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Formalių ir neformalių tinklų, 
bendraminčių NVO 
jungianti grandis

Vietos bendruomenių 
dėmesingas talkininkas

Jaunųjų intelektualų 
traukos ir 

saviraiškos centras

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.

2018 - aisiais tęsėme pradėtas veiklas, kurių 
pagrindinis tikslas - įgalinti pilietines organizacijas, 
stiprinti pavienius asmenis ir neformalias grupes 
jungtis bei imtis iniciatyvos jų vietos bendruomenėje, 
mieste. Brėžiame vektorius, kaip mes, pilietinės 
visuomenės atstovai visose aplinkinėse šalyse galime 
ir turime bendradarbiauti.

Sandra Adomavičiūtė
ALF vadovė
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Apie ALF:
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Kartu su partneriais OSFL projektai ir Geri Norai laimėtas Europos ekonominės erdvės finansinio 
mechanizmo organizuotas „Aktyvių piliečių fondo“ operatoriaus konkursas. Lietuvos pilietinei visuomenei 
Islandijos, Lichtenšteino Karalystės ir Norvegijos Karalystės parama ypač svarbi, nes tai bene vienintelė 
sisteminė finansinė parama NVO sektoriui Lietuvoje. 

Lietuvos nevyriausybinėms organizacijoms (ypač toms, kurios dirba su pažeidžiamomis grupėmis, žmogaus 
teisėmis) tai viena svarbiausių programų.

Pastebimas akivaizdus skirtumas tarp organizacijų skaičiaus, jų gebėjimų, veiklų pobūdžio sostinėje ir 
kituose didžiuosiuose miestuose bei regionuose. Jei kultūros ar socialines paslaugas teikiančių organizacijų 
regionuose dar galima atrasti, tai žmogaus teisių ar viešosios politikos klausimais savivaldos lygmeniu 
besirūpinančių organizacijų galima ir visai neaptikti. Kartais savivaldybės yra pasirengusios perduoti 
socialinių paslaugų įgyvendinimą NVO, tačiau jų tiesiog nėra. Taigi, bus pasiūlyta speciali programa ir 
priemonės regionuose esančių organizacijų puoselėjimui bei lyderių sustiprinimui.

ALF komandai pavyko sustiprinti ryšius su kitomis Baltijos valstybių organizacijomis. Planuojame bendras 
regionines iniciatyvas su Civic Aliance ir Atviros Estijos fondu. Jos skatins Baltijos šalių nevyriausybines 
organizacijas, dirbančias demokratijos ir žmogaus teisių srityse, bendradarbiauti ir keistis patirtimi. Nuo 
2020 metų bus įgyvendintos trys tarptautinės regioninės iniciatyvos.

ALF kartu su Atviros Estijos ir Atviros Latvijos fondais, įtraukiant ir Belgijos partnerį JUBEL festival, 
įgyvendina nedidelės apimties iniciatyvą, siekiančią paskatinti Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Belgijos 
gyventojus domėtis ES reikalais, o valstybes nares atkreipti dėmesį į dalyvavimo demokratijoje kultūrą. 

Šalia naujų veiklų, ALF ir toliau siekė pozityviai permąstyti kintančią Europos idėją ir plėtoti europietiškų 
vertybių sampratą, rengė intelektualias diskusijas, teikė konceptualias įžvalgas, puoselėjo dialogo kultūrą.

Tęstinė parama buvo skirta Vilniaus politikos analizės instituto (VPAI) instituciniams gebėjimams ir veiklai 
užtikrinti. Be įprastų veiklų Europos saugumo srityje, VPAI 2018 m. parengė ir pristatė kelis aktualius 
tyrimus „Nepotizmas Lietuvoje“ bei „Savivaldybių gerovės indeksas“, leisiančius detaliau atkreipti dėmesį į ir 
tuo pačiu išjudinti socialinius iššūkius regionuose.

Kita tęstinė programa - dalyvavimas ir parama Diskusijų festivaliui „Būtent!”. ALF kartu su partneriais ir 
toliau remia dialogo kultūrą, gebėjimą klausytis ir diskutuoti ne visada patogiais klausimais. 

Keli svarbūs metų pasiekimai:
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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

Atviros Lietuvos fondas
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2018- aisiais ALF įgyvendino veiklas  
pagal dvi programas

Atspari 
visuomenė

Diskusijų festivalis  
„Būtent!“

Socialiniai regionų lyderiai

Medijų raštingumas

Jaunimo vasaros akademija 
„Skaityti kitą“

Jaunimo pilietiškumo 
skatinimo projektas  
„Aš irgi sprendžiu“

NVO sektoriaus įgalinimas

Permąstoma 
Europa

Renginių ciklas  
„Permąstant Europą“
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Renginių ciklas „Permąstant Europą”

PERMĄSTOMA EUROPA

1. Birželio 28 d. „Po Europos“ (dalyviai: I. Krastev, mod. dr. A. Švedas, D. Puslys)
2.  Spalio 4 d. „Šios dienos iššūkiai ir krizės Europos Sąjungoje: kiek visa tai rimta? (dalyviai:  prof. K. Segbers, 

mod. A. Švedas)
3.  Lapkričio 8 d. „Gyventi perkaitusiame pasaulyje“ (dalyviai: prof. T.H. Eriksen, mod. dr. A . Švedas)
4.  4. Lapkričio 22 d. „Ar istorija vis dar įmanoma po europocentrizmo ir antropocentrizmo?“  

(dalyviai: prof. E. Damanska, prof. A. Bumblauskas, mod. dr. A. Švedas) 

Diskusijų įžvalgomis, interviu su pašnekovais, video įrašais dalinosi Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka, 
portalai www.15min.lt, www.bernardinai.lt, www.lzinios.lt, žurnalas IQ, www.tttdebates.org,  
https://naujienos.alfa.lt/leidinys/iq/

 
4 

surengti renginiai 

400 
žmonių dalyvavo  

renginiuose

2 560 
žmonių stebėjo renginių 
tiesiogines transliacijas
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368 

2 612 

959 

321 

Renginys su I.Krastevu

Renginys su E.Damanska

Renginys su T.H.Eriksenu

Renginys su K.Segbersu

14 800 pasiekta žmonių

žiūrovų

video transliacija

foto albumo sklaida

534 diskusijos apžvalgos tekstas 

paviešinta informacija apie diskusiją 
European Home  
Forum for Talk 

86 000 
žinutės ir transliacija pasiekė žmonių

861 live įrašą stebėjo

2 322 įrašus apie diskusiją skaitė

519 live transliaciją stebėjo

2 439 įrašus peržiūrėjo
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Diskusijų festivalis „Būtent!” rugsėjo mėn. 8-9 dienomis

ALF tapo diskusijų festivalio „Būtent!“ Temų Partneriu 
bei iniciavo 5 diskusijas, iš kurių keturios organizuotos 
iš dalies remiant Kultūros tarybai. Diskusijose dalyvavo 
apie 350 dalyvių. Diskusijos buvo transliuojamos 
internetu (8000 peržiūrų) per ALF ir diskusijų festivalio 
„Būtent!” facebook paskyras. Vienos diskusijos įrašas 
patalpintas LRT mediatekoje.

Festivalio metu ALF savo veiklų palapinėje organizavo 
pokalbius prie kavos su prof. J. Žilinsku, doc. dr.  
J. Lavrinec, D. Pusliu bei V. Toleikiu, surengė protų 
mūšį Lietuvos šimtmečio minėjimo proga (iš dalies 
remiant Kultūros tarybai), kvietė žmones pildyti Kritinio 
mąstymo testą bei sužaisti interaktyvų pilietiškumo 
žinių nustatymo žaidimą. Projekto „Aš irgi sprendžiu“ 
dalyviams buvo surengtos dirbtuvės su aktoriumi  
G. Savicku.

ALF partneriai „Pilietinių iniciatyvų centras“ ALF veiklų 
palapinėje organizavo diskusiją “Ar Lietuva gali apsieiti 
be kalėjimų?” (Dalyviai: dr. R. Uscila, S. Malinauskas, R. 
Čižauskaitė, mod. G. Duoblys).

ATSPARI VISUOMENĖ
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ALF inicijuotos diskusijos

1.  Diskusija „Šimtmečio dvasią atspindintis lietuviškas kinas“ 
(Dalyviai: G. Beinoriūtė, R. Paukštytė, A. Juzėnas,  
mod. R. Zemkauskas)

2.  Diskusija apie Lietuvą po 100 metų: Atvira, kiaura, uždara“ 
(Dalyviai: doc. dr. P. Aleksandravičius, V. Laučius,  
dr. M. Jankauskaitė, mod. D. Puslys)

3.  Diskusija „Išgalvojau Lietuvą. 100 įvaizdžio formavimo metų“ 
(Dalyviai: G. Savickas, mod. A. Zimaitis, P. Gritėnas)

4.  Diskusija „Pokalbiai apie lietuvių literatūros kanoną“ (Dalyviai:  
V. Toleikis, dr. G. Gailiūtė-Bernotienė, mod. D. Puslys)

5.  Diskusija „Pilietinis protestas: kodėl klūpoma, kai reikia keltis?“ 
(Dalyviai: J. Korsakovas, prof. dr. A. Ramonaitė, A. Davidavičius, 
mod. prof. J. Žilinskas)

8 000
tiek žmonių 

stebėjo renginių 
tiesiogines 

transliacijas/įrašus 

5  
diskusijų-debatų 

350  
dalyvių 

2017

15 060
tiek žmonių pamatė 

įrašus, anonsus, 
foto albumus, 

diskusijų įrašus 
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1.  Kovo 7 d. „Kokio tautinių mažumų įstatymo reikia Lietuvai?“ 
(dalyviai: A. Ažubalis, G. , doc. dr. K. Šliavaitė, doc. dr. L. 
Vaicekauskienė, mod.: prof. dr. M. Ališauskienė, doc. dr. A. 
Pukšto).

2. Kovo 19 d. „Musulmonai Lietuvoje ir Europoje. Ko (ne)žinome 
ir (ne)bijome? (dalyviai: prof. dr. E. Račius, B. Sabatauskaitė, 
dr. D. Baronas, V. Sinica, mod. prof. dr. M. Ališauskienė).

3. Kovo 24 d. „Ko trūksta (jei trūksta) mūsų knygų lentynose? 
(dalyviai: D. Habdankaitė, prof. dr. A. Sverdiolas, dr. S. Žukas, 
mod. D.Puslys).

4. Kovo 30 d. diskusija Kėdainiuose: „Geras gyvenimas LT 
regionuose: koks jis yra ir koks galėtų būti?“ (dalyviai: S. 
Sagatys, O. Lukošius, dr. Dž. Donauskaitė, dr. J. Bučaitė-Vilkė, 
mod. prof. dr. M. Ališauskienė).

Diskusijos ALF namuose

   1 187    4 487
įrašus skaitė live transliacija

   1 368 
anonsus ir įrašus skaitė 

   2 003    737
įrašus skaitė live transliacija

   2 987    7 544
įrašus skaitė live transliacija

   6 300
įrašai pasiekė

   1 905
įrašus skaitė

   2 900
įrašai pasiekė
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5. Gegužės 9 d. „Stambulo konvencija, moterys ir smurtas. Ar 
Lietuva viename kelyje su progresyviomis Europos šalimis?“ 
(dalyviai: prof. dr. D. Leinartė, dr. M. Puidokas U. Albert, mod. 
prof. dr. M. Ališauskienė).

6. Birželio 15 d. Satyrinė diskusija „Šimtą! Šimtą!” Kultūros 
naktyje (dalyviai: prof. A. Bumblauskas, doc. dr. L. 
Vaicekauskienė, mod. A. Zimaitis, P. Gritėnas.

   6 330
įrašus skaitė

   9 800
įrašai pasiekė

   25 300    3 208
įrašus skaitė live transliacija

   6 422 
foto albumas  

8 966
tiek žmonių 

stebėjo renginių 
tiesiogines 

transliacijas/įrašus 

6  
diskusijų-debatų 

470  
dalyvių 
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Jaunimo vasaros akademija „Skaityti kitą“

ALF užtikrino dalyvavimą 7 perspektyvių ir gabių jaunuolių iš Lietuvos dalyvavimą  Paribio fondo (angl. Borderland 
foundation) Vasaros stovykloje Kransogrūdoje (Lenkija). Stovykla buvo skirta Leszek Kołakowski tekstų 
skaitymams ir aptarimui. Vasaros akademijoje jaunuoliai iš Lietuvos, Ukrainos, Lenkijos turėjo galimybę diskutuoti 
ir kalbėtis su prof. T. Snyder, M. Shore, K. Czyzevskiu. Po vasaros stovyklos jaunimas parengė analitinius tekstus, 
kurie buvo publikuoti Atviros Lietuvos fondo internetinėje svetainėje, Fb  bei portale www.bernardinai.lt.
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Medijų raštingumas

Kultūros tarybos iš dalies finansuotas bei kartu su Vilniaus politikos analizės institutu įgyvendintas projektas 
“Elfų kalvė”, kuriuo siekta įgalinti moksleivius ir senjorus atskirti melagingas žinias ir propagandą nuo teisingos 
informacijos.

1. Mokykloms parengta ir pristatyta Pamokų planų metodologija, į mokymo planus integruojanti įtraukti kritinio 
mąstymo temą.

2. 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 pietryčių Lietuvoje, bei Trečiojo amžiaus 
universiteto ir viešųjų bibliotekų lankytojais, mokytojais ir neformalaus švietimo ugdytojais.

3. 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. 
Transliacijas stebėjo apie 200 Lietuvos bibliotekų.

4. 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, 
testo peržiūros.

5. 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.
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Ilgalaikis Europos socialinio fondo lėšomis finansuo-
jamas projektas, kuriuo siekiama padidinti Vilniaus 
apskrities gyventojų, ypač jaunimo, aktyvumą dalyvau-
jant sprendimų priėmimo procesuose: jauni žmonės 
skatinami domėtis politika, gimtojo miesto reikala-
is, informuojami apie dalyvavimą juose, ugdomos jų 
kompetencijos dalyvauti bei įsitraukti į viešųjų reikalų 
svarstymą. 

6 Vilniaus apskrities savivaldybėse (Širvintų, Šalčininkų, 
Švenčionių, Ukmergės, Elektrėnų bei Trakų) projektą 
įgyvendino OSFL projektai kartu su Atviros Lietuvos fon-
du ir Pilietinių iniciatyvų centru. 

1.  Surengtos 6 minčių kokteilinės „Scroll your mind“ 
6 – iuose Vilniaus apskrities miestelių ir jaunimo 
šventėse:  interaktyvus pilietiškumo žinių nustatymo 
žaidimas, kritinio mąstymo indekso testas, pokalbiai 
su visuomenės ir jaunimo lyderiais iš šou pasaulio 
(Svaras, Beata Tiškevič, Jazzu, Mantas Stonkus, Vik-
toras Diawara) jaunimui aktualiomis temomis.

2.  Užtikrintas 240 jaunuolių, savivaldybių atstovų bei 
jaunimo centrų darbuotojų dalyvavimas diskusijų 
festivalyje „Būtent!” Birštone rugsėjo 7 d., kuriame 
aptartos šaliai ir regionui svarbios idėjos – puikus 
demokratinio dalyvavimo sprendimų priėmime pavy-
zdys.

3.  Surengtos jaunimo „Veiksmo dienos“ kiekvienoje iš 
projekte dalyvaujančių miesto savivaldybių, išrinktos 
geriausios jaunimo idėjos, ką jaunimas norėtų pakeis-
ti savo mieste, savaivaldybių skirtas finansavimas jų 
įgyvendinimui bei 2018 m. Širvintose, Švenčionyse 
įgyvendintos jaunimo idėjos. Kitų iniciatyvų įgyvend-
inimas numatytas 2019 metais.

4.  Interaktyvus pilietiškumo žinių nustatymo žaidimas 
perkeltas į internetinę erdvę sulaukė 76 592 testo 
peržiūrų.

5.  Pradėta įgyvendinti ir 2019- aisiais metais tęsiama 
socialinių medijų kampanija.

Jaunimo pilietiškumo skatinimo projektas „Aš irgi sprendžiu“
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1. Įsteigtas „Atviros visuomenės piliečio“ apdovanojimas kasmetiniuose Nacionaliniuose lygybės ir įvairovės 
apdovanojimuose. Už drąsų demokratinių vertybių puoselėjimą darbo, socialinėje ir visuomeninėje aplinkoje 
apdovanotas nepriklausomas piliečių laikraštis “Širvis” ir jo žurnalistės.

2. Užmegztas bendradarbiavimas su aktyvių piliečių grupėmis Širvintose, ir Kėdainiuose, skirtas tikslinis 
finansavimas bei veiklų įgyvendinimo parama.

3. Stiprinant piliečių iniciatyvą aktyviai veikti savo bendruomenėje asociacijos „Sveiki Kėdainiai“ nariai bei aktyvūs 
Kėdainių bendruomenės žmonės susibūrė projektui „Atspari visuomenė“ bei įgyvendino keletą viešų renginių, 
skirtų visai Kėdainių bendruomenei:

4. Birželio 13 d. „Susitikimas su žurnalistu Aurimu Peredniu“. 

5. Lapkričio 28 d. Kandidatų į merus, politinių partijų/visuomeninių judėjimų sąrašų lyderių vieša diskusija 
„Pakalbėkime apie Kėdainių ateitį“. Diskusijoje dalyvavo visų Kėdainiuose veikiančių politinių partijų bei 
visuomeninių judėjimų atstovai ir kandidatai į miesto merus. (mod. A. Perednis). Diskusiją viešai transliavo 
portalas kėdainietis TV (9000 peržiūrų).

NVO sektoriaus stiprinimas
1.  Bendradarbiaujant su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis tęstos nepriklausomo NVO fondo (Pilietinės 

visuomenės plėtros agentūros) advokacijos veiklos.

2.  Konsorciume su OSLF projektai ir Geri norai LT laimėtas Aktyvių piliečių fondo Lietuvoje (EEE finansiniai 
mechanizmai 2014 – 2021) Fondo operatoriaus konkursas. 

Socialiniai regionų lyderiai
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Dalyvavimas teisėkūros stebesėnoje
Teikiamos pastabos ir komentarai „LR Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymui” dėl NVO fondo,  
NVO apibrėžimo.

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.



Atviros Lietuvos fondas

Tinklaveika ir bendradarbiavimas

Tinklaveika

Bendradarbiavimas su:

ALF yra formalus tarptautinių organizacijų susivienijimų narys (CIVICUS, Community of Democracies, OSEN).

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, EEA Norwegian financial mechanism, OECD, Central European university; ELLA fund, ir kt. 

Belgija: JUBEL – European conversation Festival; 
Kanada: Canadian Council for International Co-operation
Danija: Demokratiscenen, WE DO DEMOCRACY
Estija: Open Estonian foundation, Neno, Estonian Institute for Human Rights, Ministry of Education and Research
Airija: European Movement
Latvija: Civic Alliance, Latvian Rural Forum, Foundation for an Open Society DOTS, National Education 
Development Centre, Ministry of Education and Science
Norvegija: European Wergeland Centre, Norwegian Helsinki committee, FMO, Norwegian MFA
Lenkija: Stefan Batory foundation, Borderland foundation, Polish American Freedom foundation, Sopot 
Development Initiative, Education for Democracy foundation, Leaders of Change foundation, Stoznia, Rumunija: Civil 
Society Development Foundation; 
Ukraina: International Renaissance foundation
Jungtinės Amerikos valstijos: Baltic American freedom foundation, NED, Freedom house, United States 
Holocaust Memorial museum; 
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Finansai

Vilniaus politikos 
analizės institutas

439 215
Diskusijų festivalis

53 741

LKT projektai
14 240

Kitų projektų 
išlaidos

19 967
Administravimo 

išlaidos
25 549

2018 m. 
išlaidos

2018 m.  
pajamos

Kitos pajamos
11 335Europe for Citizens

72 955

VISO: 861022

VISO: 665140

Atspari visuomenė
52 973

Permąstant Europą
51 591

NVO fondas
5 050

Jaunųjų lyderių kalvė
3 084

Fund for Policy Reform
762 502

LKT 
14 210



Atviros Lietuvos fondas

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

https://www.olf.lt

2169

Pagrindinės ALF veiklos, naujienos, unikalūs tekstai

6170 peržiūrų

video

sekėjų

Youtube kanalas  
https://www.youtube.com/results?search_query=atviros+lietuvos+fondas 
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savaitgalio skaitiniai

Sekite ALF naujienas


