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Atviros Lietuvos fondas

„Galiu pasakyti, kad mano gyvenime ALF buvo
labai laimingas laikotarpis. Tai mano paskutinė
meilė. Fondas mano gyvenimui suteikė prasmę
– galėjau prisidėti prie demokratinės Lietuvos
kūrimo, juk demokratinės patirties savo istorijoje
mes turėjome labai mažai. Buvau labai laiminga,
manau, kad Sajūdžio metu mes visi buvom labai
laimingi, jautėme, kad kuriame istoriją, – antrą
kartą to neišgyvensi.
Tada išgyvenome pakilimo laikotarpį, dabar
riedame atgal, ir aš dažnai jaučiuosi kaip Sizifas,
kuris rideno akmenį į kalną žinodamas, kad tas
akmuo vis tiek nusiris atgal. Man atrodo, kad, tam
tikra prasme, mes esame tokioje pačioje situacijoje:
ridenam tą akmenį į viršų, nors daug kas nuo mūsų
nepriklauso. Bet turime ridenti, kitaip gyvenimas
tampa beprasmiškas.“

„ALF atsiliepė į poreikį bendrai diskusinei erdvei,
kur gali susitikti įvairios organizacijos, identifikuoti
visuomenės problemas ir kartu ieškoti sprendimų.
Siūlome erdvę, kur susiburia žmonės, norintys ir
galintys kažką pakeisti Lietuvoje.“

Milda Ališauskienė
ALF valdybos pirmininkė

Ilgalaikė, esminė ALF vertybinė nuostata – kurti ir
stiprinti atvirą pilietinę visuomenę.

Irena Veisaitė
ALF garbės narė

„2016 m. parengėme ir G. Sorosui išsiuntėme
atsinaujinančio ALF veiklos strategiją. Tai padarėme
rugsėjo 29 dieną. 30 dieną gavome atsakymą: „Taip,
mes – už.“ 2016 m. spalio 16 d. G. Sorosas buvo
atvykęs į Vilnių su mumis susitikti, ir mes dar kartą
pagrindėme poreikį atkurti Atviros Lietuvos Fondą.
Atviros Lietuvos fondas buria ir skatina atvirus
žmones ar jų grupes, kurie dažnai eina prieš
srovę, nepaisydami jokių pasekmių, imasi veikti –
kelia aktualius klausimus ir taip mus artina prie
atviresnės ir tolerantiškesnės visuomenės.“

Sandra Adomavičiūtė
ALF vadovė
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Apie ALF:

Vertiname ir buriame
neabejingus, atvirus
pokyčiams ir socialiai
aktyvius žmones
Esame

Siekiame
Nepriklausomas
demokratiškai išrinktų
valdžios institucijų kritinis
partneris

Formalių ir neformalių tinklų,
bendraminčių NVO
jungianti grandis

Vietos bendruomenių
dėmesingas talkininkas

Jaunųjų intelektualų
traukos ir
saviraiškos centras

Vertybės
Didinti
pilietinės visuomenės
aktyvumą

Konceptualiai
praturtinti diskusijas apie
Lietuvos ateitį ES,
skatinti visuomenės atvirumą
įtvirtinančius politinius
sprendimus

Telkti savivaldos ir vietos
bendruomenių lygmenyse aktyvių
piliečių grupes,
stiprinant atviros, tolerantiškos,
aktyvios ir kritiškai mąstančios
visuomenės idėjas bei praktikas
Lietuvos regionuose

Kurti ir stiprinti
atvirą, polilogu grįstą
Lietuvos visuomenę
Ginti žmogaus teises bei
laisves, remti valdžių padalijimo,
teismų nepriklausomybės ir kitus
demokratijos principus
Skatinti atvirumą įvairiems
požiūriams, neprieštaraujantiems
žmogaus teisėms ir laisvėms
Remti valdžios institucijų
skaidrumą, atskaitingumą
ir pilietinę kontrolę
Siekti stiprinti
piliečių dalyvavimą
formuojant politiką ir
kurti socialiai jautrią valstybę
Vienyti skirtingų politinių pažiūrų
žmones, kuriuos jungia taikios ir
vieningos Europos idėja.

Atviros Lietuvos fondas

ALF valdyba

Doc. dr. M. Ališauskienė
Sociologė, religijotyrininkė VDU
Dr. I. Veisaitė
Ilgametė ALF valdybos pirmininkė
A. Čepkauskaitė
LRT Radijo žurnalistė (iki 2018 pab.)
D. Dargis
„EIKA“ vadovas
Prof. dr. A. Dobryninas
Sociologas, kriminologas, VU
O. Lukošius
„IQ” vyr. red. ir leidėjas
Dr. N. Milerius
Filosofas, VU docentas
Prof. dr. J. Novagrockienė
Politologė, Gen. J. Žemaičio LKA (iki 2017 09)
Doc. dr. A. Švedas
Kultūros istorikas, VU
Prof. dr. J. Žilinskas
Teisininkas, MRU
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ATSPARI VISUOMENĖ
Inicijuojame pokyčius bendruomenėse, skatiname dialogą!
Socialiniai regionų lyderiai
•

Parengta strategija ir planas, kaip įgalinti
aktyvių piliečių grupes inicijuoti pokyčius savo
bendruomenėse, surasti veiklos partneriai.

•

Užmegztas bendradarbiavimas su aktyvių piliečių
grupėmis Širvintose, Kėdainiuose, Šalčininkuose,
Kupiškyje.

•

Užtikrintas jaunimo iš Dieveniškių, Lentvario,
Vievio, Švenčionėlių dalyvavimas diskusijų
festivalyje „Būtent!“, užmegzti bendradarbiavimo
kontaktai su vietos bendruomenėmis, jaunimu.

Diskusijų festivalis „Būtent!” 2017 m. rugsėjo 8-9 d., Birštonas
ALF vienas iš 4 pagrindinių diskusijų festivalio „Būtent!”
organizatorių. Kartu su partneriais ALF inicijavo/
surengė 14 diskusijų, kuriose dalyvavo apie 1,000 dalyvių,
8 diskusijos buvo transliuojamos internetu (7,442
peržiūros).
Festivalio metu ALF savo veiklų palapinėje rengė
pokalbius su V. Briuveriu, M. Jankauskaite, Nacionalinio
lygybės ir įvairovės forumo atstovais, surengė protų
mūšį apie ALF knygas, kvietė žmones pildyti Kritinio
mąstymo testą, pranešti apie antidemokratines apraiškas
jų regionuose.

2017

ALF inicijuotos diskusijos
1. „Politinis korektiškumas (ne)atėjo į Lietuvą” (mod. J. Žilinskas,
dalyviai: D. Puslys, U. Barauskaitė, L. Peluritis)
2. „Įvairios Lietuvos arba vieningos Lietuvos receptas” (mod.
V. Ličytė J. Bučaitė Vilkė, M. Kairytė, N. Dirginčienė, G.Nausėda,
V.Vasiliauskas)
3. „Religijos ir tikėjimo laisvė: ar visiems?” (dalyviai: M. Jure,
G. Lukošius, G. Tereikis, mod. M. Ališauskienė)

14

diskusijų-debatų

4. „Ar darbuotojai pasiruošę save ginti?” (dalyviai: G. Gruzdienė,
T. Tomilinas, D. Arlauskas, mod. M.Kalanta)
5. Satyrinė diskusija „Krepšini, tu toks viliojantis ir toks žavus”
(dalyviai: V. Mačiulis, mod. P. Gritėnas,
A. Zimaitis)

ALF kartu su partneriais inicijuotos diskusijos
1. „Forumo teatro“ spektaklis „Pabėgėlis Lietuvoje (vykdė Menų ir
mokymo namų aktoriai)

1 000
dalyvių

2. „Lyčių lygybė – socialinė (ne)lygybė?” (Dalyviai: M. Jankauskaitė,
L. Galdikienė, mod. D. Jakniūnaitė) (Partneris Lygių galimybių
plėtros centras)
3. „Ar išliks nacionalinė valstybė globalizacijos amžiuje?” (ENG)
(Dalyviai: W. Outhwaite, S. Pogonyi, L.Trägårdh, mod.
N. Putinaitė)
4. „Žmogaus teisės ir diagnozė „F” (dalyviai: A. Germanavičius, mod.
M. Strička) (partneris VšĮ “Psichikos sveikatos perspektyvos”)
5. „Lietuvos-Lenkijos santykiai Kremliaus pinklėse” (dalyviai:
A. Pukšto, V. Bruveris, mod. Vytis Jurkonis) (Partneris Lenkų
diskusijų klubas)
6. „Ko prašo tautinės mažumos: teisių ar privilegijų?” (Dalyviai:
A. Radčenko, O. Jerofejev, K. Dambrauskas mod. B. Stankevič)
(Partneriai Britų taryba, Lenkų diskusijų klubas)
7. „Lobizmas Lietuvoje: gėris ar blogis?” (mod. A. Davidavičius,
dalyviai: Eglė Kavoliūnaitė - Ragauskienė, Jekaterina Lavrinec,
Rasa Žemaitė, Sergejus Muravjovas) (Partneris Vilniaus politikos
analizės institutas)
8. „Šioje šalyje nebėra faktų? (ENG)” (dalyvis E. Lucas, mod.
D. Puslys, S. Čelutka) (Partneris Vilniaus politikos analizės
institutas)
9. „Ar išliks nacionalinė valstybė globalizacijos amžiuje?“ (ENG)
(dalyviai: W.Outhwaite, S.Pogonyi, L.Tradgardh) (Partneriai Britų
taryba, Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje)

7 442

tiek žmonių
stebėjo ALF
ir partnerių
inicijuotas
diskusijų bei
renginių tiesiogines
transliacijas ir
įrašus
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Media raštingumo programa
Partneris: Vilniaus politikos analizės institutas
Programa, įgalinanti moksleivius ir senjorus
atskirti pelus nuo grūdų.

•

•

Melagingų žinių dekonstravimo programa, remiama
Lietuvos Kultūros tarybos. Mokykloms parengta
ir pristatyta Pamokų planų metodologija, leisianti
mokytojams į savo mokymo planus įtraukti kritinio
mąstymo temą.

•

Stiprinant piliečių gebėjimus kritiškai vertinti ir
naudotis tradicinėse bei naujose žiniasklaidos
priemonėse pateikiama informacija ugdomas
atsparumas melagingoms žinioms. Darbas su
vyresniojo mokyklinio amžiaus jaunuoliais,
besimokančiais 5 skirtingose mažumų mokyklose

Parengtas Kritinio mąstymo indekso testas,
pristatytas diskusijų festivalyje „Būtent!”.
Adaptuotas jaunimui, perkeltas į internetinę erdvę,
ir paverstas trolio, elfo bakalauro arba magistro
titulus suteikiančia viktorina. 10,867 testo peržiūros,
iki galo klausimyną atsakė virš 7400 žmonių.

•

Melagingų žinių ieškoma, jos dekonstruojamos ir
kartu su paaiškinančia informacija publikuojamos
ALF partnerio Vilniaus politikos analizės instituto
Facebook paskyroje #MelųMaišelis. Nuo projekto
pradžios publikuotos 21 naujienos, kaskart
pasiekiančios nuo 1.000 iki 23.000 Facebook
vartotojų.

pietryčių Lietuvoje, bei trečiojo amžiaus universiteto
ir viešųjų bibliotekų lankytojais, mokytojais ir
neformalaus švietimo ugdytojais.
•

Trečiojo amžiaus universiteto ir viešųjų bibliotekų
lankytojams surengtos 2 tiesioginės transliacijos
(2018 m. vasario 20 d., kovo 6 d.), apie
dezinformacijos veikimą ir žiniasklaidos vaidmenį ją
skleidžiant ar išviešinant. Tiesioginėse transliacijose

dalyvavo VPAI ekspertai Donatas Puslys, Simas
Čelutka, Algirdas Davidavičius ir kultūros politikos
analitikė Skaidra Trilupaitytė. Transliacijas stebėjo
apie 200 Lietuvos bibliotekų.
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NVO sektoriaus stiprinimas
•

GALIMYBIŲ STUDIJA

Kartu su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis
parengta galimybių studija “Pilietinės visuomenės
plėtros agentūra” dėl sisteminio NVO finansavimo iš
valstybės lėšų.

•

Teikiamos pastabos ir komentarai „LR
Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymui”
dėl NVO fondo, NVO apibrėžimo.

•

Dėl Viešojo sektoriaus subjektų finansinės
atskaitomybės įstatymo bei dėl LR Asociacijų, LR
Viešųjų įstaigų ir LR Labdaros ir paramos fondų
įstatymų projektų.

Pilietinės
visuomenės
plėtros agentūra

Dalyvavimas teisėkūros
stebėsenoje, advokacija
•

Dalyvavimas darbo grupėse: LR Vyriausybėje, SADM,
FM, LR Seime (dėl NVO fondo, NVO apibrėžimo,
NVO vaidmens lobistinės veiklos įstatymo); kituose
susitikimuose: formaliose ir neformaliose NVO darbo
grupėse, NVO Taryboje, NVO koalicijos renginiuose
ir pan.

VILNIUS, 2017

ALF Išreiškė palaikymą šioms NVO iniciatyvoms
•

Prašymas nepasirašyti Šeimos stiprinimo įstatymo,
priimto Lietuvos Respublikos Seimo;

•

•

Dėl Europos Tarybos konvencijos dėl smurto prieš
moteris ir smurto šeimoje ratifikavimo – Vyriausybei •
ir Prezidentei;

Kreipimasis dėl Europos Tarybos konvencijos dėl
smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje
prevencijos ir šalinimo (CETS Nr. 210) ratifikavimo;
Dėl Gyvybės prenatalinėje fazėje apsaugos įstatymo
projekto Nr. XIIP-337.

Jaunųjų intelektualų telkimas
Jaunimo vasaros akademija „Skaityti Kitą”
Kartu su „Borderland foundation“ surengta ALF jaunimo
vasaros akademija Č. Milošo gimtinėse – Krasnogrūdoje
ir Šeteiniuose. Išrinkti 6 perspektyvūs ir gabūs jaunuoliai
iš Lietuvos dalyvavę vasaros stovykloje, kuri buvo skirta
L. Donskio ir Z. Baumano tekstų skaitymams. Vasaros
akademijoje jaunuoliai iš Lietuvos, Ukrainos, Lenkijos ir

Čekijos turėjo galimybę diskutuoti ir kalbėtis su prof.
T. Snyder, M. Shore, K. Czyzevskiu, E. Aleksandravičiumi. Po vasaros stovyklos Lietuvos atstovai parengė
analitinius tekstus.

Atviros Lietuvos fondas

Analitinių tekstų rengimas

Surengti 3 diskusijų įžanginiai renginiai, tekstų skaitymas, aptarimas
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VIEŠOSIOS POLITIKOS ANALIZĖ

Vilniaus Politikos analizės institutas

Vilniaus politikos analizės institutas (VPAI) susikūrė
2016 m. rudenį kaip įvairių sričių politikos ekspertų
sambūris. 2017 m. sambūris užregistruotas kaip
viešoji įstaiga, remiama tarptautinių ir nacionalinių
donorų. Vilniaus politikos analizės instituto
analitikai ir asocijuoti ekspertai analizuoja
visuomenės ir valstybės gyvenimo problemas, kelia
nepatogius klausimus, ieško argumentuotų
atsakymų, siūlo valstybės gyvenimą skaidrinančius
sprendimus.

Lietuva – atvira ir saugi valstybė
tvarioje Europos Sąjungoje.
VPAI stiprina dalyvaujamąją
demokratiją, prasmingą valstybės ir
atviros visuomenės kaitą.

VPAI veiklos sritys

geras
valdymas
Gero valdymo programa – skirta iniciatyvoms gerinti
viešojo valdymo teisinį reguliavimą bei politikos
praktiką siekiant įgyti visuomenės pasitikėjimą valdžios
institucijomis, skatinti piliečių įsitraukimą į valstybės
valdymą, užtikrinti socialinę atskirtį patiriančių asmenų
lygiavertes galimybes dalyvauti viešajame valdyme kaip ir
kitiems piliečiams.

medijos
Medijų programa – skatina kritinį visuomenės mąstymą
bei medijų raštingumą, stebi ir tiria žiniasklaidą, kaip
organizuotą informacijos skleidimą bei visuomenės
informavimo sistemą, skatina ir remia tiriamąją
žurnalistiką, kaip būdą ginti visuomenės interesui.

Europos
saugumas

Didžioji g. 5 Vilnius, Tel. +370 612 25727
El. paštas info@vilniusinstitute.lt, www.vilniusinstitute.lt

Europos saugumo programa – jos ekspertai analizuoja
Lietuvos užsienio ir saugumo politikos aktualijas, Vidurio
ir Rytų Europos geopolitines ir visuomenines tendencijas,
skatina strateginių Lietuvos partnerių, ypač Ukrainos,
provakarietišką kryptį ir demokratizaciją.

Atviros Lietuvos fondas

PERMĄSTOMA EUROPA

Renginių ciklas „Permąstant Europą”
ALF stebi ir siekia pozityviai įtakoti kintančią
Europos idėją, europiečio sampratą, ES būklę: rengia
intelektualias diskusijas, teikia konceptualias įžvalgas,
puoselėja dialogo kultūrą.

ALF tradiciškai bendradarbiauja su akademine
bendruomene ir kitais partneriais, ypač jaunimu,
o taip pat savarankiškai analizuoja politikos bei
sociokultūrinius reiškinius, svarsto aktualijas bei
perspektyvas.
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surengti renginiai

800

žmonių dalyvavo
renginiuose

7 570

žmonių stebėjo renginių
tiesiogines transliacijas
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Europietiškos svajonės likimas
Dalyviai: prof. dr. V. Landsbergis, R. Zemkauskas,
prof. dr. Irena Veisaitė, mod. dr. A. Švedas

Kokį vaidmenį atlieka religija
šiuolaikinių Europos ir Lietuvos
visuomenių gyvenime?
Dalyviai: K. Zielinska, dr. A. Bielinis,
mod. dr. M. Ališauskienė

Lietuviškoji emigracija:
išvarymo ir evakuacijos mitologijos
Dalyviai: D. Asanavičiūtė, V. Matulaitis,
M. Mikutavičius, mod. dr. N.Milerius

Satyrinė diskusija „Lietuva be ES?”
Dalyviai: A. Pranckevičius, I. Šimonytė,
mod. P. Gritėnas, A. Zimaitis

Vidurio Europa kaip apie idėją
ir atminties vietą
Dalyviai: prof. dr. A. Mecwel,
prof. dr. A. Bumblauskas, V. Jauniškis,
mod. dr. A. Švedas

Claus Leggewie.
Septyni Europos atminties ratai
Mod. dr. Aurimas Švedas

Sergej Medvedev:
„Neoimperinė Putino Rusija ir Europa“
ir knygos „Krymo periodo parkas.
Trečiosios kadencijos kronikos“
pristatymas
Mod. dr. A. Švedas

Ulf Peter Hallberg.
Skandinavų kosmopolitizmas:
permąstant Europą iš
Šiaurės šalių perspektyvos
Mod. dr. A. Švedas

Atviros Lietuvos fondas

Diskusijų įžvalgos interviu su pašnekovais, video įrašai:
LRT mediateka, www.15min.lt, www.bernardinai.lt, www.lzinios.lt,
www.lrytas.lt, www.vz.lt, žurnalas IQ

2017

Tinklaveika ir bendradarbiavimas
Tinklaveika
ALF yra formalus tarptautinių organizacijų susivienijimų
narys (Community of Democracy CSO tinklo narys,
OSEN) bei asocijuotas nacionalinio švietimo tinklo narys.

Bendradarbiavimas su:
Valstybinėmis institucijomis: VRM, KAM, SADM; universitetais: VDU, VU, TSPMI, kitomis institucijomis ir
organizacijomis: Goethes Institute, NORDIC, British Council, PAFF, Ambasados (JAV, UK, FIN, LAT, EST ir t.t),
NVO ir kt.

Atviros Lietuvos fondas

Finansai
Administravimo išlaidos
Kitos išlaidos

3 578

LKT projektas
Elfų kalvė

2 490

28 322

Atspari visuomenė

86 399

Permąstant Europą

2017 m.
išlaidos

54 922

VISO: 551548

Vilniaus politikos analizės
institutas

375 837

LKT

6 700

Kitos pajamos

2017 m.
pajamos
VISO: 662930

Fund for policy
reform

649 999

6 231

2017

Sekite ALF naujienas
Pagrindinės ALF veiklos, naujienos, unikalūs tekstai
https://www.olf.lt

Socialiniuose tinkluose

https://www.facebook.com/Atviros.Lietuvos.Fondas/

1681 sekėjų

savaitgalio skaitiniai

6170 peržiūrų

Youtube kanalas

https://www.youtube.com/results?search_query=atviros+lietuvos+fondas

19 video

