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Sandra Adomavičiūtė, Atviros Lietuvos fondo vadovė

Atviros Lietuvos fondas (ALF) 2017 metais atnaujino savo veiklą kaip ne-

priklausoma nevyriausybinė organizacija, siekianti plėtoti atviros, demo-

kratinės, europietiškas vertybes puoselėjančios visuomenės vystymąsi. 

Atviros visuomenės idėjos įgyvendinimas yra nesibaigiantis procesas, pa-

sak prof. Irenos Veisaitės, „lyg Sizifo darbas, nuolat ridenti į kalną akmenį”.

Vykdydamas savo misiją, ALF veikia šiomis kryptimis:

 Tikslingai remia iniciatyvas, organizacijas, kurios skleidžia ir prisideda prie atviresnės 

visuomenės idealo.

 Įgyvendina švietimo, tiriamuosius projektus, vykdo advokaciją, nukreiptą į pilietinės 

visuomenės organizacijų stiprinimą ir tvarumą. 

Fondas nuo pat įsikūrimo pradžos siekė prisidėti prie Lietuvos pilietinių struktūrų mo-

dernizavimo, orientavosi į visus Lietuvos regionus, ieškojo naujų pilotinių idėjų ir ini-

ciatyvų, galinčių užtikrinti priartėjimą prie idealo. Toks veikimo modelis išliko iki šiol 

– atsiliepiant į konkrečius poreikius inicijuojamos veiklos, steigiamos institucijos.

 

Svarbiausi ALF pasiekimai nuo atsinaujinimo pradžios – įsteigta ir finansuojama idėjų kal-

vė „Vilniaus politikos analizės institutas”, kartu su partneriais inicijuotas demokratijos fes-

tivalio „Būtent!” atsiradimas Lietuvoje, paremtos regioninės organizacijos, dirbančios de-

mokratijos, socialiai pažeidžiamų grupių įgalinimo ar pilietiškumo srityse. Kartu su kitomis 

nevyriausybinėmis organizacijomis sėkmingai vykdyta advokacijos veikla dėl valstybinio 

NVO fondo įtvirtinimo Lietuvos įstatymuose, sudarytos finansinės ir kūrybinės galimy-

bės akademiniam jaunimui dalyvauti tarptautinėse jaunųjų intelektualų vasaros stovyklose. 



ALF siekia tapti atviros organizacijos etalonu, siekiančiu aukščiausių skaidrumo ir at-

skaitomybės standartų, ieškančiu dialogo su skirtingomis visuomenės grupė-

mis. Fondas veikia viešai, vengia biurokratizmo, yra atviras idėjoms ir pasiūlymams.  

Ilgalaikė ALF ambicija: 

 Atsižvelgiant į didžiausius sociopolitinius iššūkius remti nevyriausybines organizacijas 

ir vietinius aktyvistus, kad būtų užtikrinta didesnė demokratijos kokybė. 

 Tapti tvaria ir nepriklausoma organizacija, gebančia pritraukti lėšas ir skirti jas organi-

zacijoms, pilotinėms proveržį skatinančioms iniciatyvoms bei Fondo ugdymo veikloms.

Artimiausių metų prioritetai:

 Didinti demokratijos kokybę per paramą pilietinėms iniciatyvoms, skatinant institucijų 

atskaitomybę ir siekiant socialinio teisingumo.

 Stiprinti pilietinės visuomenės organizacijų vaidmenį viešajame gyvenime per tikslin-

gą organizacijų rėmimą ir gebėjimų stiprinimą.

 Skatinti pilietinį aktyvumą per naujas pilotines dalyvavimo formas.

ALF 1990 m. įkūrė JAV finaninsininkas, vienas didžiausių demokratijos filantro-

pų – G. Sorosas, skyręs Lietuvai daugiau nei 60 mln. eurų. Atsinaujinusio ALF stei-

gėjai yra ilgametė Atviros Lietuvos fondo vadovė prof. dr. Irena Veisaitė, dr. Kęstu-

tis K. Girnius, dr. Rūta Kačkutė, Skirmantė Anna Kondratas ir Krzysztof Czyzewski.

ALF Taryba, renkama 3 metų kadencijai, prisideda prie ALF prioritetinių kryp-

čių ir strategijos formavimo. Nuo 2017 m. ALF yra nepriklausoma organizacija, ne-

bepriklausanti oficialiam Atviros visuomenės fondo tinklui, tačiau vis dar bendra-

darbiauja su kitais XX a. pabaigoje įkurtais atviros visuomenės idėją puoselėjančiais 

fondais ir institucijomis, ypač Vidurio ir Rytų Europoje, semiasi naujų idėjų ir patirties. 

 



“ALF’as yra Lietuvos nevyriausybinio sektoriaus inkubatorius, pagimdęs, paskatinęs, užaugi-
nęs didelę visuomeninę vertę turinčių iniciatyvų.

Gediminas Almantas, ALF tarybos pirmininkas



Atspari visuomenė
I. Pilietinės visuomenės – nevyriausybinių, pilietinių organizacijų ir aktyvių piliečių – gebėjimų 
stiprinimas, parama ir advokacija.

2019 - 2024 m. 
skirta APF pro-

gramos Lietuvoje 
įgyvendinimui

Į veiklas įsitrauks 
asmenų

Dalyvių

Dalyvaus pilietinės 
visuomenės organi-
zacijos, bus parem-

ta 180 projektų

Info, tin-
klaveikos 
renginių

Mokymuose 
dalyvavusių 
organizacijų

Gauta 
paraiškų

€ 9 mln. 250 org. 10.000

13 515 426 407

Aktyvių piliečių fondas 

ALF kartu su partneriais VšĮ „OSFL projektai“ ir VšĮ „Geri norai“ tapo Europos ekonominės 
erdvės finansinio mechanizmo finansuojamo Aktyvių piliečių fondo (APF) Lietuvoje operato-
riumi. Tai bene vienintelė sisteminė finansinė parama NVO sektoriui Lietuvoje. APF progra-
mos siekis – stipri ir aktyvi pilietinė visuomenė, įgalintos pažeidžiamos visuomenės grupės.

Per 2019 m.:



12 
renginių

3
finansuotos 

idėjos

3
miestai

36
dalyviai

18
dalyvavusių 
organizacijų

Iniciatyvų konkursas „Aktyvios bendruomenės regionuose“

Elektrėnų, Šalčininkų bei Kėdainių rajonų savivaldybėse vykęs nevyriausybinių ir bendruome-
ninių organizacijų idėjų savo miestui/rajonui/bendruomenei konkursas.

“Partnerystė su Atviros Lietuvos fondu man yra iššūkis, draugystė, saviugda, scenos baimės įvei-
kimas, savirealizacija, savivertės jausmo sustiprinimas. Aš laiminga būdama ALF partnere.

Regina Veržbickienė, sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija “Viltis” Šalčininkų padalinys



Užmegztas bendradarbiavimas su aktyvių piliečių grupėmis 
Širvintose ir Kėdainiuose.

Skirtas tikslinis finansavimas bei metodinė parama jų ini-
ciatyvoms, skatinančioms įsitraukti į sprendimų priėmimą, 
bendroms socialinių bei politinių pokyčių siekiančioms 
bendruomenių iniciatyvoms. 

Asociacijos „Sveiki Kėdainiai“ nariai ir aktyvūs Kėdainių 
bendruomenės žmonės susibūrė projektui „Atspari visuo-
menė-Kėdainiai“, įgyvendino keletą viešų renginių, tęsia 
aktyvią veiklą.

 11 susitikimų, mokymų.

Diskusija „Geras gyvenimas LT regionuose” Kėdainiuose.

Socialiniai regionų lyderiai  

Tikslinga, tęstinė aktyvių piliečių grupių regionuose įgalinimo 
strategija.

“Partnerystė su ALF’u – tai malonumas patirti jausmą judant nuo AŠ prie MES KARTU.

Henrikas Vaicekauskas, Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos direktorius



Siekdamas stiprinti nevyriausybinių organizacijų vaidmenį ir galimybes dalyvauti valstybės 
gyvenime, ALF teikia pasiūlymus, pastabas ir komentarus atitinkamoms Lietuvos Respublikos 
institucijoms.

Susitikimai su LR Mi-
nistru Pirmininku, LR 

finansų ministru

Dalyvavimas LR Seimo 
posėdžiuose dėl NVO 

fondo

Kreipimaisi į insti-
tucijas reaguojant į 

tarptautinių žmogaus 
teisių standartų nesi-
laikymą ar žmogaus 
teisėms nepalankios 

aplinkos kūrimą

Sukurtas produktas: 
kartu su 11 nevyriau-
sybinių organizacijų 

ALF parengta galimy-
bių studija “Pilietinės 
visuomenės plėtros 
agentūra” dėl siste-

minio NVO finansavi-
mo valstybės lėšomis

2 4 4 1

Advokacija



2 
nominacijos

600
dalyvių

23
pasiūlytos 

NVO 

Parama žmogaus teisėms

Bendradarbiavimas su žmogaus teisių „Oskarus“ teikiančiais Lygių galimybių kontrolieriaus 
tarnyba ir Nacionaliniu lygybės ir įvairovės forumu. Nacionalinių lygybės ir įvairovės apdo-
vanojimų statulėlės teikiamos aštuoniose kategorijose: lyčių lygybės, įveiktos kliūties, Vaivo-
rykštės (LGBT* lygiateisiškumo), atviros visuomenės piliečio, amžiaus, tautų dialogo, religijų ir 
įsitikinimų įvairovės, metų proveržio srityse.

Nacionaliniai lygybės ir įvairovės apdovanojimai

ALF įsteigta ir įteikta „Atviros visuomenės piliečio“ nominacija, skiriama už drąsų demokrati-
nių vertybių puoselėjimą darbo, socialinėje ir visuomeninėje aplinkoje.

“Labai vertiname Atviros Lietuvos fondo ilgametį indėlį organizuojant Nacionalinius lygybės ir 
įvairovės apdovanojimus. Be Jūsų paramos ir palaikymo, nebūtume ten, kur šiandien esame.

Tomas Vytautas Raskevičius, Lygių galimybių integravimo skyriaus vedėjas



Nacionalinis žmogaus teisių forumas

Bendradarbiavimas su nacionaliniu žmogaus teisių forumu, kuris tarptautinę žmogaus teisių 
dieną suburia visuomenę į diskusijas apie tai, ką reikia daryti, kad Lietuvoje būtų gera gyventi 
visiems, nepaisant skirtumų. ALF forumui skiria finansinę paramą, prisideda prie diskusijų ren-
gimo. Bendradarbiaudamas su Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto Grafinio dizaino 
katedros studentais, ALF forume pristatė plakatų parodą žmogaus teisių tema.

“Partnerystė su Atviros Lietuvos fondu, pirmiausia – tai galimybė mums ir mūsų studentams pri-
sidėti prie šalies, o kartais ir visos Europos mastu aktualių problemų iškėlimo ir sprendimo, tapti 
šiek tiek labiau pilietiškais ir geriau suprasti mūsų pačių vietą ir užduotį brandžioje pilietinėje 
visuomenėje. Tai galimybė įdėti savo darbą ir pastangas į prasmingą kontekstą. Tai galimybė 
tobulėti ir bendradarbiauti su žmonėmis, kuriems nuoširdžiai rūpi, kokias vertybes transliuoja-
me ir puoselėjame. 

Andrejus Repovas, Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultetas, Grafinio dizaino katedra



II. Dialogo su visuomene paieška

Dalyvavo apie 
3730 žmonių

Inicijuotas 360 
jaunų žmonių ir 
jų ugdytojų (iš 

regionų) apsilan-
kymas festivalyje

Inicijuota ir su-
rengta diskusijų

29 

“Diskusijų festivaliui „Būtent!“ partnerystė su Atviros Lietuvos Fondu buvo reikšmingas startas ir 
svarbus garantas leidęs žinoti, kad palaikymo bus ir iniciatyvos imtis verta.

Šarūnas Frolenko, festivalio rengėjas ir programos vadovas

Diskusijų festivalis „Būtent!”

Visuomeniškų piliečių, verslo, mokslo, nevyriausybinių organizacijų, politikos atstovų susitiki-
mas. Nuo 2017 m. vykstantis diskusijų festivalis „Būtent!“ yra atviras, nepolitinis, nemokamas 
renginys, kurio tikslas – skatinti šalyje diskusijų ir įsiklausymo kultūrą, toleranciją skirtingiems 
požiūriams, pilietinį įsitraukimą ir gerinti priimamų visuomenei svarbių sprendimų kokybę. 
ALF – vienas iš festivalio iniciatorių ir rengėjų, savo diskusijose gvildenantis socialines temas, 
suteikiantis erdvę nevyriausybinėms organizacijoms rengti savo diskusijas, keliantis nepato-
gius klausimus.



Surengta
21

diskusija

1850
dalyvių

Diskusijos ALF namuose 

Siekiant daryti pozityvią įtaką kintančiai Europos idėjai ir plėtoti europietiškų vertybių sampra-
tą rengiamos intelektualios diskusijos, teikiamos konceptualios įžvalgos, puoselėjama dialo-
go kultūra.

Dalyviai iš LT:  A. Ažubalis, doc. dr. K. Šliavaitė, doc. dr. L. Vaicekauskienė, prof. dr. M. Ališauskie-

nė, doc. dr. A. Pukšto, prof. dr. E. Račius, B. Sabatauskaitė, dr. D. Baronas, V. Sinica, prof. dr. D. 

Leinartė, dr. M. Puidokas, U. Albert, prof. dr. A. Bumblauskas, doc. dr. L. Vaicekauskienė, A. 

Zimaitis, P. Gritėnas, prof. dr. V. Landsbergis, R. Zemkauskas, prof. dr. Irena Veisaitė, dr. A. Šve-

das, dr. A. Bielinis, M. Mikutavičius, dr. N.Milerius, A. Pranckevičius, I. Šimonytė, V. Jauniškis, D. 

Puslys

Dalyviai iš svetur:  C. Leggewie, S. Medvedev, U. P. Hallberg, I. Krastev, prof. dr. K. Segbers, 

prof. T.H. Eriksen, prof. E. Damanska, K. Zielinska, prof. dr. A. Mencwel



Surengtos 4 satyrinės diskusijos apie Lietuvos 
ir Europos ateities perspektyvas Tauragės, 
Alytaus, Švenčionių, Kėdainių regionuose

 500 žiūrovų 

Dalyviai: M. Stonkus, G. Savickas, D. Puslys,
H. Mackevičius, A. Zimaitis, P. Gritėnas

Diskusijos regionuose

Noras sustiprinti pilietines organizacijas, burti pavienius asmenis ir neformalias grupes jungtis 
bei imtis iniciatyvos jų vietos bendruomenėje, mieste.

“Labai džiaugiamės būdami Atviros Lietuvos fondo projektų dalimi, kurių dėka pradėtos veiklos 
su jaunimu ir nevyriausybinėmis organizacijomis mūsų mieste tęsiamos ir toliau. 

Neringa Pulauskienė, Elektrėnų savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus jaunimo reikalų koordinatorė, 
vyr. specialistė 



III. Kritinio mąstymo ugdymas, edukacija

Bendradarbiavimas su pilietinėmis organizacijomis ir jaunimu regionuose, jų gebėjimų stipri-
nimas ir parama jų veikloms.

Dalyvavo Vil-
niaus apskri-

ties savivaldy-
bės (Širvintų r., 

Šalčininkų r., 
Švenčionių r., 
Ukmergės r., 
Elektrėnų bei 

Trakų r. ) 

Minčių 
kokteilinės 
„Scroll your 
mind“ mies-
tų šventėse 

 Pokalbiai su 
visuomenės ir 
jaunimo lyde-
riais (Svaras, 

Beata Tiškevič, 
Jazzu, Mantas 
Stonkus, Vik-

toras Diawara) 
jaunimui aktua-
liomis temomis

Dalyvavusių 
mokyklų 
skaičius

Įgyvendinti 
jaunimo 

projektai jų 
miestuose

„Jaunimo 
veiksmo 
dienos“ 

mokyklose 

Dalyvių 
skaičius

6 35 6 6 5 6 1400



6 pamokų rengimo meto-
dikos,

1 kritinio mąstymo indekso 
testas,

1 interaktyvus pilietiškumo 
žinių nustatymo žaidimas

Interaktyvus pilietiškumo žinių 
nustatymo žaidimas, perkeltas 
į internetinę erdvę, sulaukęs 

76 592 testo peržiūrų

PRODUKTAI INTERNETE

Medijų raštingumo programa 

Kartu su Vilniaus politikos analizės institutu parengta programa, įgalinanti moksleivius ir senjo-
rus atskirti melagingas žinias ir propagandą nuo teisingos informacijos. Mokykloms parengta 
ir pristatyta Pamokų planų metodologija, leisianti mokytojams į savo mokymo planus įtraukti 
kritinio mąstymo temą.

Dalyvių skaičius 6492 tiesioginės transliacijos 
iš Nacionalinės M. Maž-
vydo bibliotekos apie 

dezinformacijos veikimą 
ir žiniasklaidos vaidmenį 
ją skleidžiant. Transliaci-
jas stebėjo 200 Lietuvos 

bibliotekų

5-ių pietryčių Lietuvos mokyklų 
(su tautinių mažumų ugdymu) 
moksleiviai, mokytojai, nefor-
maliojo švietimo ugdytojai ir 
trečiojo amžiaus universiteto 
bei viešųjų bibliotekų lanky-
tojai ugdė kritinio mąstymo 

gebėjimus

UGDYMAS TRANSLIACIJOS DALYVIAI



Kartu su „Borderland foundati-
on“ surengtos 3 jaunimo vasa-
ros akademijos Krasnogrūdoje 

(Lenkija) ir Šeteniuose (Kėdainių 
r.), skirtos Leonido Donskio, 
Zygmunto Baumano, Leszek 

Kołakowski, Simone Weil ir Levo 
Šestovo tekstų skaitymams

Dalyviai parengė 11 
analitinių tekstų

Vasaros akademijose 21 jaunuolis 
iš Lietuvos, 36 iš Ukrainos, Lenkijos 

ir Čekijos turėjo galimybę disku-
tuoti su prof. T. Snyder, M. Shore, 
K. Czyzevskiu, Y. Hrycak, E. Alek-

sandravičiumi

3 21 11

Jaunimo vasaros akademija „Skaityti kitą” 

Noras telkti, stiprinti ir įgalinti aktyviai mąstančių jaunuolių bendruomenę, viešinti jaunų žmo-
nių tekstus, nuomones ir pasaulėžiūrą, stengiantis sukurti jaunimo aktyvumo ir pilietiškumo 
kultūrą šalyje, suformuoti savitą, naujovišką požiūrį ar pateiktų problemų sprendimo būdus.

Partnerystė su Atviros Lietuvos Fondu man suteikė galimybę puoselėti tarpkultūrinį dialogą, 
intelektualiai analizuoti laisvės trapumą ir puoselėti demokratines vertybes. Vasaros dienos, 
praleistos Krasnogrūdoje, išplėtė pažinimo ir bičiulystės horizontus.

Vytautas Starikovičius, kultūros istorikas, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto doktorantas

“



2017 m. įsteigtas Vilniaus politikos analizės in-
stitutas vykdantis Gero valdymo, Medijų ir Euro-
pos saugumo programas.

www.vilniusinstitute.lt 

Analitikai ir asocijuoti ekspertai analizuoja visuo-
menės ir valstybės gyvenimo problemas, kelia 
nepatogius klausimus, ieško argumentuotų at-
sakymų, siūlo valstybės gyvenimą skaidrinan-
čius sprendimus.

Viešosios politikos analizė

“Partnerystė su Atviros Lietuvos fondu man reiškia bendraminčius, su kuriais žingsnis po žings-
nio darbuojiesi bendrų idealų vardan.

Donatas Puslys, Vilniaus politikos analizės instituto Medijų programos vadovas



Permąstant Europą
I. Tarptautiniai edukaciniai projektai 

Dalyvavo
36

mokyklų vado-
vai, mokytojai

30
Lietuvos ir Es-
tijos mokymo 

vadovų

Baltijos regioninė vasaros akademija 

Su Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Europos Vergelando centru 
(Norvegija) surengta Baltijos regioninė vasaros akademija, skirta Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
mokyklų  gebėjimams stiprinti kuriant įtraukią ir demokratinę kultūrą savo mokyklose. Koman-
dos parengė savo mokyklos demokratinės kultūros tobulinimo projektus, kuriuos įgyvendina 
2019 - 2020 mokslo metais.

Seminaras mokymo vadovams „Democracy fitness“ 

Su partneriais iš Danijos ir Estijos Vilniuje surengtas Šiaurės Ministrų Tarybos biuro Lietuvoje 
finansuojamas „Democracy Fitness“ seminaras, skirtas demokratiniam ir aktyviam dalyvavimui 
svarbių  įgūdžių tobulinimui.



8
renginiai

16
diskusijų

1330
tiesioginių 

dalyvių

4
šalys

Europos sprendimų laboratorija

Bendradarbiaujant su Atviros Estijos fondu, Atviros visuomenės fondu DOTS (Latvija) ir Belgi-
jos partneriu JUBEL keturiose projekto šalyse diskusijų festivalių metu buvo rengiamos viešos 
di skusijos, dalijamasi gerąja patirtimi skatinant žmonių domėjimąsi ES politika, stiprinant pa-
garbios viešosios diskusijos tradiciją. Svarbiausios Lietuvoje vykusių projekto diskusijų temos 
– piliečių dalyvavimas priimant sprendimus ir Europos ateitis,  taip pat svečių iš Lenkijos (dr. M. 
Gerwin) ir Airijos (N. O‘ Connell) pristatytas Piliečių asamblėjos modelis.

38200
netiesioginių 

dalyvių



II. Tiriamieji projektai

Permąstant Europą: 1989 m. reikšmė šiandienai

Projekto metu Lietuvoje, Latvijoje, Lenkijoje ir Vengrijoje surengti studijų vizitai, kuriuose aiški-
namasi, kokios yra mažėjančio pilietinio ir politinio dalyvavimo priežastys ir kiek jos susijusios 
su Berlyno sienos griūties suformuotomis istorinėmis aplinkybėmis. 
Su projekto partneriais Res Publica Fondas (Lenkija) bei Jan Nowak-Jezioranski College of 
Eastern Europe (Lenkija) bei informaciniais partneriais žurnalu New Eastern Europe bei inter-
netiniu portalu Visegrad Insight surengta diskusija „Permąstant demokratiją: XX a. pamokos 
ateičiai“ ALF namuose. 

Remiantis studijų vizitų metu surinkta 
medžiaga parengta atvejų analizė.

Dalyviai: Adamas Reichardt, žurnalo Naujoji Rytų Euro-
pa vyriausias redaktorius (Lenkija),
Wojciechas Przybylski, Visegrad Insight vyriausiasis re-
daktorius, fondo Res Publica pirmininkas, (Lenkija),
prof. James Mark ir Tobias Rupprecht, Exetero Universi-
tetas, Didžioji Britanija (knygos „1989: Global History of 
Eastern Europe“, autoriai, 2019).



Iš 4 LT miestų lankė parodą „90 
DNR“ ir dalyvavo diskusijoje, kur 
buvo aptarti visuomenėje vyrau-
jantys įvaizdžiai, stereotipai apie 

Lietuvą 90-aisiais bei švietimo 
svarbą, permąstant pereinamąjį 

laikotarpį Lietuvoje

Istorijos ir pilietinio 
ugdymo mokytojams 
ir istorijos studentams 

surengtas renginys 
“Dekonstruojant 90-uo-

sius” Mo muziejuje

Istorijos ir pilietinio ugdymo vado-
vėlių analizės pagrindu parengtas 
rekomendacijų ir vertingų didakti-

nių praktikų leidinys

RENGINYS 25 dalyviai LEIDINIAI

Pereinamojo laikotarpio dialogas. Demokratinis pokyčių valdymas

Lietuvoje ir Europoje minimos trisdešimtosios Berlyno sienos griūties metinės. Projektu sie-
kiama pažvelgti į viešąjį diskursą apie pereinamąjį laikotarpį (paskutinįjį praėjusio amžiaus 
dešimtmetį) bei tai, ko ir kaip apie šį laikotarpį yra mokoma mokykloje. Projekto partneriai  
- nevyriausybinės organizacijos Vokietijoje, Bulgarijoje, Lietuvoje, Kroatijoje, Ukrainoje ir Ru-
sijoje - savo šalyse kasmet organizuoja po viešą renginį, skirtą pereinamojo laikotarpio tema-
tikai. Renginių metu bandoma įsigilinti į požiūrių, interpretacijų ir patirčių įvairovę. Taip pat 
analizuojamos bendrojo ugdymo programos ir mokymo priemonės, siekiant išsiaiškinti, kaip 
pereinamasis laikotarpis yra pateikiamas bendrajame ugdyme, kaip apie jį mokoma, kokios 
yra gerosios patirtys.



• Bendradarbiauja su valstybinėmis institucijomis: VRM, KAM, SADM su universitetais: VDU, 
VDA, VU, TSPMI, kitomis institucijomis ir organizacijomis: Goethes Institute, Šiaurės šalių mi-
nistrų tarybos biuras Lietuvoje, British Council, PAFF, Ambasados (JAV, UK, FIN, LAT, EST ir t.t), 
NVO, Nacionalinis žmogaus teisių forumas, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, Nacionali-
nis lygybės ir įvairovės forumas
• EEA and Norway Financial Mechanisms Office (FMO), OECD, Central European university; 
ELLA fund 
Belgija: JUBEL – European conversation Festival 
Bulgarija: Sofia Platform
Kanada: Canadian Council for International Co-operation
Danija: Demokratiscenen, SPARK
Estija: Open Estonian foundation, Neno, Estonian Institute for Human Rights, Ministry of Edu-
cation 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, Norwegian MFA
Vokietija: DRA e.V.
Kroatija: Ivo Pilar Institute
Rusija: Permer Centre for Civic Education and Human Rights

Tinklaveika ir bendradarbiavimas 

ALF yra formalus tarptautinių organizacijų (CIVICUS, Community of Democracies, OSEN) su-
sivienijimų narys. 

Lenkija: Stefan Batory foundation, Borderland foundation, Polish American Freedom founda-
tion, Sopot Development Initiative, Education for Democracy foundation, Leaders of Change 
foundation, Stoznia, Center for Citizenship Education, Res Publica Fond, Jan Nowak-Jezio-
ranski College of Eastern Europe
Rumunija: Civil Society Development Foundation 
Ukraina: International Renaissance foundation, Congress of Cultural Activists, Association of 
Active Citizens
Jungtinės Amerikos valstijos: Baltic American freedom foundation, NED, Freedom House, 
United States Holocaust Memorial museum 



Šalčininkai

Vilnius

Švenčionys

Trakai

Širvintos

Elektrėnai

Kėdainiai

Tauragė

Alytus

Kaunas

Skuodas

Ignalina

Joniškis 

Birštonas

Dieveniškės

Lentvaris

Vievis 

Švenčionėliai

Prienai

Ukmergė



Norvegija

Islandija

Lichtenšteinas 

Belgija

Bulgarija

Kanada

Danija

Estija

Airija

Latvija

Lenkija

Ukraina

JAV

Vokietija

Rusija

Kroatija

Rumunija



@AtvirosLietuvosFondas


