios komunikacijos prekyba”
„Lietuvos kultúros ir meno institucijù portalas
internete lt.kultúra”

Boetijus, Anicijus Manlijus Severinas. Filosofijos
paguoda. Serija „Klasika”. – Alma littera, 272 p

Eagleton, Terry. Ìvadas ì literatúros teorijà. – Baltos
lankos, 271 p.
Elster, Jon. Socialiniù mokslù elementai. – Vaga,
167 p.

8 305
UAB „Naujosios komunikacijos”.
„Informacijos politikos advokatavimo kampanija”
2 000
Lietuvos kompiuterininkù sàjunga.
Renginiui „Kompiuterininkù dienos 2001”
750
Kitos ölaidos

Giddens, Anthony. Modernybé ir asmens
tapatumas: asmuo ir visuomené vélyvosios
modernybés amûiuje. – Pradai, 315 p.
Goffman, Erving. Savès pateikimas kasdieniame
gyvenime. – Vaga, 286 p.
Gombrich, E.H. Dailé ir iliuzija. – Alma littera,
386 p.

19 017

Hegel, Georg W.F. Teisés filosofijos apmatai. Serija
„Klasika”. – Mintis, 507 p.

60 243 JAV dol.

Hobsbawm, Eric. Kraötutinumù amûius: trumpasis
XX amûius, 1914-1991. – Mintis, 710 p.

Programos iölaidos 2001 m.

Hodder, Ian. Praeities skaitymas. – Vaga, 255 p.

LEIDYBOS PROGRAMA
Leidybos programos iniciatyva leidûiamos verstinés
humanitariniù ir socialiniù mokslù knygos, kurios
supaûindina skaitytojus su rinktiniais öiuolaikinés
intelektualinés kultúros pavyzdûiais, skatina kritiökai
màstyti, suprasti bei búti pakantiems tautinei ir
kultúrù ìvairovei, pateikia ìvairias pamatiniù
visuomenés ir kultúros problemù sampratas, ìtvirtina

Hollis, Martin. Socialiniù mokslù filosofija. –
Lietuvos raöytojù sàjungos leidykla, 319 p.
Kant, Immanuel. Religija vien tik proto ribose.
Serija „Klasika”. – Pradai, 255 p.
Kavolis, Vytautas. Asmuo ir idéjos. Sud. R.
Kavoliené, D.Kuolys. – Baltos lankos, 512 p.
Kierkegaard, Sùren. Filosofijos trupiniai, arba
Truputis filosofijos. Serija „Klasika”. – Aidai, 166 p.
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2001 m. remti projektai

Lietuvos ûydai 1918-1940: prarasto pasaulio
aidas/ Sud. Y. Plasseraud, H. Minczeles. – Baltos
lankos, 312 p.
Locke, John. Esé apie ûmogaus intelektà. Serija
„Klasika”. – Pradai, 641 p.
Mondimore, Francis M. Homoseksualizmo
prigimties istorija. – Eugrimas, 304 p.
MacIntyre, Alasdair. Trumpa etikos istorija: dorovés
filosofijos istorija nuo Homero iki dvideöimto
amûiaus. – Charibdé, 248 p.
Nisbet, Robert A. Sociologijos tradicija. – Pradai,
503 p.
Platonas. Puota, arba Apie meilè. Serija „Klasika”. –
Aidai, 248 p.
Ricouer, Paul. Interpretacijos teorija: diskursas ir
reikömés perteklius. – Baltos lankos, 120 p.
ATVIROS LIETUVOS FONDAS
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Roesener, Werner. Valstieæiai Europos istorijoje.
Serija „Europos kúrimas” – Baltos lankos, 256 p.
Sontag, Susan. Apie fotografijà. – Baltos lankos,
198 p.
Szyszman, Simon. Karaizmas. – Pradai, 287 p.
Tarptautiniù santykiù teorija öiandien. Sud.
K.Booth, S.Smith. – Algarvé, 352 p.
Tory, Avraham. Kauno getas: diena po dienos. –
Mokslo ir enciklopedijù leidybos institutas, 558 p.
Weber, Max. Religijos sociologija. – Pradai, 336 p.
Winnicott, Donald.W. Vaikas, öeima ir iöorinis
pasaulis. – Via Recta, TEV, 320 p.
Woelfflin, Heinrich. Pamatinés meno istorijos
sàvokos: stiliaus raidos problemos naujajame
mene. – Pradai, 273 p.

2001 m. iöleistos 35 naujos knygos.
Ackerman, Susan R. Korupcija ir valdûia:
prieûastys, padariniai ir reforma. – Vaga, 343 p.
Adams, John. Rizika. – Poligrafija ir informatika,
272 p.
Arendt, Hannah. Totalitarizmo iötakos. – Tyto alba,
487 p.
Augustinas, Aurelijus. Dialogai: apie laisvàjì
sprendimà. Serija „Klasika” – Katalikù pasaulis,
424 p.
Augustinas, Aurelijus. Dialogai: apie sielos didybè;
apie sielos nemirtingumà. Serija „Klasika” –
Katalikù pasaulis, 291 p.

Baltruöaitis, Jurgis. Fantastiökieji viduramûiai:
Antika ir egzotizmai gotikos mene. – Vaga, 284 p.
Buber, Martin: Dialogo principas II. – Katalikù
pasaulis, 216 p.
Der Derian, James A. Apie diplomatijà: Vakarù
susvetiméjimo genealogija. – Eugrimas, 283 p.
Denhardt, Robert B. Vieöùjù organizacijù teorijos. –
Algarvé, 303 p.
Durkheim, Emile. Sociologijos metodo taisyklés. –
Vaga, 152 p.
Eco, Umberto. Tobulos kalbos paieökos Europos
kultúroje. Serija „Europos kúrimas”. – Baltos lankos,
343 p.
Favoreu, Louis. Konstituciniai teismai. – Garnelis,
115 p.
Fraser, Angus. Æigonai. – Tyto alba, 332 p.
Giddens, Anthony. Durkheimas. – Vaga, 93 p.
Hirschman, Albert O. Aistros ir interesai. –
Poligrafija ir informatika, 136 p.
Jacobson, Dan. Heöelio karalysté. – Garnelis, 243 p.
Kaplinski, Jaan. Öis bei tas. – Regnum fondas,
248 p.
Kirby, David. Öiaurés Europa ankstyvaisiais
naujaisiais amûiais: Baltijos öalys 1492-1772
metais. – Mintis, 515 p.
Lane, Jan-Erik. Vieöasis sektorius: sàvokos, modeliai
ir poûiúriai. – Margi raötai, 463 p.
Lechte, John. Penkiasdeöimt pagrindiniù
öiuolaikiniù màstytojù: nuo struktúralizmo iki
postmodernizmo. – Charibdé, 287 p.
Levinas, Emmanuel. Apie Dievà, ateinantì ì
màstymà. – Aidai, 358 p.
Moi, Toril. Lyties/teksto politika: feministiné
literatúros teorija. – Charibdé, 174 p.
Nagel, Thomas. Kà visa tai reiökia?: labai trumpas
ìvadas ì filosofijà. – Baltos lankos, 87 p.
Parsons, Wayne. Vieöoji politika: politikos analizés
teorijos ir praktikos ìvadas. – Eugrimas, 607 p.
Popper, Karl Raimund. Rinktiné. Sud. D.Miller. –
Pradai, 602 p.
Puhvel, Jaan. Lyginamoji mitologija. – Lietuviù
kalbos ir tautosakos institutas, 303 p.
Putnam, Robert D. Kad demokratija veiktù: pilietinés
tradicijos öiuolaikinéje Italijoje. – Margi raötai, 324 p.

INFORMACIJOS PROGRAMOS

Rowell, Stephen C. Iö viduramûiù úkù kylanti
Lietuva. – Baltos lankos, 381 p.
Rubene, Mara. Dabarties filosofija: iö Esaties ì esatì. –
Alma littera, 336 p.
Sartori, Giovanni. Lyginamoji konstituciné
inûinerija: struktúrù, paskatù ir rezultatù tyrimas. –
Poligrafija ir informatika, 208 p.
Spinoza, Benediktas. Etika. – Pradai, 359 p.
Ötromas, Aleksandras. Laisvés horizontai. – Baltos
lankos, 661 p.
Usher, John A. Bendrieji Europos Bendrijos teisés
principai. – Naujoji Rosma, 229 p.
Wittgenstein, Ludwig. Uûraöai. 1914-1916. – Pradai,
145 p.
ALK serijos knygos parenkamos, patariant
kompetentingiems Lietuvos ir uûsienio ekspertams.
Veræiama iö anglù, danù, ispanù, italù, lenkù,
olandù, prancúzù, rusù, vokieæiù, taip pat senosios
graikù ir lotynù kalbù. ALF padeda Lietuvos
leidéjams, öios programos partneriams, padengti
autoriniù teisiù, vertimo, redagavimo bei dalì kitù
leidybos kaötù. Nuo 1997 m. organizuojami
kasmetiniai atviri konkursai Lietuvos leidykloms.
Dalies knygù leidyba finansuojama kartu su Vidurio
Europos universiteto (CEU) Vertimù programa,
projektu „Rytai veræia Rytus” Budapeöte bei JAV
informacijos tarnyba Vilniuje (USIS).
Serijos knygos dovanojamos Lietuvos vieöosioms,
aukötùjù mokyklù bei gimnazijù bibliotekoms.
Tèsiant ilgametes tradicijas, 2000-2001 m. kartu su
Lietuvos filosofù draugija buvo rengiami garsesniù
serijos knygù aptarimai ir diskusijos. Leidybos
programa kuruoja ir kitù fondo programù
leidybinius projektus.

2000 m. remti projektai
Humanitariniù ir socialiniù mokslù verstiniù knygù
leidybos konkursui
„Atviros Lietuvos knyga 2000”
113 140
Inicijuotas projektas.
„Lietuvos leidybos sektoriaus apûvalga anglù kalba
Publishing Survey 2000”
250

Seminaras leidéjams „Spausdinimo pagal poreikius
technologija (Print on demand) öiuolaikinéje
leidybos strategijoje”
4 440
Kitos iölaidos
16 308

Programos iölaidos 2000 m.
134 138 JAV dol.

2001 m. remti projektai
Humanitariniù ir socialiniù mokslù verstiniù knygù
leidybos konkursui
„Atviros Lietuvos knyga 2001”
154 000
Vilniaus Universiteto Komunikacijos fakultetas.
„Leidéjù mokymo ir profesinio tobulinimo
programa 2001-2002”
4 070
Inicijuotas projektas.
Tyrimas „Deöimt metù serijai Atviros Lietuvos
knyga: poveikis öviesuomenei, intelektualiniam
elitui ir leidybos verslui”
4 800
Kitos iölaidos
23 126

Programos iölaidos 2001 m.
185 996 JAV dol.

ELEKTRONINÉS LEIDYBOS
PROGRAMA
2000-2001 m. buvo tèsiama elektroninés leidybos
intensyviù kursù programa, skirta humanitariniù ir
socialiniù mokslù, menù, kalbù specialistams ir
kitiems ne informatikos profesionalams, norintiems
elektronine forma teikti informacijà kompiuteriù
tinklais (Internete) ir kompaktiniais diskais (CDROM). 2000 m. elektroninés leidybos kursù
medûiaga buvo papildyta ir patobulinta, pateikta
internete, pritaikyta tradiciniams leidéjams ir
iöleista elektronine knyga kompaktiniame diske.
2000-2001 m. buvo organizuoti mokymo kursai
Vilniuje, Kaune, Klaipédoje, Utenoje, Panevéûyje,
Öiauliuose, Kaune, Alytuje, Marijampoléje,
Tauragéje. Elektroninés leidybos intensyviù kursù
programa buvo vykdoma glaudûiai
bendradarbiaujant su Atviros visuomenés institutu
Budapeöte.
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Ricoeur, Paul. Egzistencija ir hermeneutika:
Interpretacijù konfliktas: Rinktiné/ sudarytojas
A.Sverdiolas. – Baltos lankos, 162 p.

Siekiant paskatinti Lietuvoje e-knygù leidybà ir
naudojimà, 2001 m. buvo inicijuotas projektas
„Elektroninés knygos internete”. Pradéta kurti
pirmoji Lietuvoje e-knygoms skirta interneto
svetainé, turinti tiek övietéjiökà, tiek ir praktinè
paskirtì. Öioje svetainéje galima susipaûinti su eknygomis, jù formatais, suûinoti apie
paprasæiausias e-knygù kúrimo technologijas,
atsisiùsti e-knygà iö nemokamù e-knygù
bibliotekélés. Projektà planuojama ìgyvendinti
2002 m. pabaigoje.
Elektroninés leidybos programa 2001 m. pabaigoje
savo veiklà uûbaigé ir integravosi ì Informacijos
programà.

2000 m. remti projektai

ATVIROS LIETUVOS FONDAS
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Multimedijos centras humanitarams.
Projektui „Elektroninés leidybos kurso programos
plétra”
3 000
Multimedijos centras humanitarams.
Projektui „Elektroninés leidybos kurso programa
tradiciniams leidéjams, mokymo medûiagos
CD-ROMe paruoöimas”
4 000

Lietuviù kalbos institutas.
„Dabartinés lietuviù kalbos ûodyno naujos versijos
elektroninis-internetinis leidimas”
8 459
Sveikatos ekonomikos centras.
„Socialinés apsaugos terminù ûodynas”
5 375
Virginija Limanauskiené, Saulius Pauliukas,
Gediminas Navickas, Neruté Kligiené.
Stipendijos dalyvauti II-jame Balatono susitikime
„Rytai-Vakarai” (Budapeötas, Vengrija)
1 200
Auksé Balæytiené,Dalia Baziukaité, Neruté Kligiené,
Gediminas Navickas, Lina Öarkauskiené, Auöra
Vaökeviæiené, Darius Ûalys.
Stipendijos dalyvauti elektroninés leidybos kursuose
(Praha, Æekija)
2 422
Kitos iölaidos
2 377

Programos iölaidos 2000 m.
36 811 JAV dol.

2001 m. remti projektai
Kauno technologijos universiteto Savivaldos
mokymo centras.
„Elektroninés leidybos mokymo programa”

Konkursas „Elektroninés leidybos
kursai”

10 413

Elektroninés leidybos kursù ìvairiems moduliams
parengti:
Vilniaus pedagoginis universitetas
750
Kauno technologijos universitetas
3 250

Lietuviù kalbos institutas.
„Dabartinés lietuviù kalbos ûodyno naujos versijos
elektroninis-internetinis leidimas”
8 459
UAB „Naujosios komunikacijos”.
„Elektroninés knygos internete”

Multimedija centras humanitarams

6 125
5 228

Lietuvos suaugusiùjù övietimo asociacija

Neruté Kligiené, Donatas Sauleviæius.
Stipendijos dalyvauti seminare „Rytai-Vakarai”

750

858

Programos iölaidos 2001 m.
25 855 JAV dol.

Baltijos-Amerikos partnerystés programa
INFORMACIJOS PROGRAMOS
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Nuo 1999 m. Atviros Lietuvos fondas administruoja
Baltijos-Amerikos partnerystés programà, kurios
tikslas – remti demokratijos plétrà ir skatinti
pilieæius aktyviai dalyvauti öiame procese.
Baltijos-Amerikos partnerystés programos (BAPP)
Lietuvoje tikslas – gerinti treæiojo sektoriaus
veiklos aplinkà, stiprinti jo gebéjimus ir finansinì
stabilumà, skatinti aktyvesnì pilieæiù dalyvavimà
priimant sprendimus ir nevyriausybiniù
organizacijù, verslo ìmoniù ir ìvairiù lygiù valdûios
institucijù bendradarbiavimà.

ATVIROS LIETUVOS FONDAS
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2000-2001 m. BAPP koordinavo tiesioginés
paramos teikimà öalies ir vietos lygiu veikianæioms
nevyriausybinéms organizacijoms (NVO) ir
bendruomeniù iniciatyvoms bei NVO ir
savivaldybiù bendradarbiavimo projektus.
Prioritetas buvo teikiamas vaikù teisiù, moterù
teisiù, tautiniù maûumù teisiù, verslo aplinkos
gerinimo, jaunimo pilietinio aktyvumo skatinimo
srityse veikianæioms ir öiù bendruomenés grupiù
interesus atstovaujanæioms nevyriausybinéms
organizacijoms. Uû BAPP inicijuojamù projektù
ìgyvendinimà buvo tiesiogiai atsakingos
organizacijos-partnerés.
Siekiant gerinti teisinè ir politinè nevyriausybiniù
organizacijù aplinkà, 2000 m. dviejù universitetù
studentams buvo sudarytos sàlygos gilinti ûinias
apie NVO teisinè aplinkà, o 2001 m. – ìgytas
teorines ûinias pritaikyti praktiökai, konsultuojant
NVO atstovus, savivaldybiù pareigúnus ir
verslininkus. 2000-2001 m., siekdama gerinti
informacijos paslaugù kokybè bei jù prieinamumà
nevyriausybinéms organizacijoms ir ypaæ
besisteigianæioms formalioms ir neformalioms
bendruomeniù grupéms, BAPP rémé NVO
informacijos ir paramos centrus bei öiù centrù
susivienijimà „Tinklas”. Buvo toliau remiama
Lietuvos radijo pirmosios programos bangomis
transliuojama radijo laida apie treæiàjì sektoriù
„Kitas kelias”.
NVO gebéjimù plétros srityje BAPP 2000 m. tèsé
ankstesniais metais pradétà deöimties NVO
mokymo projektà pagal organizacijos-partnerés
parengtà metodologijà, o 2001 m. buvo remiami
bendruomeniù lyderiù ugdymo ir NVO koalicijù
mokymosi atstovauti interesams projektai. 20002001 m. BAPP inicijavo ir rémé projektus, kuriais
siekta gerinti nevyriausybinio sektoriaus ir jo

organizacijù gebéjimù plétros bei veiklos
efektyvumo vertinimà. Parengta NVO veiklos
efektyvumo tyrimo metodika paskatino
nevyriausybines organizacijas rúpintis vadybos
kokybe ir efektyvumu. Organizacijos, norinæios save
ìvertinti, bet abejojanæios savo gebéjimais tai daryti,
turéjo galimybè pasinaudoti projekto metu parengtù
konsultantù patarimais ir technine pagalba.
Paûymétina BAPP iniciatyva pristatant
bendruomeniù fondù idéjà Lietuvoje ir remiant
diskusijas rajonù ir apskriæiù lygiu apie tokiù fondù
perspektyvà öalyje. Suteikta techniné pagalba
nevyriausybinéms organizacijoms, kurios ûengé
pirmuosius bendruomeniù fondù steigimo ûingsnius.
2000 m. BAPP inicijavo du projektus pilieæiù
aktyvumo skatinimo ir trijù sektoriù
bendradarbiavimo srityje. Be to, finansiné parama
buvo suteikta daugiau kaip dvideöimæiai
bendruomenés planavimo ir aktyvumo skatinimo
projektù. 2001 m. buvo paremta filantropijos plétros
öalies lygiu iniciatyva.
2000 m. BAPP suteiké stipendijà Lietuvos gamtos
fondo atstovei dalyvauti JT FAO organizuojamoje
regioninéje konferencijoje. Öios iniciatyvos tikslas
buvo skatinti Lietuvos NVO, dirbanæias
aplinkosaugos srityje, uûmegzti glaudesnius ryöius
su toje paæioje srityje Rytù Europoje dirbanæiomis
NVO, JT ir ES atstovais ir, sukaupus reikiamos
patirties, daryti efektyvesnì poveikì öalyje vykdomai
aplinkosaugos politikai.
2000-2001 m. BAPP specialiojo fondo léöomis NVO
buvo teikiama parama dalyvauti tarptautiniuose
renginiuose, konferencijose ar seminaruose Vidurio
ir Rytù Europos öalyse, ìgyti patirties politikos
formavimo ir interesù atstovavimo, bendruomenés
planavimo ir bendruomenés filantropijos srityse. Be
to, buvo teikiama parama mokymosi bei ìgúdûiù
tobulinimo projektams vieöosios politikos bei
atstovavimo interesams srityje: NVO galéjo rengti
pagalbinè medûiagà vieöosios politikos, interesù
atstovavimo, organizacijos vadybos, bendruomenés
filantropijos, bendruomenés plétros planavimo ir
pilieæiù aktyvumo skatinimo klausimais. Keletas
NVO organizavo seminarus bendruomenés
filantropijos ir bendruomenés fondù kúrimo
temomis, skleidé informacijà apie bendruomenés
plétros planavimà, bendruomenés aktyvumo
skatinimà.

BALTIJOS–AMERIKOS PARTNERYSTÉS PROGRAMA

2000 m. inicijuoti projektai

Instituciniù NVO gebéjimù plétra

Teisiné politiné NVO aplinka

Kauno apskrities socialiniù NVO sàjunga.
„10 NVO mokymo programa“
13 500

Nevyriausybiniù organizacijù informacijos ir
paramos centras.
„Sinergija gerinant NVO teisinè aplinkà“
8 750
Nevyriausybiniù organizacijù informacijos ir
paramos centras.
„Filantropijos teisinio klimato gerinimas“
8 250
Inicijuotas projektas.
„Teisiniù gebéjimù plétros projekto metmenù
rengimas”

Organizacijù vystymo centras.
„Nevyriausybinio sektoriaus ir jo organizacijù
vertinimo gebéjimù ugdymas“
20 000
Parama ir techniné pagalba bendruomeniù fondù
steigimui
16 000

Pilieæiù aktyvumo skatinimas

Lietuvos teisés universitetas.
„Teisiniù gebéjimù ugdymas ir ûiniù apie
nevyriausybinì sektoriù gausinimas“
4 625
Vilniaus Universiteto teisés fakultetas.
„Mokymo programos „Nevyriausybiniù organizacijù
teisiné padétis ir veikla“ parengimas“
4 625
Kauno nevyriausybiniù organizacijù paramos
centras.
„NVO informacijos ir paramos centrù tinklo veiklos
plétra“
5 000

Pilietiniù iniciatyvù centras.
„Pilieæiù bendruomeninio aktyvumo skatinimas“
30 000
JAV – Baltijos fondas.
„Nevyriausybinio, valstybinio ir privataus sektoriù
partnerystés stiprinimas“
30 000
Kauno savivaldos mokymo centras.
„NVO ir savivaldybiù bendradarbiavimas“
(NVO mokymo programa 10 savivaldybiù)
10 000

2000 m. remti projektai

Parama 10 NVO praktiniam mokymo
programù pritaikymui

Nevyriausybiniù organizacijù informacijos ir
paramos centras.
„Pagalba Vilniaus kraöto ir Lietuvos
nevyriausybinéms organizacijoms“

Jaunimo psichologinés paramos centras
1250
10 000

Kauno nevyriausybiniù organizacijù paramos
centras.
„Regioniné KNOPC veikla. Mobilusis biuras“

Rieöés bendruomenés centras
1250
Alytaus verslo konsultacinis centras
1250

22 500
Parama Klaipédos regiono centrams
5 000
Alytaus nevyriausybiniù organizacijù informacijos
centras.
„NVO sektoriaus stiprinimas ir pilietiniù iniciatyvù
skatinimas Alytaus mieste ir apskrityje“
7 500

Lietuvos vaikù teisiù gynimo organizacija
„Gelbékit vaikus“
1250
Paramos vaikams centras
1250
Lietuvos aklùjù ir silpnaregiù sàjunga
1250
Öilainiù bendruomenés centras

Lietuvos nacionalinis radijas.
I programos laida „Kitas kelias“

1250
7 000

Liaudies kúrybos centras „Atûalynas“
1250
Marijampolés vaiko téviökés namai
1250
Telöiù apskrities verslo inkubatorius
1250
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750

Parama 2000 m. BAPP prioritetinése
srityse veikianæioms
nevyriausybinéms organizacijoms
Öiauliù prekybos, pramonés ir amatù rúmai.
„Öiauliù apskrities smulkaus ir vidutinio verslo
skatinimas, sukuriant regioninè verslo ryöio ir
partnerystés sistemà“
10 000
Lietuvos ir uûsienio öaliù draugijù asociacija.
„Dailés studijù ir parodù organizavimas Lietuvos
ìkalinimo ìstaigose“
8 750
Draugija „Öalpa“.
„Smurto öeimoje prevencija“

ATVIROS LIETUVOS FONDAS
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Utenos moterù veiklos centras.
„Utenos moterù centro veiklos plétra“
3 000
Öv. Vincento Paulieæio bendruomené.
„Spraga“
7 500
Jaunimo centras „Babilonas”.
„Babilono dienos centro steigimas“
7 518

Parama bendruomeninéms
iniciatyvoms

5 750

Europos krantosaugos sàjungos Baltijos biuras.
„Parama Lietuvos pamario vietinéms
bendruomenéms sprendûiant subalansuotos plétros
programas“
8 511

8 350

Petraöiúnù bendruomenés centras.
„Bendruomenés veiklos stiprinimas“

Lietuvos ûmogaus teisiù centras.
„Lietuvos ûmogaus teisiù centro veiklos
stiprinimas“
Lietuvos vartotojù asociacija.
„Vartotojù konsultavimo ir informavimo sistemos
sukúrimas“
4 500
AMADE – Lietuva.
„Bendraamûiai – bendraamûiams“
7 500

8 400
Beiûioniù jaunùjù úkininkù ratelis.
„Beiûioniù bendruomenés savivaldos stiprinimas“
8 250
Öakiù bendruomenés centras.
„Vieöùjù ryöiù stiprinimas öakieæiù bendruomenéje“
2 284

Europos iöskaidytù etniniù maûumù institutas.
„Europos iöskaidytù etniniù maûumù instituto
administravimas“
3 600

Paöiauöés kaimo bendruomenés centras.
„Kaimo bendruomeniù tinklo stiprinimas“

Panevéûio verslo konsultacinis centras.
„Verslininkù pagalba pradedantiesiems“

Parama BAPP ir savivaldybiù projektui
„Savivaldybiù ir NVO
bendradarbiavimas“

10 115
Jaunimo psichologinés paramos centras.
„Mobili paaugliù ir jaunimo kriziù ìveikimo
komanda – praktinis darbas ir modelis
mokymuisi“

2 554

Alytaus rajono savivaldybé
5 000
Akmenés rajono savivaldybé
5 000

8 260
Kelmés rajono savivaldybé

Dvasinés pagalbos jaunimui centras.
„Savanoriù ruoöimas teikti socialinè pagalbà
jaunimui“

6 250
Klaipédos miesto savivaldybé
4 500

Holokausto ir ûydù kultúros Lietuvoje studijù
centras „Atminties namai“.
„Saulélydis Lietuvoje – paûintis su Lietuvos ûydù
bei holokausto istorija“
5 408
Psichologinis kúrybinis jaunimo centras.
„Psichologinis kúrybinis jaunimo centras Öiauliù
miesto bendruomenei – paaugliams ir jaunimui“
5 250

3 750
Maûeikiù rajono savivaldybé
2 500
Marijampolés savivaldybé
7 500
Skuodo rajono savivaldybé
2 500
Öiauliù miesto savivaldybé
7 500
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7 500
Zarasù rajono savivaldybé

Öilalés miesto bendruomenés centras.
„Filantropijos diena: trys sektoriai – viena
bendruomené“

1 250

644

4 000

Lietuvos bibliotekininkù draugijos Zarasù skyrius.
„Zarasù bendruomenés filantropijos galimybés“
1 184

Kupiökio rajono savivaldybé
Techniné pagalba
1 250
R.Vaiæiúnaité.
Stipendija dalyvauti JT FAO konferencijoje

Lietuvos bibliotekininkù draugijos Maûeikiù
skyrius.
„Filantropijos ugdymas bendruomenéje“
381

1 500
Kitos iölaidos
57 740

Programos iölaidos 2000 m.
459 240 JAV dol.

Raseiniù ûmogiökùjù resursù fondas.
„NVO bendruomenés kúrimas“
1 657
Marijampolés visuomeniniù organizacijù sàjunga.
„Suvalkijos filantropas“
1 000
Lietuvos gyventojù pataréjù sàjungos Prienù
skyrius.
„Iniciatyva kuriant plétros ir vietinés paramos
tinklà nevyriausybinéms organizacijoms“

2001 m. remti projektai

Teisiné ir politiné NVO aplinka
Nevyriausybiniù organizacijù informacijos ir
paramos centras.
„Teisinés ir politinés NVO aplinkos gerinimas“
13 000
Lietuvos teisés universitetas.
„Teisiniù gebéjimù ugdymas ir ûiniù apie
nevyriausybinì sektoriù gausinimas“
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1 400
Kaiöiadoriù savanoriökos veiklos organizacija
„Pegasas“.
„NVO ir verslo sektoriaus Kaiöiadoryse
bendradarbiavimo stiprinimo programa“
947

6 000
Vilniaus universiteto Teisés fakultetas.
„Kurso apie NVO teisinés padéties ir veiklos
ypatumus tarptautinéje teiséje skaitymas VU Teisés
fakulteto studentams ir kurso pristatymas
konferencijoje“
3 000
Vilniaus universiteto Teisés klinika.
„Teisinés konsultacijos Lietuvos nevyriausybinéms
organizacijoms, dirbanæioms tarptautiniame ir öalies
lygmenyje“
4 000
Nevyriausybiniù organizacijù informacijos ir
paramos centras.
„Informacinis biuletenis „Treæias sektorius“

Alytaus NVO informacijos centras.
„NVO projektù vertintojù ekspertù komandos
sukúrimas Alytuje“
1 300
Kupiökio NVO koalicija (Lietuvai pagraûinti
draugijos Kupiökio skyrius).
„Sukauptos ûinios – platesnei visuomenei“
1 487
Inicijuotas projektas.
Nevyriausybiniù organizacijù ir savivaldybiù
bendradarbiavimo programos ìvertinimas
2 000
Lietuvos nacionalinis radijas.
I programos laida „Kitas kelias“
7 200

4 000
Kauno nevyriausybiniù organizacijù paramos
centras.
„Parama vietiniams NVO centrams, iniciatyvoms ir
informacinéms lentynoms“
5 000

Instituciniù NVO gebéjimù plétra
Lietuvos suaugusiùjù övietimo asociacija.
„Vietos bendruomeniù lyderiù ugdymas“
13 000
Parama pilotiniams vietos bendruomeniù
projektams
7 000
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Utenos rajono savivaldybé

Jaunimo karjeros centras.
„Övietimo NVO koalicija – mokomés atstovauti
moksleiviù, tévù bei övietimo bendruomenés
interesams“
26 583
Lietuvos organizacija „Gelbékit vaikus“.
„Mokymo programa nevyriausybiniù organizacijù,
dirbanæiù su vaikais ir/ar dél vaikù koalicijos
stiprinimui atstovavimo vaikù interesams
srityje“
26 750
Kauno prekybos, pramonés ir amatù rúmai.
„Efektyvus atstovavimas SVV interesams per
prekybos, pramonés ir amatù rúmù tinklà“
26 666

ATVIROS LIETUVOS FONDAS

Vaikù telefono linija (Vaiko raidos centras).
„Vaikù telefono linijos kaip Lietuvos vaikù ir
paaugliù atstovavimo tarnybos vystymas“
5 000
Öiauliù jaunimo organizacijù asociacija „Apskritasis
stalas“.
„Jaunimo veiklos vystymas Öiauliù mieste“
2 000
Druskininkù jaunimo uûimtumo centras.
„NVO ir savivaldybés institucijù dialogas kuriant
kultúros politikà“
2 500
Skuodo savivaldybés vaikù ir tévù asociacija.
„SOS – ìsikúré vaikù ir moksleiviù tévù asociacija“
3 000

Inicijuotas projektas.
BAPP paramos gavéjù mokymo programa
atstovavimo ìgúdûiams tobulinti
12 000
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Instituciné parama regioninéms
organizacijoms ir jù projektams

Instituciné parama nacionalinéms
nevyriausybinéms organizacijoms
Lietuvos géjù lyga
7 500
Lietuvos gyventojù pataréjù sàjunga
7 500
Lietuvos ûmogaus teisiù centras
11 250
Nevyriausybiniù organizacijù informacijos ir
paramos centras
7 500
Ugdymo inovacijù centras
12 000
„Transparency International“ Lietuvos skyrius
10 000
Kauno regiono smulkiùjù ir vidutiniù verslininkù
asociacija
13 500
Pilietiniù iniciatyvù centras
13 875
Lietuvos „Gelbékit vaikus“
15 000
Lietuvos jaunimo organizacijù taryba
9 500
Moterù informacijos centras
6 000
Socialinés politikos grupé
6 000

Visagino Treæio amûiaus universitetas.
„Visagino miesto bendruomenés telkimas
atstovaujant jaunimo reikalams miesto savivaldybei
formuojant jaunimo politikos koncepcijà“
3 750
Alytaus nevyriausybiniù organizacijù informacijos
centras.
„Patirtis, sklaida ir NVO vieöojo bendravimo erdvés“
3 750
Jaunimo bendrija „Verus“.
„Nevyriausybiniù organizacijù ir valdymo institucijù
bendradarbiavimas, reformuojant nepilnameæiù
pataisos ìstaigù sistemà“
5 000
Visuomeniné organizacija „Atminties namai“.
Instituciné parama
3 750
Vilniaus visuomeniniù iniciatyvù centras
„Demokratija Baltarusijai“.
„Tautiniù maûumù dalyvavimo visuomenés
transformacijos procese Lietuvoje didinimas“
2 875
Kauno apskrities moterù kriziù centras.
„Paûeidûiamiausio moterù sluoksnio teisiù gynimas
bei atstovavimas darant ìtakà vietos valdûios
sprendimams“
4 995
Saugaus vaiko centras.
„Vaikù saugumas bendruomenéje: psichologiniosocialinio atsparumo ûalojanæiam poveikiui
didinimas“
5 000
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Jaunimo psichologinés pagalbos centras.
Instituciné parama
6 000
Kauno nevyriausybiniù organizacijù paramos
centras.
Instituciné parama

Poökoniù bendruomenés centras.
„Poökoniù bendruomenés pilietinis dalyvavimas
stiprinant demokratinè savivaldà“
3 250
Butrimoniù bendruomenés centras.
„Butrimoniù bendruomenés centro plétra“

6 000
Öakiù bendruomenés centras.
„Susirinkimo tradicijos ìtvirtinimas öakieæiù
bendruomenéje“
4 000

1 060

Öiauliù regiono plétros agentúra.
„Öiauliù miesto verslo ìmoniù aktyvinimas ìtakojant
miesto tarybos sprendimus“
4 500

Elektrénù bendruomenés iniciatyvù centras.
„Músù bendruomené sprendûia problemas kartu“
3 750

Vieöoji ìstaiga „Ramúno ateljé“.
„Turiu ûinoti“ – moksleiviai diskutuoja narkomanijos
ir alkoholizmo klausimais“
4 725
Öirvintù rajono visuomeniniù organizacijù
koordinacinis centras.
„Öirvintù bendruomenés vienijimasis sprendûiant
valymo ìrenginiù problemà“
3 155

Telöiù verslo inkubatorius.
„Informacinés technologijos skatinant uûimtumà
Ûemaitijos bendruomenéje“
5 000
Vilniaus rajono visuomeniné organizacija „Vaikai –
visuomenés dalis“
„Kaip iölikti jaunimui kaime“
2 500
Ûagarés jaunimo klubas.
„Ûagarés bendruomenés jaunimo uûimtumo
skatinimas“
2 495

Parama bendruomeniù iniciatyvoms
Vilkiautinio kaimo bendruomené.
„Savivaldos, verslumo bei demokratijos stiprinimas
Vilkiautinio kaimo bendruomenéje“
2 125
Plungés rajono Babrungo seniúnijos öeimù
bendruomené.
„Bendruomenés centras – pilieæiù interesù
atstovavimas ir informavimas“
3 750
Ekologù klubas „Atûalynas“ (Öiluté).
„Demokratijos proceso plétojimas vietos
bendruomenéje sprendûiant ekologines problemas“
3 250
Piktupénù kaimo bendruomené.
„Kaimo bendruomenés aktyvinimas dirbti su
valstybinémis ir nevalstybinémis institucijomis“
2 500
Onuökio bendruomené (Vieöoji ìstaiga „Amûiaus
vizija“)
„Trakù rajono Onuökio seniúnijos bendruomenés
telkimas ir aktyvinimas“
3 375
Balninkù bendruomenés centras.
„Eikime kartu“
3 750

Öiauliù verslininkiù ir vadybininkiù draugija.
„Poreikis – ìtaka – rezultatas“
3 459
Skémiù kaimo bendruomené.
„Skémiù kaimo bendruomenés nariù poreikiai ir
galimybés sprèsti uûimtumo problemà“
3 195
Kulautuvos bendruomenés centras.
„Ûingsnis po ûingsnio saugesnio búvio link“
3 175
Ûelvos vaikù ir jaunimo centras.
„Ûelvos bendruomenés esamos situacijos, poreikiù
tyrimai ir pasikeitimai“
2 620
Rumöiökiù vaikù dienos centras.
„Rumöiökiù jaunimo problemos – sprendûiame jas
patys“
3 718
Pagyvenusios moters veiklos centras.
„Öanæiù bendruomenés nariù saugumo
stiprinimas“
3 279
Techniné pagalba organizacijoms – BAPP paramos
gavéjoms
5 000

83
METINÉ ATASKAITA 2000 / 01

„Baltic Partners for Change Management“.
„Techniné pagalba nevyriausybinéms
organizacijoms“

3 750

Parama BAPP ir savivaldybiù
projektui „Savivaldybiù ir NVO
bendradarbiavimo skatinimas“

BAPP specialusis fondas

Kauno savivaldos mokymo centras.
„Mokymo programa „Vietos valdûios,
bendruomenés filantropù ir nevyriausybiniù
organizacijù bendradarbiavimo sàlygù kúrimas“
6 000
Akmenés rajono savivaldybé

Parama NVO mokymosi, ìgúdûiù tobulinimo ir
dalyvavimo tarptautiniuose renginiuose
projektams
25 000
Nevyriausybiniù organizacijù informacijos ir
paramos centras
„Filantropijos plétra – mokymo priemonés,
informacinés technologijos, marketingas“
30 000

1 250
Alytaus miesto savivaldybé
5 000

Lietuvos ir JAV iniciatyvos.
„Filantropijos plétra Lietuvos seniúnijose“
7 500

Jurbarko rajono savivaldybé
1 250
Molétù rajono savivaldybé
750
Lazdijù rajono savivaldybé
1 250

84
ATVIROS LIETUVOS FONDAS

Organizacijù vystymo centras.
„NVO vadybos kokybés gerinimas, naudojant NVO
veiklos vertinimo metodikà“
12 500

Maûeikiù rajono savivaldybé
1 750
Pasvalio rajono savivaldybé
1 250
Öiauliù miesto savivaldybé
3 750

Bendruomenés planavimo ir
filantropijos programa
Kauno nevyriausybiniù organizacijù paramos
centras.
„Bendruomeniù fondù kúrimosi ir vystymosi
skatinimas Lietuvoje“
22 000

Utenos rajono savivaldybé
2 500
Telöiù rajono savivaldybé
1 250

Utenos NVO koalicija (Utenos moters veiklos
centras).
„Bendruomenés aktyvinimas ir bendruomenés
filantropijos plétra Utenos rajone“
9 625
Telöiù verslo inkubatorius.
„Bendruomenés fondas – naujos galimybés
Ûemaitijos visuomenés iniciatyvù finansavimui“
9 625
Kitos iölaidos
61 681

Programos iölaidos 2001 m.
624 756 JAV dol.

ALF ìsteigtos institucijos
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ATVIROS VISUOMENÉS
KOLEGIJA
Didûioji g. 5, LT-2600 Vilnius
Tel. (22) 66 12 20
El. paötas: avk@collegium.lt

ATVIROS LIETUVOS FONDAS

86

1999 m. ìsteigta Atviros visuomenés kolegija yra
mokymo ir mokslo institucija, kurios tikslas –
suteikti galimybè gabiems Lietuvos humanitariniù
ir socialiniù mokslù studentams greta su
pagrindinémis studijomis gilinti ir plésti ûinias,
ugdyti kritinio màstymo ir savarankiöko mokslinio
darbo ìgúdûius, plésti akademinì akiratì, derinant
specialias ir tarpdisciplinines studijas, sudaryti
sàlygas gabiems studentams greitai ir natúraliai
ìsitraukti ì akademinì gyvenimà. Pagrindiné
kolegijos darbo forma – individualus ir reguliarus
tutoriaus-vadovo ir studento darbas. Be
individualiù studijù, vyksta seminarai, kviestiniù
lektoriù paskaitos. Kolegija leidûia kasmetinius
studentù darbù rinkinius.

• mokomosios medûiagos bei kitù organizacijos
leidiniù vertimas, adaptavimas ir spausdinimas;
• programù veiklos nuo sukúrimo iki
ìgyvendinimo koordinavimas;
• mokytojù ir déstytojù rengimas dirbti su
programomis, tobulinimosi seminarù
organizavimas;
• renginiù moksleiviams – vadybos ir ekonominio
modeliavimo pratybos, bankù konkurencijos,
jaunojo investuotojo varûybos, stovyklos,
ekonomikos olimpiados, moksleiviù bendroviù
veiklos ir ataskaitù konkursai – organizavimas;
• kasmetinio Lietuvos verslo ölovés galerijos
renginio organizavimas.

LIETUVOS ÛURNALISTIKOS
CENTRAS
Maironio g. 7, LT-2001 Vilnius
Tel. (5) 212 68 07
El. paötas: intermedia@lic.omnitel.lt
Ìsteigtas 1995 m. Pagrindinés veiklos kryptys:

JAUNIMO KARJEROS CENTRAS
Laisvés aléja 53, LT-3000 Kaunas
Tel. (37) 22 81 81
El. paötas: zina@kc.osf.lt
Ìsteigtas 1999 m. Pagrindinés veiklos kryptys:
• programù „Profesiné karjera“ (vyresniùjù klasiù
moksleiviams), „Personalo karjera“ (ugdymo
ìstaigù pedagogams), „Konfliktù ir bendravimo
programa“ (besimokanæiam jaunimui) bei
„Sveikatingumo programa“ (bendrojo lavinimo
mokykloms) vykdymas;
• jaunimo konsultavimas apie galimybes
studijuoti Lietuvoje bei uûsienyje;
• darbas jaunimo nusikalstamumo prevencijos
srityje;
• dalyvavimas Europos Sàjungos programose.

LIETUVOS JUNIOR ACHIEVEMENT
A.Goötauto g. 12, LT-2600 Vilnius
Tel. (22) 61 64 13
El. paötas: jalith@ktl.mii.lt
Ìsteigtas 1993 m. Pagrindinés veiklos kryptys:
• bendrojo lavinimo ì praktikà orientuotù
ekonominio mokymo programù – taikomosios
ekonomikos ir ekonomikos pagrindù –
diegimas;

• Lietuvos ûurnalistù profesinés kvalifikacijos
kélimas;
• ûiniasklaidos priemoniù darbuotojù
konsultavimas;
• seminarù ir konferencijù organizavimas;
• ilgalaikiù kursù moksleiviams, ketinantiems
studijuoti ûurnalistikà, rengimas;
• ûurnalistù staûuoæiù uûsienyje organizavimas.

MOKYKLÙ TOBULINIMO CENTRAS
Klaipédos g. 6-406, LT-2001 Vilnius
Tel. (5) 212 71 83
El. paötas: mtc@osf.lt
Ìsteigtas 1999 m. Pagrindinés veiklos kryptys:
• pedagogù profesinio tobulinimosi programù
vykdymas;
• konsultantù rengimas bei mokyklù
konsultavimas;
• dalyvavimas kuriant valstybinè ekonominio
raötingumo programà;
• kompleksiniù bei tarptautiniù mokyklù
tobulinimo projektù vykdymas.

ALF ÌSTEIGTOS INSTITUCIJOS

Mizarù g. 7, LT-4690 Druskininkai
Tel. (233) 523 80
El. paötas: virginp@post.omnitel.net
Ìsteigtas 1999 m. Pagrindinés veiklos kryptys:
• debatù klubù veiklos administravimas Lietuvos
mokyklose;
• mokomùjù debatù seminarù bei parodomùjù
debatù organizavimas mokytojams ir plaæiajai
visuomenei;
• debatù turnyrù bei vasaros debatù stovyklù
organizavimas.

NEVYRIAUSYBINIÙ ORGANIZACIJÙ
PARAMOS IR INFORMACIJOS
CENTRAS
A.Jaköto g. 9, LT-2600 Vilnius
Tel. (5) 212 6045
El. paötas: info@nisc.lt
Ìsteigtas 1995 m. Pagrindinés veiklos kryptys:
• Lietuvos nevyriausybiniù organizacijù
informavimas (biuletenio „Treæias sektorius” bei
kitù leidiniù leidyba, NVO duomenù bazés
nuolatinis atnaujinimas, NVO bibliotekos
administravimas, Lietuvos ne pelno sektoriaus
statistiniù tyrimù organizavimas);
• konsultavimas; mokymù organizavimas (NVO
konsultantù vasaros stovyklos, savanoriù
mokymas);
• NVO sektoriaus plétra (bendradarbiavimo
skatinimas tarp NVO ir savivaldybiù; aktyvus
dalyvavimas gerinant NVO teisinì klimatà);
• techninés pagalbos teikimas.

PARAMOS VAIKAMS CENTRAS
Latviù g. 19A-8, LT-2034 Vilnius
Tel. (22) 71 59 80
El. paötas: pvc@pvc.lt
Ìkurtas 1999 m. Pagrindinés veiklos kryptys:
• programos „Big Brothers Big Sisters Lietuvoje”
(savanoriù rengimas vaiko ir suaugusio ûmogaus
„draugystei”) vykdymas;

• programos „Prievartos prieö vaikus prevencija”
(mokymù profesionalams dirbantiems su
vaikais bei praktiniù uûsiémimù tévams
organizavimas, psichologinis vaikù ir paaugliù
konsultavimas) vykdymas;
• programos „Gatvés vaikai” – King Baudouin ir
ALF bendro projekto (NVO, dirbanæiù su
gatvés vaikais atranka ir jù tinklo stiprinimas;
koordinatoriù bei programos dalyviù
mokymai) vykdymas;
• tarptautiné bei övieæiamoji-moksliné veikla.

PEDAGOGINIÙ STUDIJÙ KAITOS
CENTRAS
(Vilniaus aukötesniosios
pedagogikos mokyklos padalinys)
Palydovo g. 29, LT 2048 Vilnius
Tel. (22) 67 03 44
El. paötas: vitalija@osf.lt
Ìkurtas 2000 m. Pagrindinés veiklos kryptys:
• pedagoginiù studijù kaita (ikimokyklinio
ugdymo specialistù rengimo standarto
kúrimas, aukötesniùjù mokyklù kolegijiniù
studijù programù ekspertizé, ikimokyklinio
ugdymo specialistù rengimo studijù programos
atnaujinimas);
• suaugusiùjù övietimo programù vykdymas;
leidybiné veikla.

SAUGAUS VAIKO CENTRAS
Giedraiæiù g. 8, LT-3005 Kaunas
Tel. (37) 71 8358
El. paötas: svcentras@takas.lt
Ìkurtas 1999 m. Pagrindinés veiklos kryptys:
• nemokamos pagalbos vaikams, patyrusiems
fizinè, emocinè ar seksualinè prievartà, ir jù
öeimoms teikimas;
• mokamos psichologinés pagalbos klientams,
nepatekusiems ì patyrusiù prievartà kategorijà,
teikimas;
• mokymo bei prevenciniù programù vykdymas.

87
METINÉ ATASKAITA 2000 / 01

NEFORMALIOJO ÖVIETIMO
DEBATÙ CENTRAS

SOROS INTERNATIONAL HOUSE
Ukmergés g. 41, LT-2600 Vilnius
Tel. (22) 72 48 79
El. paötas: daiva@ihouse.osf.lt

ÖIUOLAIKINÉS DAILÉS
INFORMACIJOS CENTRAS
Didûioji g. 4, LT-2001 Vilnius
Tel. (5) 212 29 97
El. paötas: lolita@osf.lt

Ìkurtas 1993 m. Pagrindinés veiklos kryptys:
• anglù ir vokieæiù kalbù mokymas;
• vaikù vasaros stovyklù Lietuvoje
organizavimas;
• studijù uûsienyje (vasaros kursai jaunimui,
studentù kalbù studijos International House
pasaulyje) organizavimas;
• anglù kalbos mokytojù kvalifikacijos kélimas;
• savarankiökù uûsienio kalbù studijù
organizavimas.

Ìkurtas 2000 m. Pagrindinés veiklos kryptys:
• informacijos apie Lietuvos dailè öalyje ir
uûsienyje rinkimas ir platinimas;
• dokumentacijos apie öiù laikù lietuviù
dailininkus kaupimas;
• edukaciniù konferencijù organizavimas;
• dalyvavimas tarptautinése dailés parodose;
• leidybiné veikla.

ÖVIETIMO KAITOS FONDAS

ATVIROS LIETUVOS FONDAS
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STUDIJÙ UÛSIENYJE
INFORMACIJOS CENTRAS
Universiteto g. 3-40, LT-2600 Vilnius
Tel. (22) 68 71 65
El. paötas: zaneta.savickiene@cr.vu.lt
Ìkurtas 2000 m. Pagrindinés veiklos kryptys:
• informacijos apie studijas pasaulio öaliù
aukötojo mokslo institucijose skleidimas;
• kompiuterinio testavimo centro
administravimas;
• tarptautiniu mastu pripaûìstamù stojamùjù testù
ir kvalifikaciniù egzaminù organizavimas
(TOEFL, SAT, GRE, GMAT, GED, USIMLE);
• Vidurio Europos universiteto stipendijù
studijoms administravimas.

Basanaviæiaus g. 5-112, LT-2009 Vilnius
Tel. (22) 62 24 10
El. paötas: skf@muza.lt
Ìkurtas 1999 m. Pagrindinés veiklos kryptys:
• övietimo reformos plétra;
• övietimo proceso ir ugdymo turinio
modernizavimas;
• ìvairiù programù („Parama Lietuvos romù
moksleiviams”; „Mokykla daugiakultúrinéje
bendruomenéje”; „Prieömokyklinio ugdymo
plétra”; „Darbas su specialiù poreikiù vaikais
integruotoje klaséje”) vykdymas mokyklose
lygioms galimybéms uûtikrinti;
• dalyvavimas valstybinéje övietimo politikoje.

TEISÉJÙ MOKYMO CENTRAS
ÖIUOLAIKINIÙ DIDAKTIKÙ
CENTRAS
Studentù g. 39-401, LT-2034 Vilnius
Tel. (22) 75 14 10
El. pastas: daiva.dc@vpu.lt
Ìkurtas 1999 m. Pagrindinés veiklos kryptys:
• profesinio tobulinimo kursù bendrojo lavinimo
mokykloms, aukötùjù ir aukötesniùjù mokyklù
déstytojams, lektoriams organizavimas;
• vasaros ir ûiemos stovyklù organizavimas;
• informacinio centro veiklos administravimas;
leidybiné veikla.

Gynéjù g. 6, LT-2001 Vilnius
Tel. (22) 61 04 34
El. paötas: center@post.omnitel.net
Ìkurtas 1997 m. Pagrindinés veiklos kryptys:
• teiséjù mokymù organizavimas: seminarai teismù
pirmininkams, apylinkés bei apygardos teismù
teiséjams, teismù antstoliams, buhalteriams,
raötinés darbuotojams, advokatams bei
notarams.

ALF ÌSTEIGTOS INSTITUCIJOS

TRANSPARENCY INTERNATIONAL
LIETUVOS SKYRIUS

ÖIAULIÙ VIEÖOJI ADVOKATÙ
KONTORA

A.Jaköto 9, LT-2600 Vilnius
Tel. (5) 212 69 51
El. paötas: laima@transparency.lt

Dvaro g. 81, LT-5400 Öiauliai
Tel. (21) 52 11 24
El. paötas: svak@takas.lt

• nepakantumo korupcijai Lietuvos visuomenéje
formavimas ir skatinimas;
• antikorupcinio pobúdûio informacijos
sistemingas rinkimas ir platinimas;
• tyrimù, skirtù korupcijos fenomeno analizei,
inicijavimas ir organizavimas;
• ìvairiù antikorupciniù programù ìgyvendinimas
bendradarbiaujant su valstybinémis
institucijomis, ûiniasklaida bei visuomeninémis
organizacijomis.

UGDYMO INOVACIJÙ CENTRAS
A.Jaköto 9, LT-2600 Vilnius
Tel. (5) 212 13 55
El. paötas: regina@osf.lt
Ìkurtas 2000 m. Pagrindinés veiklos kryptys:
• kaitos procesù, vykstanæiù övietimo srityje,
rémimas ir skatinimas;
• Ugdymo inovacijù centro mokymo centrù darbo
kokybés uûtikrinimas ir pedagogù-lektoriù
kvalifikacijos kélimas;
• Ugdymo inovacijù centro metodikos diegimas
ikimokyklinio ir pradinio ugdymo övietimo
ìstaigù tinkle;
• leidybiné veikla.

Ìkurta 2000 m. Pagrindiné veiklos kryptis:
• teisiniù paslaugù teikimas labiausiai
paûeidûiamiems visuomenés sluoksniams
pagal LR BK 56 straipsnì, uûtikrinant valstybés
garantuojamà teisinè pagalbà baudûiamosiose
bylose.
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Ìkurtas 2000 m. Pagrindinés veiklos kryptys:
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2000 m.
EGIDIJUS ALEKSANDRAVIÆIUS (pirmininkas)
GINTAUTAS BARTKUS (iki 2000 11 01)
EUGENIJUS GEFENAS
TEODORAS MEDAISKIS
KÈSTUTIS NASTOPKA
ARÚNAS SVERDIOLAS
SIGITAS URBONAVIÆIUS
IRENA VEISAITÉ

2001 m.
EGIDIJUS ALEKSANDRAVIÆIUS (pirmininkas)
TEODORAS MEDAISKIS
RASA MORKÚNAITÉ
DARIUS RADKEVIÆIUS
ARÚNAS SVERDIOLAS
SERGEJUS TEMÆINAS
SIGITAS URBONAVIÆIUS

BALTIJOS–AMERIKOS PARTNERYSTÉS PROGRAMA

2001 m. ALF PROGRAMÙ BLOKÙ
TARYBOS

PILIETINÉS VISUOMENÉS PROGRAMÙ
BLOKAS

PILIETINÉS VISUOMENÉS PROGRAMÙ
BLOKAS

Rytis Juozapaviæius
Raimundas Jureviæius
Natalija Kasatkina
Vytas Nekroöius
Marius Öaulauskas
Ramúnas Vilpiöauskas

Evaldas Darökus
Rytis Juozapaviæius
Raimundas Jureviæius
Natalija Kasatkina
Vytas Nekroöius
Ramúnas Vilpiöauskas

ÖVIETIMO IR MOKSLO PROGRAMÙ
BLOKAS

ÖVIETIMO IR MOKSLO PROGRAMÙ
BLOKAS

Alfredas Chmieliauskas
Raimundas Katilius
Raimundas Lopata
Violeta Rimkeviæiené
Jurgita Strumskiené
Irena Vaiövilaité
Darius Ûéruolis

Alfredas Chmieliauskas
Raimundas Katilius
Kèstutis Nastopka
Violeta Rimkeviæiené
Darius Ûéruolis

VISUOMENÉS SVEIKATOS PROGRAMÙ
BLOKAS
Aldona Gaiûauskiené
Eugenijus Gefenas
Ûilvinas Padaiga
Dainius Púras
Robertas Petkeviæius

KULTÚROS PROGRAMÙ BLOKAS
Alfonsas Andriuökeviæius
Vytautas Balæiúnas
Rúta Goötautiené
Anders Kreuger
Ûivilé Pipinyté

VISUOMENÉS SVEIKATOS PROGRAMÙ
BLOKAS
Aldona Gaiûauskiené
Eugenijus Gefenas
Ûilvinas Padaiga
Dainius Púras
Robertas Petkeviæius

KULTÚROS PROGRAMÙ BLOKAS
Vytautas Balæiúnas
Zita Æepaité
Rúta Goötautiené
Agné Nastopkaité
Anders Kreuger
Irena Veisaité

INFORMACIJOS PROGRAMÙ BLOKAS
INFORMACIJOS PROGRAMÙ BLOKAS
Auksé Balæytiené
Audroné Glosiené
Vilija Gudoniené
Arúnas Poviliúnas
Laimutis Telksnys

Auksé Balæytiené
Audroné Glosiené
Valentinas Milaknis
Arúnas Poviliúnas
Laimutis Telksnys

LEIDYBOS PROGRAMA
LEIDYBOS PROGRAMA
Darius Æuplinskas
Audrius Klimas
Egidijus Kúris
Arúnas Povilúnas

Remigijus Bliumas
Darius Æuplinksas
Audrius Klimas
Egidijus Kúris
Arúnas Povilúnas
Artúras Tereökinas
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2000 m. ALF PROGRAMÙ BLOKÙ
TARYBOS

ADMINISTRACIJA
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DIANA VILYTÉ
Direktoré
El.paötas: diana@osf.lt
GINTAS RUIBYS
Projektù administravimo direktorius
El.paötas: gintas@osf.lt
JULIJA MOTIEJÚNIENÉ
Finansù direktoré
El.paötas: julijam@osf.lt
LAIMUTÉ ÚSELIENÉ
Buhalteré
El.paötas: laima@osf.lt
IRENA STRAVINSKAITÉ
Buhalteré
El.paötas: irenast@osf.lt
ÛILVINAS KLIMKA
Administratorius
El.paötas: zilvinas@osf.lt
GITANA ÖUKAITYTÉ
Asistenté
El.paötas: gitana@osf.lt
UGNIUS BAREIKIS
Kompiuteriù tinklo administratorius
El.paötas: uga@osf.lt

ALF PROGRAMOS 2002 M.

KÈSTUTIS JOKIMAITIS
Koordinatorius
El.paötas: kestjoki@osf.lt

PROGRAMA „RYTAI-RYTAI”
JULIJA PIKÖILINGAITÉ
Koordinatoré
El.paötas: julia@osf.lt

ÖVIETIMO IR MOKSLO PROGRAMA
VIRGINIJA BÚDIENÉ
Direktoré
El.paötas: virgbu@osf.lt

VISUOMENÉS SVEIKATOS PROGRAMOS
VIRGINIJA AMBRAZEVIÆIENÉ
Direktoré
El.paötas: virginij@osf.lt

KULTÚROS PROGRAMOS
ELONA BAJORINIENÉ
Direktoré
El.paötas: elona@osf.lt

INFORMACIJOS PROGRAMA
KÈSTUTIS JUÖKEVIÆIUS
Direktorius
El.paötas: kesju@osf.lt

LEIDYBOS PROGRAMA
MOTERÙ PROGRAMA
VIRGINIJA ALEKSEJÚNAITÉ
Koordinatoré
El.paötas: virgal@osf.lt

STIPENDIJÙ STUDIJOMS UÛSIENYJE
PROGRAMOS
SAULÉ MILERIENÉ
Koordinatoré
El.paötas: saule@osf.lt

BALTIJOS-AMERIKOS PARTNERYSTÉS
PROGRAMA
BIRUTÉ JATAUTAITÉ
Direktoré
El.paötas: bapp@osf.lt
GINTAUTA ÛEMAITIENÉ
Administratoré
El.paötas: gintauta@osf.lt

ALF BIBLIOTEKA
MILDA KARINAUSKIENÉ
Bibliotekininké
El.paötas: MildaKa@osf.lt
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PILIETINIÙ INICIATYVÙ PROGRAMA
TEISÉS PROGRAMA
VIEÖOJO ADMINISTRAVIMO PROGRAMA

ATVIROS LIETUVOS FONDAS
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ATVIROS LIETUVOS FONDAS

Didûioji g. 5, LT-2600 Vilnius
Tel. (22) 68 55 11, faksas (22) 68 55 12
El. paötas: fondas@osf.lt
http://www.osf.lt

