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Atviroji visuomené reikalauja keleto svarbiausiù susitarimù dél to,
kas teisinga ir kas neteisinga, o ûmonés privalo búti pasirengè elgtis
teisingai, net jeigu sulauktù nemaloniù pasekmiù: pulti, kad apgintù
tévynè, ar sukilti, kad iösaugotù laisvè. Tai nevyksta savaime. Sandoriù
visuomenéje, kur vyrauja tikslingumas, ûmonés linkè vengti nema-
loniù pasekmiù. Taæiau besàlygiökas atsidavimas pagrindinéms verty-
béms taip pat keltù pavojù atvirajai visuomenei, jei ûmonés nepaisys,
kad veiksmai turi nenumatytù pasekmiù. Kelias ì pragarà grìstas gerais
norais. Patirties pamokyti privalome noréti suderinti savo principus.
Tai reikalauja kritiöko poûiúrio. Turime pripaûinti, kad niekas neûino
galutinés tiesos.

George’as Sorosas

Pasaulinio kapitalizmo krizé.
Atviroji visuomené pavojuje
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ÌÛANGA

Atviros Lietuvos fondas (ALF) pradéjo savo veiklà
1990 m. spalio mén. kaip nepriklausoma, nevyriausy-
biné, nesiekianti pelno organizacija, kurios svarbiausias
tikslas – pereinamuoju laikotarpiu remti atviros, demo-
kratinés, pilietinés visuomenés kúrimàsi Lietuvoje.
Pirmasis ALF valdybos pirmininkas buvo  profesorius
Æeslovas Kudaba (1934-1993).  

ALF yra vienas iö daugiau kaip trisdeöimties fondù,
kuriuos Rytù ir Vidurio Europoje, NVS, Azijos, Afrikos
öalyse, Haityje ìkúré JAV finansininkas ir garsus XX
amûiaus filantropas George’as Sorosas. Visus juos
vienija idéja kurti atvirà visuomenè. Fondai bendradar-
biauja, dalijasi patirtimi, vykdo bendras programas,
taæiau yra savarankiöki. Auköæiausias jù valdymo orga-
nas yra nacionaliné valdyba. Valdyba, atsiûvelgdama ì
kintanæià kraöto situacijà ir reikmes, apibréûia veiklos
kryptis, prioritetus, skirsto biudûetà. 

ALF biudûetas per devynerius metus  padidéjo nuo
100 000 JAV doleriù 1990 m. iki 6,5 mln. JAV dol-
eriù 1999 m. Per minétà laikotarpì Lietuvai buvo skirta
beveik 39 mln. JAV doleriù. 

ALF misija yra atviros visuomenés idealù ir verty-
biù ìgyvendinimas Lietuvoje. Tai nesibaigiantis proce-
sas, kurio metu dinamiökai kintanæioje tikrovéje
pasiektus tikslus keiæia kiti, diskutuojama dél vertybiù,
kuriomis vadovaujasi pati atvira visuomené, ugdomas
gebéjimas analitiökai, kritiökai màstyti. 

Pilieæiù telkimasis ì organizacijas bei savivalda,
veiksmingas individo teisiù gynimas, rinkos ekonomi-
kos ìsigaléjimas, stipri demokratiné valdûia, teisiné
valstybé, atvirumas dabartinei pasaulio kultúrai ir ûinijai
– tai pagrindiniai bruoûai, apibúdinantys atvirà visuo-
menè. Siekdamas stiprinti öiuos visuomenés bruoûus
Lietuvoje, ALF veikia dviem svarbiausiomis kryptimis:

• per övietimà, leidybà, ûiniasklaidà ir kitas priemo-
nes skleidûia atviros visuomenés idéjas bei verty-
bes, remdamas visuomenés be tiesos monopolio
vizijà,

• skatina instituciökai ìtvirtinti öias idéjas bei verty-
bes, remdamas visuomenés be galios monopolio vi-
zijà.  
Per savo programas övietimo, mokslo, pilietinés

visuomenés, teisés, socialinés paramos, kultúros, 
komunikacijos ir leidybos srityse, ALF siekia padéti
modernizuoti Lietuvos pilietines struktúras, orientuo-
damasis ì visus öalies regionus. ALF itin  skatina ugdyti
alternatyvù kritinì màstymà, vaduojantì iö pavojingù,
daûnai mums primestù stereotipù ìtaigos. Ìgyvendinda-
mas savo tikslus, ir pats fondas siekia tapti savotiöku
atviros visuomenés instituciniu modeliu, bando iösaugoti
veiklos dinamiökumà, iövengti subiurokratéjimo. 

1999 m. buvo dinamiöko ALF veiklos trans-
formavimosi metai. Öià transformacijà lémé ìvairios
prieûastys: ekonominiai kraöto sunkumai, valstybés
valdymo krizé, ruoöimasis narystei Europos Sàjungoje,
viso Soroso fondù tinklo strategijos  pokyæiai ir fondù
finansavimo maûéjimas.

1999 m. buvo perûiúrétos visos ALF programos,
pakeistos, susiaurintos ir sukonkretintos fondo veiklos
prioritetinés kryptys ir tolesné veiklos raida. Öiais
pokyæiais buvo siekiama:

• orientuoti fondo veiklà ì pilietinés visuomenés sti-
prinimà, vieöosios politikos formavimà ir  infor-
macinés visuomenés kúrimà;

• reorganizuoti paæià fondo struktúrà taip, kad fondas
iö tiesioginè paramà teikianæio taptù programas
inicijuojanæiu ir jas vykdanæiù fondu.
Fondo valdybos sprendimu buvo atlikti öie struk-

túriniai pakeitimai:
• baigtos Profesinés karjeros, Socialinés rúpybos,

Staûuoæiù ir konferencijù programos;
• sékmingiausiai dirbusiù programù pagrindu,

pritraukiant kitù donorù léöas, ìsteigtos savaran-
kiökos nepelno siekianæios organizacijos: Mokyklù
tobulinimo, Paramos vaikams, Saugaus vaiko,
Öiuolaikiniù didaktikù, Karjeros centrai, Övietimo
kaitos fondas, Debatù asociacija;

• kitoms institucijoms, kurios garantuos veiklos
tèstinumà, perduota: Teisés biblioteka – Naciona-
linei Martyno Maûvydo bibliotekai, Soroso öiuo-
laikinio meno centras – Lietuvos nacionaliniam
dailés muziejui, Naujù technologijù programa –
Övietimo ir mokslo ministerijos Informacijos cen-
trui.
Ìkurtoms ir perduotoms institucijoms fondas skyré

paramà jù pradiniam veiklos laikotarpiui.
Paminésime reikömingiausias 1999 m. veikusiù

programù naujoves ir pasiekimus.
Vienas iö svarbiù Teisés programos uûdaviniù buvo

teisinio övietimo tobulinimas bei teisiné pagalba, ypaæ
labiausiai paûeidûiamoms gyventojù grupéms. Kartu su
Teisingumo ministerija, Lietuvos advokatù asociacija
ir COLPI ìsteigta Vieöoji advokatù kontora Öiauliuose,
teikianti nemokamà juridinè pagalbà gyventojams. Tai
pirmoji tokio pobúdûio institucija ne tik Lietuvoje, bet
ir Rytù bei Vidurio Europos öalyse. Programa ir öiais
metais rémé Vilniaus universiteto ir Lietuvos teisés
akademijos klinikù veiklà. Kartu su PHARE buvo
inicijuoti VRM Policijos departamento, o su Teisés ir
demokratijos plétros centru - prokuratúros darbuotojù
mokymai. Siekiant paspartinti baudûiamosios politikos
formavimà, paremti Teisés instituto tyrimai, analizuo-
jantys ruoöiamo Baudûiamojo kodekso bausmiù politikà.
Programos inicijuota ir organizuota tarptautiné konfe-
rencija „Visuomené prieö korupcijà” ir æia vykusios
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diskusijos davé impulsà tarptautinés organizacijos
Transparency International nacionaliniam skyriui
Lietuvoje ìkurti.

Övietimo studijù centras Pilietiniù iniciatyvù,
Baltijos-Amerikos partnerystés, Visuomenés sveikatos
programos rémé projektus, kuriais buvo skatinamas
nevyriausybiniù organizacijù, bendruomeniù ir pilieæiù
dalyvavimas priimant sprendimus, inicijuojant öalies
politikos analizés tyrimus, kuriant politiniù debatù
modelius.

Visuomenés sveikatos programa sieké formuoti
atsakingà uû savo sveikatà bendruomenè, kurti naujas
bendruomeninio lygio paslaugas, keisti valstybés,
profesionalù, paslaugù vartotojù ir jù atstovù, ûiniasklai-
dos bei  plaæiosios visuomenés poûiúrì ì psichinè svei-
katà. Kartu su tarptautine organizacija „Ûenevos
iniciatyva psichiatrijai” buvo organizuota konferencija
„Psichikos sveikatos prieûiúra naujajame amûiuje”,
kurios metu buvo suformuluotos psichikos sveikatos
politikos prioritetinés kryptys.

Atlikéjù meno programa, pasitelkusi partnerius iö
Lietuvos ir uûsienio, tèsé 1998 m. pradétà projektà
„Profesionalus teatras vaikams ir paaugliams”, kurio
tikslas - keisti poûiúrì ì jaunajai publikai skirtà teatrà
kaip ì marginalinè kultúros sritì. Buvo surengtas teatrù
edukacinés veiklos konkursas, Didûiosios Britanijos
Annos Scher teatro dramos bei „Hotel Modern” trupés
laboratorijos, pristatyti Olandijos teatras ir dviejù öios
öalies autoriù pjesiù pastatymù eskizai, organizuoti
seminarai ir kiti renginiai, kuriuose dalyvavo per 800
ûmoniù.

ALF namuose buvo organizuojami disputai, filmù
perûiúros, naujù knygù pristatymai, susitikimai, audio-
tekoje ir videotekoje kaupiami muzikos, spektakliù,
filmù ìraöai. Tarp 1999 m. ìvykusiù renginiù paminétini
diskusijù ciklas „Lietuva: ateities visuomenés kontúrai”,
seminarai „Miesto kultúros politika”, susitikimai su
iökiliais kultúros ûmonémis - lenkù kino reûisieriumi
Krzystofu Zanussi, estù raöytoju Jaan Kaplinski,
D.Britanijos teatro reûisiere Anna Scher. ALF namai
prisidéjo prie juose vykstanæiù kitù institucijù, nevy-
riausybiniù organizacijù ar privaæiù asmenù iniciatyvù
ìgyvendinimo ir renginiù organizavimo. 1999 m. ìvyko
daugiau nei 50 renginiù.

Leidybos programa inicijavo vieöojo administ-
ravimo ir vieöosios politikos knygù leidybos bei versti-
niù knygù leidybos „Atviros Lietuvos knyga” konkursà.
1999 m.   iöleistos 34 knygos.

Mokslo ir studijù programa sieké modernizuoti
socialiniù ir humanitariniù mokslù studijas aukötosiose

mokyklose, remdama alternatyviù akademiniù centrù
veiklà, kreditiniù paskaitù kursus, ìvairiù kultúrù atstovù
bendravimà akademinéje srityje. ALF inicijavo ir
parémé Kultúriniù bendrijù studijù centro prie VU
Istorijos fakulteto ìsteigimà. Öis centras tyrinéja totoriù,
Romù, karaimù, sentikiù, jidiö kultúras, rengia paskaitas
bei seminarus. Kartu su Jungtiniù Tautù vystymo
programa inicijuotas naujo „Ûmogaus socialinés raidos”
kurso ìvedimas trijuose Lietuvos universitetuose.

Skatindama bibliotekù kaip bendruomenés centrù
veiklà, Bibliotekù rémimo programa sieké iöplésti ir
pagerinti ìvairioms gyventojù grupéms teikiamas
paslaugas, stiprinti bibliotekos ìtakà formuojant ir
ugdant informacinè visuomenè. Kauno nepilnameæiù
tardymo izoliatoriuje-aukléjimo darbù kolonijoje ìkurtas
informacijos ir mokymo centras-biblioteka yra progra-
mos indélis ìgyvendinant nuteistùjù resocializacijos
programà.

Savo veiklos kryptì pakeité Interneto programa.
Daugiausia démesio buvo skiriama Lietuvos daugiana-
cionalinés kultúros vertybéms, informacijai apie Lietuvà
pateikti, interneto vartotojù mokymui.  Projekto „Lietu-
vos tautiniù maûumù kultúros paveldas Internete” déka
Lietuvos tautinés maûumos - karaimai, rusai, ûydai,
totoriai -  pristaté savo kultúros vertybes visam pasauliui.
Remiant programai, buvo sukurtas Lietuvos virtualiù
muziejù portalas, telkiantis esamas ir búsimas Lietuvos
muziejù svetaines Internete bei teikiantis ìvairias
informacines paslaugas. Projektu „Informacijos visuo-
menés kolokviumas. Lietuva XXI amûius” pradétos
analizuoti aktualiausios Lietuvos informacinés visuo-
menés problemos, siekiant ì öiù problemù svarstymà ir
sprendimà ìtraukti ìvairius visuomenés sluoksnius.

Iösami informacija apie inicijuotus ir remtus pro-
jektus pateikta kiekvienos programos ataskaitoje. Visos
programos suskirstytos ì grupes pagal savo veiklos sritis.
Programù biudûetai ir suteikta parama nurodyta  JAV
doleriais.

***
ALF teikia paramà Lietuvos pilieæiams, jù grupéms

ir organizacijoms. Parama teikiama konkursù búdu,
atsiûvelgiant ì valdybos nustatytus prioritetus, projektù
svarbà, kokybè bei jù vykdytojù kvalifikacijù.

ALF laukia naujù iniciatyvù iö visù Lietuvos pilie-
æiù ir organizacijù, kurios suinteresuotos stiprinti atvirà
visuomenè Lietuvoje.

Bútume itin dékingi uû pasiúlymus ir pastabas dél
Fondo veiklos ir 1999 metù ataskaitos. Tobuléti ìma-
noma tik turint griûtamàjì ryöì ir sutelkus visù músù
bendras pastangas. 
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ÖVIETIMO PROGRAMOS

Övietimo studijù centras 119 535

Naujùjù technologijù programa 101 263

Ugdymo turinio programa 440 656

Kritinio màstymo ugdymo skaitant ir raöant programa 40 714

Vizualinio màstymo strategijù programa 54 147

Projektas „Gera pradûia” 408 615

Egmonto projektas ”Ikimokyklinio ugdymo sistemos demokratizavimas” 107 470

Jungtiniù pasaulio koledûù programa 23 493

Moksleiviù mainù programa 12 976

Iö viso: 1 308 869

MOKSLO IR STUDIJÙ PROGRAMOS

Mokslo ir studijù programa 110 635

Bibliotekù programa 266 434

Studijù uûsienyje informacijos centras 90 878

Iö viso: 467 947

PILIETINÉS VISUOMENÉS PROGRAMOS

Pilietinés visuomenés programa 159 602

Teisés programa 301 277

Teisés biblioteka 50 843

Programa „Rytai-Rytai” 177 421

Moterù programa 54 378

Roma ir Paramos Romù (æigonù) moksleiviams programos 15 322

Iö viso: 758 843

SOCIALINÉS PROGRAMOS

Socialinés paramos programa 192 759

Medicinos programos 525 477

Medicinos Interneto programa 195 101

Iö viso: 913 337

KULTÚROS PROGRAMOS

Kultúros infrastruktúrù programa 123 484

Atlikéjù meno programa 132 801

AVI tinklo atlikéjù meno programa 23 057

Atviros Lietuvos fondo namai 101 144

Kultúros programa „Rytai-Rytai” 108 847

Soroso öiuolaikinio meno centras ir SCARP programa 156 980

Iö viso: 646 313

JAV dol.
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KITOS PROGRAMOS

Leidybos programa 354 925

Interneto programa 240 078

ALF Kauno centras 139 717

Iö viso: 734 720

BALTIJOS-AMERIKOS PARTNERYSTÉS PROGRAMA

402 998

ALF ÌSTEIGTOS INSTITUCIJOS

Atviros visuomenés kolegija 74 103

Mokyklù tobulinimo centras 178 636

Övietimo kaitos fondas 175 000

Paramos vaikams centras 171 220

Lietuvos Junior Achievement 119 000

Neformaliojo övietimo debatù centras 91 453

Ûurnalistikos centras 84 910

Soros International House 10 909

Iö viso: 905 231

ADMINISTRACINÉS IÖLAIDOS 423 489

1999 M. ALF IÖLAIDOS: 6 561 747

ÖVIETIMO
PROGRAMOS

1 308 869

MOKSLO
IR STUDIJÙ

PROGRAMOS
467 947

PILIETINÉS
VISUOMENÉS
PROGRAMOS

758 843

SOCIALINÉS
PROGRAMOS

913 337

KULTÚROS
PROGRAMOS

646 313

KITOS
PROGRAMOS

734 503
ALF ÌSTEIGTOS
INSTITUCIJOS

905 231

BALTIJOS-
AMERIKOS

PARTNERYSTÉS
PROGRAMA

402 998
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Ö V I E T I M O   P R O G R A M O S

ÖVIETIMO STUDIJÙ   CENTRAS
NAUJÙJÙ TECHNOLOGIJÙ  PROGRAMA

UGDYMO TURINIO  PROGRAMA
KRITINIO MÀSTYMO UGDYMO SKAITANT IR RAÖANT  PROGRAMA

VIZUALINIO MÀSTYMO STRATEGIJÙ  PROGRAMA
PROJEKTAS  „GERA PRADÛIA”

EGMONTO PROJEKTAS  „IKIMOKYKLINIO UGDYMO SISTEMOS DEMOKRATIZAVIMAS”
JUNGTINIÙ PASAULIO KOLEDÛÙ  PROGRAMA

MOKSLEIVIÙ MAINÙ  PROGRAMA
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Ö V I E T I M O   P R O G R A M O S

ÖVIETIMO STUDIJÙ CENTRAS

Övietimo studijù centro tikslas – padéti atnau-
jinti mokytojù rengimà, suaktualinti edukologijos
tyrimus, kaupti ir platinti övietimo ir edukologijos
informacijà. 1999 m. daugiausia démesio skirta peda-
gogus rengianæiù aukötùjù mokyklù déstytojù, dok-
torantù, studentù kvalifikacijos kélimui organizuojant
tam tikslui skirtus seminarus ir paskaitù kursus; per-
mainù övietimo srityje tyrimams; aukötosios mokyk-
los priartinimo prie bendrojo lavinimo sistemos pro-

jektams. Paremti tarptautiniai lyginamieji tyrimai
PIRLS (Tarptautinis moksleiviù raötingumo tyrimas)
ir PISA (Tarptautinis mokymosi paûangos tyrimas),
skirti moksleiviù raötingumui tirti.

Övietimo studijù centras 1999 m. organizavo
kreditinius universitetinius kursus magistrantams ir
doktorantams, iö jù paminétini: „Edukologijos meto-
dologija”, dést. D.Rice, A.Skrupskeliené, JAV;
„Övietimo politika ir övietimo reformos”, dést. R.Ûel-
vys,VU; „Övietimo raida ir vadyba”, dést. A.Tjel-
dvoll, Norvegija; „Pedagoginiù situacijù tyrimo
metodika”, dést. Y.Susskind, E.Toris, JAV (kartu su
APPLE).

Tradicinémis tapo ûiemos ir vasaros mokyklos.
Suorganizuota ûiemos mokykla „Edukologijos stu-
dijù modernizavimas. Didaktikos kaita”, dést. K.
Meredith, J. Steel (VPU dekanams ir déstytojams),
bei vasaros mokykla studentams ir déstytojams
„Kritinio màstymo ugdymas rengiant mokytojus”.

Sékmingas buvo ir naujo pobúdûio darbinis
diskusijù seminaras „Pedagogù rengimo politikos
kaita” aukötùjù mokyklù, apskriæiù, savivaldybiù,
mokyklù, studentù, ÖMM atstovams. Seminaro metu
parengtos rekomendacijos pateiktos Övietimo ir
mokslo ministerijai bei LR Seimui.

Buvo skatinamas tarptautinis edukologù ben-
dradarbiavimas. Kartu su Övedijos institutu finan-
suotas projektas „Övietimas kaitos metu”, vykdomas
kartu su Gioteborgo universitetu (Övedija), Vilniaus
pedagoginiu universitetu (VPU), Vilniaus univer-
sitetu (VU). Ìgyvendinant öì projektà, buvo organi-
zuotos doktorantù staûuotés, sociologinis Lietuvos
mokytojù poûiúrio ì övietimo permainas tyrimas ir
konferencija „Partneriöka doktorantúros studijù
analizé: Övedija – Lietuva”.

Remti tyrimai, svarbús övietimo politikai pa-
grìsti: „Lygiù mokymosi galimybiù tyrimas moky-
mosi rezultatù aspektu”, „Akademinio tarptautinio
edukologù mobilumo efektyvumas” ir kt.

Dalis projektù buvo finansuojama kartu su kit-
ais partneriais: Övedijos institutu, Öiaurés öaliù aka-
deminiu fondu (NorFa), APPLE, Nyderlandù fondu
MATRA.

Övietimo studijù centro bibliotekoje komplektuo-
jama ir pateikiama skaitytojams öiuolaikiné edu-
kologijos literatúra.

Centro iölaidos 119 535 JAV dol.

ALF misija övietimo srityje: per övietimà
skleisti atviros visuomenés vertybes ir
daryti övietimo sistemà atviresnè. ALF
Övietimo strategija buvo ìgyvendinama
tiek per paties Fondo inicijuotas
programas, tiek ir per ALF ìsteigtas
övietimo institucijas. Atviros Lietuvos
fondas 1999 m. vykdé öias programas:
Ugdymo turinio programà, Övietimo
studijù centro veiklà, Naujùjù
technologijù programà, Geros pradûios
ir Egmonto ikimokyklinio ugdymo
projektus, Vizualiniù màstymo
strategijù, Kritinio màstymo ugdymo,
Jungtiniù pasaulio koledûù, Moksleiviù
mainù programas. Tai buvo paskutinieji
Ugdymo turinio programos diegimo
metai. Metù viduryje Naujùjù
technologijù programa buvo perduota
LR Övietimo ir mokslo ministerijos
Informaciniù technologijù centrui.
Anksæiau veikusiù ALF programù
pagrindu ìsteigtos naujos övietimo
institucijos – Mokyklù tobulinimo
centras, Öiuolaikiniù didaktikù centras,
Jaunimo karjeros centras – sustiprino
öalies nevyriausybiniù övietimo
organizacijù infrastruktúrà. Visuomené
palankiai ìvertino ìsteigtà Övietimo
kaitos fondà, kurio biudûetas
formuojamas lygiomis dalimis iö Atviros
Lietuvos fondo ir LR Övietimo ir mokslo
ministerijos skiriamù léöù. Öio naujo
fondo paskirtis – skatinti ir remti
övietimo bendruomenés iniciatyvas.
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NAUJÙJÙ TECHNOLOGIJÙ
PROGRAMA

Programos tikslas – padéti Lietuvos övietimo
sistemoje diegti naujas informacijos ir komunikacijos
technologijas, skatinti pedagogus kúrybingai ir
atsakingai jomis naudotis. Nuo 1999 m. vidurio
Naujùjù technologijù programos veiklà tèsia LR
Övietimo ir mokslo ministerijos Informaciniù
technologijù centras, kuriam suteikta ALF parama.

Naujùjù technologijù programos veikla
10 908

LR Övietimo ir mokslo ministerija.
Bendras Atviros Lietuvos fondo ir Informatikos
ir prognozavimo centro naujùjù technologijù
diegimo ì övietimà projektas

50 000
Kauno technologijos universiteto Vaizdù
apdorojimo ir daugialypés aplinkos laboratorija.
„Kompiuterizuotos Lietuvos viduramûiù
pamokos”

425
Kitos iölaidos

39 930

Programos iölaidos 101 263 JAV dol.

UGDYMO TURINIO PROGRAMA

Pagrindinis programos tikslas – toliau tèsti mo-
kymo priemoniù rengimà bei leidybà perduodant ini-
ciatyvà paæioms leidykloms. Ugdymo turinio progra-
ma buvo viena iö 1998 m. pabaigoje baigto projekto
„Övietimas Lietuvos ateiæiai” programù. Öi programa
1999 m. baigé vykdyti savo ìsipareigojimus. 1999m.
iöleistos 32 knygos. Kaip ir kasmet, visas projekto
„Övietimas Lietuvos ateiæiai” iöleistas knygas nemo-
kamai gavo bendrojo lavinimo, profesinio, aukötes-
niojo ir aukötojo mokslo ìstaigos, övietimo skyriai,
vaikù globos namai, lietuviökos mokyklos uûsienyje,
rajonù vieöosios bibliotekos, moksliniai institutai.

Originaliosios knygos

N. Letukiené, Pilietinés visuomenés
pradmenys 7-8 kl.

G. Mikelaitis, Pilietinés visuomenés
pradmenys 9-10 kl.

LDK kultúros istorijos ûodynas, Aidai.

E.Meilus, A.Baliulis, Kasdieninis gyvenimas LDK,
Vilniaus dailés akademijos leidykla.

Dailés ir architektúros terminù ûodynas,
Vilniaus dailés akademijos leidykla.

A.Fomin, Deganti ûvaké, Folium.

Literatúros enciklopedija mokyklai,
Lietuviù literatúros ir tautosakos instituto leidykla.

R. Ûelvys, Övietimo vadyba ir kaita, Garnelis.

Mokomés lietuviù kalbos, Gimtasis ûodis.

Perûenk slenkstì, Gimtasis ûodis.

G.Gedviliené, M.Tereseviæiené,
Mokymasis bendradarbiaujant, Garnelis.

Verstinés knygos

Serija „XX amûiaus pedagogikos klasika”:

P.Freire, Kritinè sàmonè formuojant
ir Engiamùjù pedagogika, Tyto alba.

P.Dalin, H.G.Rolf, Mokyklos kultúros kaita,
Tyto alba.

R.Hargreaves, Keiæiasi laikai, keiæiasi mokytojai,
Tyto alba.

A.Toffler, Valdûiù kaita, Tyto alba.

A.Ramsden, Kaip mokyti aukötojoje mokykloje,
Aidai.

F. Hallahan, J.M. Kauffman, Ypatingieji vaikai,
Alma littera.

D.W. Winincott, Vaikas, öeima, iöorinis pasaulis,
TEV.

E. Jensen, Tobulasis mokymas, Ab ovo.

Politinis pasaulis, Alma littera.

Ekologijos atlasas, Alma littera.

Psichologijos atlasas, Alma littera.

Viduramûiù ûodynas, Aidai Echoes.

Trumpa pasaulio enciklopedija, Meralas.

Aut. kol., Tikslieji mokslai humanitarams II dalis,
TEV.

J.Chartier, Romano analizés ìvadas, Baltos lankos.

K.Beckwith, Ankstyvùjù viduramûiù menas,
R.Paknio leidykla.

E.Martindale, Gotikos menas, R.Paknio leidykla.

S.Au, Baletas ir öiuolaikinis öokis,
R.Paknio leidykla.

W.Vaughan, Romantizmas ir menas,
R.Paknio leidykla.

R.Murreays, Renesanso menas, R.Paknio leidykla.

Kiti projektai

Kédainiù raj. savivaldybé.
Seminarù ciklas „Knyga, vaikas ir mokyklos
biblioteka”.

M.Maûvydo biblioteka.
Leidinio Interneto ABC bibliotekininkams pirkimas.
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Radviliökio Graûinos viduriné mokykla.
Konkursas „Mokyklos biblioteka – metodinis
centras”.

Knygos meno konkurso „Vilnius 99” specialioji
premija uû graûiausiai apipavidalintà mokyklinè
knygà.

Programos iölaidos  440 656 JAV dol.

KRITINIO MÀSTYMO UGDYMO
SKAITANT IR RAÖANT
PROGRAMA

Programa tèsé 1998 m. rudenì pradétà darbà.
Buvo organizuojami profesinio tobulinimosi kursai
bendrojo lavinimo mokyklù mokytojams projekto
metodiniuose centruose, mokytojù övietimo cen-
truose, pavienése mokyklose. Kursù baigimo paûy-
méjimai buvo ìteikti 600 mokytojù.

Programos metodiniai centrai – Vilniaus „Vy-
turio” pradiné mokykla, Vilniaus S.Daukanto vidu-
riné mokykla, Öilutés 1-oji gimnazija bei Vilniaus
pedagoginis universitetas – ne tik rengé kursus ir se-
minarus, bet ir organizavo pedagogines praktikas stu-
dentams, „atvirù durù” dienas, kuriù metu kitù mo-
kyklù mokytojai galéjo stebéti pamokas, o po to –
jas aptarti. Vilniaus pedagoginiame universitete buvo
tèsiamas laisvai pasirenkamas kreditinis kursas
studentams. Jì iöklausé 90 studentù.

Kartu su Övietimo studijù centru buvo suor-
ganizuota ûiemos stovykla Vilniaus pedagoginio
universiteto rektoratui, dekanams ir déstytojams. Jai
vadovavo projekto autoriai kartu su Lietuvos moky-
tojais.

Liepos ménesì buvo organizuotos dvi vasaros
stovyklos. Vilniaus „Vyturio” pradiné mokykla orga-
nizavo savaités kursus Vilniaus aukötosios peda-
goginés mokyklos studentéms. Vilniaus pedagoginio
universiteto déstytojù ir studentù komandos tris
dienas dirbo Marcinkonyse.

Nuo 1999 m. pavasario programa papildyta nauja
veikla. Iö kursù klausytojù buvo atrinkta 16 mokytojù,
búsimù lektoriù. Su jais buvo dirbama pagal iö naujo
parengtà programà. Pirmùjù metù projekto dalyviams
organizuoti papildomi profesinio tobulinimosi kursai.
Pasitelkus pagalbon sociologus, atliktas projekto
kokybinis ir kiekybinis vertinimas. Projekto dalyviai
kartu su projekto autoriais ir amerikieæiù lektoriais
savanoriais parengé spaudai knygà Kritinio màstymo

ugdymas mokykloje. 1999 m. rudenì programa
laiméjo konkursà tarptautiniam ûurnalui Thinking
classroom leisti. Ûurnalas bus leidûiamas anglù, rusù
ir lietuviù kalbomis

1999 m. pabaigoje Atviros Lietuvos fondas kartu
su Vilniaus pedagoginiu universitetu ìsteigé Öiuo-
laikiniù didaktikù centrà. Tai tarpuniversitetinis cen-
tras, neformaliojo övietimo institucija. Pagrindiniai
centro veiklos tikslai: inicijuoti strateginius övietimo
kaitos projektus, padésianæius paspartinti övietimo
reformà bei integravimàsi ì Europos Bendrijà; nuolat
stebéti, tirti ir analizuoti bendrà övietimo situacijà
atsiûvelgiant ì Lietuvos mokyklù atnaujinimo porei-
kius, aukötùjù mokyklù galimybes; remti akademinés
bendruomenés iniciatyvas, padedanæias atsinaujinti
ir demokratéti Lietuvos aukötojo mokslo bei peda-
gogù rengimo sistemai; skatinti aukötùjù ir bendrojo
lavinimo mokyklù bendravimà ir bendradarbiavimà;
plésti tarpuniversitetinius ryöius, skatinti atvirumà,
tolerancijà bei kolegiökà övietéjù bendravimà.

Programos iölaidos  40 714 JAV dol.

VIZUALINIO MÀSTYMO
STRATEGIJÙ PROGRAMA

1999 m. – tretieji Vizualinio màstymo strategijù
programos vykdymo metai. Jos turinì sudaro pa-
mokos, kuriù metu mokiniai stebi meno kúrinius ir
diskutuoja apie juos lavindami savo estetinì suvo-
kimà. Svarbiausi programos komponentai – tai moks-
leiviù mokymasis ir paties mokytojo mokymasis.
Viena ir kita yra ì besimokantìjì orientuotos peda-
gogikos pavyzdûiai.

Vizualinio màstymo strategijù programa turi
daug novatoriökù elementù. Jie vertingi ir taikytini
kasdienéje mokymosi praktikoje. Programà sudaro:

• strategijos, padedanæios tirti neûinomà medûia-
gà;

• problemù aptarimas kryptingos diskusijos
metodu;

• esminiù komunikaciniù ìgúdûiù, bútinù pras-
mingam bendradarbiavimui, ugdymas;

• vaikù darbo stebéjimu bei mokytojo savistaba
grindûiamas vertinimas ir ugdymas;

• teorijos ir metodikos sàsajù supratimas ir kt.
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Diegiant öià programà 1999 m.,
buvo siekiama öiù tikslù:

• papildyti treæiùjù mokymo metù skaidriù komp-
lektus Lietuvos muziejuose saugomù meno kúri-
niù reprodukcijomis;

• pasirengti darbui su Vizualinio màstymo stra-
tegijù programos treæiokais – vaikais ir moky-
tojais;

• skleisti programà, ìtraukti ì jà daugiau mokytojù
ir mokyklù;

• skatinti mokytojus apmàstyti atskirù programos
elementù taikymo galimybes per kitas, ne tik me-
no suvokimui skirtas pamokas.

Pagrindiniai renginiai ir atlikti darbai

• Kauno, Klaipédos, Öiauliù, Visagino mokyto-
jams, psichologams, övietimo skyriù atstovams
surengtas seminaras, kurio metu pristatyta Vizu-
alinio màstymo strategijù programa. Pirmàjì
pusmetì öiuose miestuose vyko pilotinis progra-
mos etapas, kurio metu buvo tiriama, kiek pro-
grama tinkama ir kokios galimybés jà ìgyvendinti
ir plétoti.

• Pradéta bendradarbiauti su Kauno valstybiniu
M.K.Æiurlionio muziejumi ir Klaipédos paveiks-
lù galerija atrenkant paveikslus lietuviökoms
skaidréms gaminti, sudarant pamokù marörutus
muziejuje.

• Suorganizuota tarptautiné konferencija, kurios
metu aptarti tam tikrù Vizualinio màstymo stra-
tegijù programos elementù daromo poveikio
vaikù ugdymui bei mokytojù profesiniam tobu-
léjimui klausimai. Konferencijoje trumpus pra-
neöimus skaité 22 Lietuvos pedagogai tokiomis
temomis: „VMS pritaikymas kalbos kultúros,
etikos ir retorikos pamokose”, „Apie dienoraöæiù
raöymà”, „VMS ir ekologija”, „Vaikai ir emoci-
jos”, „VMS programos ìtaka mokiniù kúrybiö-
kumo lavinimui”, „Mokytojù bendravimo demo-
kratizavimas taikant VMS metodikà” ir kt.
Konferencijoje dalyvavo vienas programos auto-
riù – Philipas Yenawine’as, sveæiai iö Rusijos,
Kirgizijos ir Ukrainos.
Sudarytas ir 2000 – 2001 m. Pedagogù profe-

sinés raidos centre bus ìgyvendinamas konsultantù
rengimo projektas.

• Parengta laisvai pasirenkamo kurso „Vizualinio
màstymo strategijos” Vilniaus pedagoginiame
universitete programa.

• Apie renginius buvo informuojama spaudoje ir
per radijà.

1999 m. ì programà ìsitrauké dar 37 mokyklos ir
apie 200 mokytojù. Programa buvo diegiama ne tik
miestuose, kuriuose vyko pilotinis etapas, bet ir Uk-
mergés rajone.

Programos iölaidos 54 147 JAV dol.

TARPTAUTINIS VAIKÙ UGDYMO
PROJEKTASPROJEKTASPROJEKTASPROJEKTASPROJEKTAS „ „ „ „ „GERA PRADÛIA”
(STEP BY STEP)

Tarptautinis vaikù ugdymo projektas „Gera pra-
dûia” (Step by Step) Lietuvoje ìgyvendinamas jau
penkerius metus. Pagrindiniai projekto tikslai 1999
m. – propaguoti asmenybés sklaidà skatinanæià
metodikà Lietuvoje, laiduoti jos taikymo tèstinumà
lopöelio, darûelio grupése ir pradinése klasése (nuo
vieneriù iki 10 metù); siekti, kad su öios metodikos
teorija ir praktine patirtimi bútù supaûindinti jau dir-
bantys pedagogai (per kvalifikacijos kélimo institu-
tucijas) ir besimokantys aukötesniosiose bei auköto-
siose mokyklose.

• Daugiausia démesio 1999 m.buvo skiriama
teoriniam ir praktiniam projekte dalyvaujanæiù
pedagogù tobuléjimui. Ìvyko 29 tèstiniai teoriniai-
praktiniai seminarai. Juose mokési 900 pedagogù.

• 1999 m. ì projektà ìsitrauké dar 37 ikimokyklinio
ugdymo grupés ir 57 pirmosios klasés. Nuo 1999
m. projekte jau dalyvauja 60 ikimokyklinio
ugdymo ìstaigù (220 grupiù) ir 50 pradiniù bei
viduriniù mokyklù (120 pradiniù klasiù).

• Projekto mokymo centruose (jù devyni) buvo ke-
liama dirbanæiù pedagogù – lektoriù kvalifikacija
ir tobulinami jù praktiniai ìgúdûiai. Centrù
pedagogams – lektoriams buvo organizuoti 3 se-
minarai. Mokymo centrù pedagogai (Vilniuje,
Kaune, Öiauliuose, Klaipédoje, Kédainiù raj. Aka-
demijos gyvenvietéje) vedé praktinius – teorinius
seminarus savo miesto, rajono pedagogams.
Mokymo centrai su naujos metodikos ypatumais
Lietuvoje supaûindino 900 ikimokykliniù ìstaigù
ir pradiniù klasiù pedagogù.

• Balandûio mén. Vilniuje ìvyko tarptautinis se-
minaras aukötùjù mokyklù déstytojams „Ì vaikà
orientuotos ugdymo metodikos diegimas nuo gi-
mimo iki trejù metù”. Seminare dalyvavo aukö-
tùjù mokyklù déstytojai iö 14 öaliù.
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• Liepos mén. ìvyko pirmasis teorinis-praktinis
seminaras ketvirtù klasiù mokytojams. Nuo
rugséjo mén. projekto metodika pradéta diegti
ketvirtose (10) klasése. 1999 m. ì vaikà orien-
tuoto ugdymo metodika pradéta diegti anks-
tyvojo amûiaus (lopöelio) vaikù grupése.

• Projektas remia tautiniù maûumù vaikù inte-
gravimàsi ì projekto grupes ir klases: teikia meto-
dinè ir materialinè paramà Jonavos raj. Ruklos
pabégéliù centrui, Ruklos vaikù lopöeliui-dar-
ûeliui „Puöaité” ir Ruklos vidurinei mokyklai bei
visoms projekte dalyvaujanæioms ìstaigoms,
kuriose ugdomi tautiniù maûumù vaikai.

• Siekiant sisteminiù pokyæiù ikimokyklinio ir
pradinio ugdymo srityje, buvo palaikomi glaudús
ryöiai su aukötosiomis mokyklomis, kvalifi-
kacijos kélimo institutais ir mokytojù övietimo
centrais. Ì universitetù mokymo planus ìtraukti
iö naujo parengti teoriniai ir praktiniai kursai,
taikomi aktyvús mokymo metodai. Projektas
padaré ìtakà studentù praktikos atlikimo sistemai,
buvo inicijuotos magistrantù baigiamùjù darbù
tyrimù temos. Klaipédos ir Öiauliù universitetù
Kvalifikacijos kélimo institutai ì pedagogù kva-
lifikacijos kélimo planus ìtrauké seminarù ciklà
„Gera pradûia”. 1999 m. kvalifikacijos kélimo
kursuose su öia metodika susipaûino 400 peda-
gogù. Pedagogù profesinés raidos centre ìvyko
3 seminarai. Dalyvavo 150 pedagogù.

• 1999 m. buvo tèsiama leidybiné veikla. Iöleista
antros tarptautinés konferencijos „Tarptautinio
vaikù ugdymo projekto „Step by Step” plétra
Rytù bei Vidurio Europos öalyse ir Lietuvoje”
medûiaga. Iöverstos ir parengtos leisti dvi meto-
dinés knygos: Ì vaikà orientuotas ugdymas nuo
gimimo iki trejù metù ir Ì vaikà orientuotù klasiù
kúrimas (8-10 metù vaikù ugdymas). 1999 m. iö
projektui skirtù léöù iöleista N. Kepenienés kny-
gelé vaikams Madingiausias krokodilas (daili-
ninké B. Zokaityté) buvo pripaûinta graûiausia
metù knyga.
Projektas buvo ìgyvendinamas aktyviai ben-

dradarbiaujant su Övietimo ir mokslo ministerija,
miestù ir savivaldybiù övietimo skyriais, miestù ir
rajonù mokytojù övietimo centrais. Savivaldybiù
övietimo skyriai (Kauno, Alytaus, Klaipédos, Ro-
kiökio, Maûeikiù, Utenos, Jonavos, Palangos, Trakù,
Öalæininkù ) palankiai vertina övietimo naujoves
diegianæias ìstaigas ir ugdymo individualizavimui
skiria papildomù auklétojù ir mokytojù etatù.

Nuo 1999 m. pavasario projektas yra tarptautinés
Step by step asociacijos (ISSA) narys. Öi organizacija
ìsteigta Olandijoje. Ji propaguoja ì vaikà orientuoto
ugdymo idéjas, koordinuoja projekto veiklà 26
pasaulio öalyse ir teikia metodinè paramà öalims
naréms.

Programos iölaidos 408 615 JAV dol.

EGMONTO PROJEKTAS
„IKIMOKYKLINIO
UGDYMO SISTEMOS
DEMOKRATIZAVIMAS”

Egmonto projektas – bendra Atviros Lietuvos
fondo ir Danijos Egmonto Peterseno fondo övietimo
programa, veikianti nuo 1992 m. Projekto veikloje
dalyvauja 65 vaikù darûeliai ir darûeliai-mokyklos
(1999 m. ì projektà ìsitrauké penki Latvijos, Lenkijos,
Rusijos ir Baltarusijos darûeliai, turintys lietuviökù
grupiù), Vilniaus ir Marijampolés aukötesniosios pe-
dagogikos mokyklos bei Vilniaus pedagoginio ir
Klaipédos universitetù déstytojai ir studentai. Akty-
viai bendradarbiaujama su Övietimo ir mokslo minis-
terija, miestù ir rajonù savivaldybiù övietimo skyriais
bei mokytojù övietimo centrais, ALF Öiuolaikiniù
didaktikù centru.

Siekiant sisteminiù pokyæiù ikimokyklinio ug-
dymo srityje, projektas padeda spartinti ikimokykli-
nio ugdymo reformà. Egmonto projektas siúlo diegti
naujus veiklos modelius ir padeda juos ìgyvendinti.

Pagrindinés projekto veiklos kryptys

• Toliau buvo inicijuojami ikimokyklinio ugdymo
specialistù rengimo pokyæiai aukötesniosiose
pedagogikos mokyklose ir universitetuose – ì
studijù planus ìtraukti nauji mokymo kursai;
keiæiama studentù atsiskaitymù forma; atliekami
kokybiniai Egmonto projekto daromos ìtakos
ikimokyklinio ugdymo sistemai tyrimai
(magistrantù darbai); pradétas kurti ikimokyk-
linio ugdymo specialisto rengimo standartas.
Tarptautiné ekspertù grupé parengé eksperimen-
tinè studentù rengimo programà.

• Buvo tèsiamas 1998 m. pradétas darbas keiæiant
kvalifikacijos kélimo sistemà – treæius veiklos
metus pradéjo 9 Egmonto projekto Vaikystés
pedagogikos centrai 5 Lietuvos regionuose. Jie
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veikia kaip vaikù darûeliù ir darûeliù–mokyklù
padaliniai. 1999 m. seminarù ciklus iöklausé ir
kvalifikacinius diplomus gavo daugiau negu 200
pedagogù. Pagal tarptautinés ekspertù grupés
parengtà projektà pradéta dvejù metù suaugu-
siùjù övietimo konsultantù rengimo programa.

• Stengtasi keisti ikimokyklinio ugdymo praktikà.
Toliau diegta humanistinio, demokratinio vaikù
ugdymo nuostata. Skatintas atviros övietimo
institucijos– vaikù darûelio – kúrimas, darûelio
bendruomenés búrimas, pedagogù kultúrinis
tapatumas, savarankiökumas, pilietiökumas,
aktyvumas. Skelbti konkursai: „Originali darûe-
lio grupé”, „Kompiuteriniù ugdymo programù
kúrimas”, „Originali ûaidimù aikötelé”; organi-
zuotos vasaros stovyklos vaikams; padéta ìstai-
goms ìkurti tévù kambarius ir kt. Darûeliù ir
darûeliù-mokyklù pedagogés per 1999 m. sukúré
ir ìgyvendino 60 projektù, kurie buvo pristatyti
penkiuose regioniniuose seminaruose. Visù
ìstaigù pedagogés ir tévai dalyvavo antrajame
longitudinio kokybés tyrimo etape (pirmasis
vyko 1996 m.).

• Öias veiklos kryptis vienija leidybiné Egmonto
projekto programa. Periodiökai spausdinamas
Egmontukas – Dialogo priedas, iöleista Danijos
Jutlando koledûo déstytojù knyga Pedagogika ir
demokratija: ugdomojo darbo eksperimentai
Lietuvos vaikù darûeliuose, rengiamos spaudai
dar 2 teorijos ir metodikos knygos.

Egmonto fondo indélis apie 50 000 JAV dol.

Tévù kambariams ìrengti:
Klaipédos d/m „Inkarélis”

375
Klaipédos privati pradiné m-kla „Kodélæius”

375
Radviliökio l/d „Kregûduté”

375
Kauno l/d „Pagrandukas”

375
Varénos l/d „Pasaka”

375
Grigiökiù d/m „Pelédûiukas” –
Vaikystés pedagogikos centras (VPC)

375
Jonavos vaikù reabilitacijos centras
(VRC)– mokykla „Bituté”

375

Ukmergés l/d „Öilelis”
375

Originalioms ûaidimù aiköteléms ìrengti:
Radviliökio l/d „Kregûduté”

166
Vilniaus l/d „Lazdynélis” – VPC

500
Klaipédos vaikystés pedagogikos ir vaikù reabi-
litacijos centras – darûelis „Gintarélis”

500
Aukötadvario d/m „Gandriukas”

334

Vasaros stovykloms organizuoti:
Klaipédos privati pradiné m-kla „Kodélæius”

346
Öirvintù raj. Gelvonù vid. m-kla

488
Kauno v/d „Rokutis”

250
Kauno v/d „Pagrandukas”

250
Grigiökiù d/m „Pelédûiukas” – VPC

250

Vaikystés pedagogikos
centrù veiklai plétoti:

Panevéûio v/d „Nykötukas” – VPC
3 000

Panevéûio l/d „Pasaka” – VPC
3 000

Klaipédos Vaikystés pedagogikos ir vaikù
reabilitacijos centras – darûelis „Gintarélis”

3 000
Kédainiù raj. Vilainiù d/m „Obelélé” – VPC

3 000
Kauno 4-asis v/d – VPC

3 000
Grigiökiù d/m „Pelédûiukas” – VPC

4 000
Vilniaus l/d „Lazdynélis” – VPC

3 000
Utenos d/m „Gandrelis” – VPC

3 000
Inicijuotiems projektams

38 921
Kitos iölaidos

37 465

Projekto iölaidos 107 470 JAV dol.
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JUNGTINIÙ PASAULIO KOLEDÛÙ
PROGRAMA

Kiekvienais metais vienuoliktùjù klasiù moks-
leiviams rengiamas konkursas dél teisés studijuoti
Jungtiniuose pasaulio koledûuose (United World Col-
leges). Æia moksleiviai aukléjami pagarbos kitos
rasés, religijos, tautybés, kitokiù ìsitikinimù ûmonéms
dvasia. Baigè koledûus moksleiviai gauna tarptautinio
bakalauriato (IB) diplomà. 1999 m. po vienà
moksleivì iövaûiavo mokytis ì JAV, Hong-Kongo,
Anglijos, Italijos ir Norvegijos koledûus. Buvo su-
rengta VII tarptautiné Jungtiniù pasaulio koledûù
vasaros stovykla Troökúnuose. Æia dalyvavo konkur-
so finalininkai, moksleiviai iö Rytù ir Vakarù Eu-
ropos. Öià stovyklà parémé ir tarptautinis JPK biuras
Londone.

Konkursà laiméjo:

Juozas Kupæinskas (Kaunas)

Daiva Nevidomskyté (Vilnius)

Justinas Pelenis (Öiauliai)

Vytautas Stonis (Klaipéda)

Ûilvinas Öilénas (Öiauliai)

Programos iölaidos 23 493 JAV dol.

MOKSLEIVIÙ MAINÙ PROGRAMA

Kiekvienais metais búdavo rengiami konkursai
deöimtùjù klasiù moksleiviams dél teisés mokytis
Didûiosios Britanijos, JAV mokyklose ar edukacinése
vasaros stovyklose JAV ir Æekijoje. Mokydamiesi
kitose öalyse, bendraudami su kitù kultúrù atstovais,
moksleiviai ìgyja naujos patirties, tampa sava-
rankiökesni, geriau iömoksta anglù kalbà.

1999 m. toks konkursas buvo surengtas pasku-
tinì kartà. Jì laiméjo ir ì uûsienì mokytis iövyko 30
moksleiviù.

Mokytis ì Didûiàjà Britanijà iövyko:

Vilius Franckeviæius (Kaunas)

Simona Linertaité (Alytus)

Ksenia Öamina (Visaginas)

Vilija Vaitkeviæiúté (Vilnius)

Henrikas Zaûeckis (Öiauliai)

Olga Jonaityté (Klaipéda)

Mokytis ì JAV iövyko:

Brigita Jasiúnaité (Panevéûys)

Rúta Mickeviæiúté (Vilnius)

Ieva Mikneviæiúté (Panevéûys)

Evelina Pociúté (Öiluté)

Aisté Öukyté (Panevéûys)

Rokas Venckeviæius (Ukmergé)

Ieva Balsyté (Vilnius)

Artúras Öyvokas (Alytus)

Rúta Zubrickaité (Öiluté)

Karina Marija Juodelyté (Klaipéda)

Kristina Klemanaité (Maûeikiai)

Giedré Kopústaité (Panevéûys)

Laima Minceviæiúté (Klaipéda)

Laurynas Staiöiúnas (Panevéûys)

Agné Uûdavinyté (Vilnius)

Henrika Januökeviæiúté (Kaunas)

Ì edukacines stovyklas JAV iövyko:

Evaldas Æiplys (Panevéûys)

Kotryna Sokolovaité (Kaunas)

Indré Aidietyté (Vilnius)

Viktorija Ûepnickaité (Vilnius)

Gintaré Petkeviæiúté (Kaunas)

Simona Zelionkaité (Suginæiai, Molétù raj.)

Ì edukacinè stovyklà Æekijoje iövyko:

Vilma Gavutyté (Kaunas)

Irena Kalinauskaité (Öiauliai)

Programos iölaidos 12 976 JAV dol.
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MOKSLO IR STUDIJÙ  PROGRAMA
BIBLIOTEKÙ RÉMIMO  PROGRAMA

STUDIJÙ UÛSIENYJE INFORMACIJOS  CENTRAS
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MOKSLO IR STUDIJÙ PROGRAMA

Mokslo ir studijù programos tikslas – moder-
nizuoti socialiniù ir humanitariniù mokslù studijas
öalies aukötosiose mokyklose, integruoti Lietuvos
mokslà ir studijas ì Europos ir pasaulio akademinè
bendruomenè. Programa rémé tarpdisciplinines
studijas ir alternatyviù akademiniù centrù veiklà.

Viena iö prioritetiniù paramos sriæiù – kreditiniai
paskaitù kursai, kurie iki öiol nedéstyti Lietuvoje. Öie
kursai, skaityti garsiù uûsienio lektoriù, padeda gerinti
studijù kokybè ir ugdyti vietinius lektorius. Pami-
nétinas prof. R. Öilbajorio paskaitù kursas Vilniaus
universitete, P.Fabri paskaitos A.J.Greimo semiotikos
studijù centre. Iö esmés paremti projektai, skirti antro-
pologijos studijù kokybei kelti, öios srities paskaitù
kursai, déstyti uûsienio lektoriù. Kartu su Jungtiniù
Tautù vystymo programa trijuose Lietuvos univer-
sitetù fakultetuose inicijuotas naujo kurso „Ûmogaus
socialiné raida” déstymas.

Originaliù monografijù rengimas 1999 m. pa-
remtas per konkursà „Originalioji knyga”. Öio kon-
kurso tikslas – skatinti Lietuvos socialiniù ir humani-
tariniù mokslù atstovus rengti originalias mono-
grafijas, kuriù pagrindas – tarpdiscipliniökumas ir
atvirumas globaliam akademiniam diskursui. Öiù mo-
nografijù rankraöæiai bus baigti rengti 2000 m. Per
Nepriklausomybés deöimtmetì ìvyko daug socialiniù
pokyæiù Lietuvos visuomenéje. Mokslo programa
rémé öiuos pokyæius ir socialinés politikos tyrimus
apibendrinanæios monografijos Lietuva. Socialiniai
pokyæiai iöleidimà.

Vasaros mokyklù rémimas yra ALF Mokslo pro-
gramos pasirinktas búdas skatinti akademinì ìvairiù
kultúrù atstovù bendravimà. Kartu su Soroso fondù
tinklo Aukötojo mokslo rémimo programa buvo
remiama tarptautiné vasaros mokykla „Konstruk-
tyvizmas ir saugumas: naujos idéjos tarptautiniù
santykiù teorijoje”, kurià organizavo Lietuvos filo-
sofijos ir sociologijos institutas. Öi mokykla suteiké
galimybè jauniems mokslininkams iö pokomunistiniù
öaliù analizuoti ir svarstyti dabarties tarptautiniù
santykiù raidà. Klaipédos universiteto Socialiniù
mokslù fakultetas Atviros Lietuvos fondui parémus
organizavo tarptautinè studentù vasaros akademijà
„Baltijos regionas: istorija ir dabartis”.

Mokslo ir studijù programa skatina kurtis alter-
natyvius akademinius centrus ir remia jù veiklà. Pa-
remtas Vilniaus universiteto Kultúriniù bendrijù
studijù centras, o kartu su Soroso fondù tinklo Aukö-
tojo mokslo rémimo programa – Atviros visuomenés
kolegijos veikla.

Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas.
Prof. Jonathan Friedman paskaitù kursui
doktorantams „Öiuolaikinés socialinés
antropologijos paradigmos”

4 958
Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas.
Profesoriaus R.Öilbajorio paskaitù kursams

4 387
Vilniaus universiteto Skandinavistikos katedra.
Kursui doktorantams ir magistrantams „Kalbù
kontaktù teorijos problematika”

283
Vytauto Didûiojo universiteto
Tarptautinés teisés ir politikos mokslù institutas.
Prof. Gabrielés Rosenthal kursui „Naratyviniai
interviu ir teksto interpretavimo metodai:
istorija ir liudininkù pasakojimai”

1 100
Vilniaus universiteto A.J.Greimo studijù centras.
Prof. Paolo Fabri paskaitù kursui

940
VU Istorijos fakultetas ir Tarptautiniù
santykiù ir politikos mokslù institutas.
Steveno L. Sampsono paskaitù kursui „Politiné
antropologija ir postkomunizmo antropologija”

4 987
Jungtiniù Tautù vystymo programa.
Paskaitù kursui „Ûmogaus socialiné raida”
Lietuvos universitetuose

10 000
Vilniaus universiteto Kultúriniù
bendrijù studijù centras.
Prof. D.Katz’o paskaitù kursams

17 385
Leidykla „Baltos lankos”.
Straipsniù rinkiniui „Lietuviai valstieæiai ir
evangelikù baûnyæia Maûojoje ir Didûiojoje
Lietuvoje 19-20 amûiuose” parengti ir iöleisti

4 700
Klaipédos universiteto
Socialiniù mokslù fakultetas.
Studentù vasaros akademijai „Baltijos regionas:
istorija ir dabartis”

2 500
Lietuvos Filosofijos ir sociologijos institutas.
Tarptautiné vasaros mokyklai „Konstruktyvizmas
ir saugumas: naujos idéjos tarptautiniù santykiù
teorijoje”

5 687
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Öiauliù universitetas.
Lietuvos edukologijos doktorantù treæiajai
konferencijai

600
Konferencijai „Aukötasis mokslas,
valdûia ir laisvé”

750
Vilniaus universiteto A.J.Greimo studijù centras.
„Akademiné Druskininkù studijù savaité”

3 324
Gediminas Lankauskas.
Tyrimui „Tarp tradicijos ir moderno: vartojimas
ir naujù socialiniù identitetù iöraiöka öiuolaikinése
lietuviökose vestuvése”

600
Violeta Devénaité.
Intensyviems japonù kalbos kursams Wasedos
universitete Japonijoje

2 000
Vytautas Toleikis.
Parama dalyvauti JAV Holokausto memorialinio
muziejaus organizuojamoje konferencijoje,
skirtoje ûydù tragedijai Baltijos öalyse

850
Liudas Truska.
Parama dalyvauti JAV Holokausto memorialinio
muziejaus organizuojamoje konferencijoje,
skirtoje ûydù tragedijai Baltijos öalyse

850
Ieva Butkuté.
Parama dalyvauti AIPES rengiamoje vasaros
mokykloje Prahoje

100
Elena Karanauskiené.
Studijoms magistro laipsniui gauti Wageningeno
agrokultúriniame universitete, Olandijoje

770
Edmundas Adomonis.
Filosofijos doktorantúros studijoms Pietù
Karolinos universitete

1 100
Dalia Cizikaité.
Doktorantúros studijoms Ilinojaus universitete

589
Jurgita Mikutyté.
Doktorantúros studijoms Zalcburgo universitete

300
Inga Miliöiúnaité.
Parama dalyvauti Atviros visuomenés
instituto IEP interviu

441

Originaliosios knygos konkursas
Leidykla „Garnelis”.
Knygai Socialiniai pokyæiai: Lietuva 1991-1998
iöleisti

5 000

Irmina Matonyté.
Posovietinis ekonominis elitas.
Konfigúracijos ir tendencijos Lietuvoje

 2500
Inga Jankauskiené.
Pagoniökas Broniaus Kutaviæiaus avangardizmas

2 250
Artúras Tereökinas.
Kúnas, Erdvé, Tauta: esé apie ìsikúnijimo
malonumus Lietuvos kultúroje

2 750
Audroné Ûukauskaité.
Subjektyvumo metastazés: lingvistika,
psichoanalizé ir socialiné teorija

 2 000
Graûina Gudaité.
Sapnù psichologinis aiökinimas: teorija ir praktika

2 500
Skirmantas Valentas.
Sigito Gedos lingvistika

 3 000
Leonardas Rinkeviæius.
Ekologiné modernizacija ir jos sklaida Lietuvoje

750
Rokas Radzeviæius.
Lietuvos roko pionieriai

750
Dalia Marcinkeviæiené.
Öeimyniniù santykiù raida Europos visuomenése,
17-20 a. pradûia

1 500
Rimantas Koæiúnas.
Egzistenciné psichoterapija: ûmogaus gyvenimo
pasaulio tyrimas

1 500
Kitos iölaidos

16 934

Programos iölaidos 110 635 JAV dol.

BIBLIOTEKÙ RÉMIMO
PROGRAMA

Bibliotekù programa rémé ir skatino Lietuvos
bibliotekù kaip informacijos, kultúros, övietimo ir
mokymo centrù veiklà, öiù pagrindiniù jù funkcijù
integravimà ir paslaugù skaitytojams gerinimà. Prio-
ritetas buvo teikiamas vieöosioms bibliotekoms. Pa-
grindinés veiklos kryptys:

• bibliotekù modernizavimas, naujù technologijù
diegimas, kad skaitytojai turétù sàlygas gauti
informacijà ir ja naudotis;

• bibliotekininkù mokymas ir kvalifikacijos kéli-
mas;
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• naujù nestandartiniù bibliotekos paslaugù var-
totojams (ar jù grupéms) ir darbo formù diegimas
ir gerinimas, bendradarbiavimo su savivaldybé-
mis, mokyklomis, nevyriausybinémis ir kitomis
organizacijomis skatinimas.
Iö programos ir bibliotekù partneriù ir réméjù

paminétini Kultúros bei Övietimo ir mokslo minis-
terijos, savivaldybés, úkinés, nevyriausybinés orga-
nizacijos, Lietuvoje ir uûsienyje veikiantys fondai bei
tarptautinés institucijos. Beveik visiems programos
remtiems projektams ìgyvendinti bibliotekos turéjo
daugiau nei pusè reikiamù léöù. Programa bendra-
darbiavo ir su kitomis ALF programomis (East-East,
Mokslo ir studijù).

1999 m. ìvyko konkursas „Muzika ir audioinfor-
macija vieöojoje bibliotekoje”. Konkurso tikslas – su-
aktyvinti ar atgaivinti fonotekù ir muzikos skyriù
veiklà, formuoti naujà poûiúrì ì garso informacijà
bibliotekoje. Konkurse dalyvavo 29 bibliotekos. Ben-
dra 156 000 Lt parama skirta 21 projektui ìgyvendinti.
Metù pabaigoje paskelbtas dar vienas konkursas
„Vaikai ir jaunimas maûù miesteliù ir kaimù bibliote-
kose”, kurio tikslas – ì informacinés visuomenés kúri-
mo procesà ìtraukti nedideliù bendruomeniù narius,
pirmiausia jaunimà ir vaikus.

Konkurse „Biblioteka – bendruomenés centras”
Zarasù, Utenos, Klaipédos ir Vilniaus vieöosios bib-
liotekos ir jù pateikti bei uûsienio ekspertù gerai ìver-
tinti projektai buvo patvirtinti kaip pavyzdiniai mode-
liai, kuriù ìgyvendinimo patirtis bútù naudinga ne tik
Lietuvai, bet ir kitoms öalims. Kartu su Soroso fondù
tinklo bibliotekù programa finansuoti ir Alytaus,
Tauragés, Kauno rajonù, Öiauliù miesto ir apskrities
vieöùjù bibliotekù projektai, ìsteigtas informacijos ir
mokymo centras-biblioteka Kauno nepilnameæiù
tardymo izoliatoriuje – aukléjamùjù darbù kolonijoje.
Su vieöùjù bibliotekù modernizavimu susijès ir
Nacionalinés Martyno Maûvydo bibliotekos pro-
jektas „Vieöùjù bibliotekù automatizavimas”, kuriam
ìgyvendinti iö viso skirta 393 700 Lt. Visus öiuos pro-
jektus sieja bendra idéja – sukurti naujas paslaugas
ir teikti naujà informacijà bendruomenés nariams bei
atskiroms jù grupéms, stiprinti bibliotekos ryöì su
skaitytoju.

Bibliotekù darbuotojù kvalifikacijai kelti buvo
sudaromos sàlygos dalyvauti svarbiausiuose tarptau-
tiniuose bei Lietuvoje organizuojamuose renginiuose
ir mokymo seminaruose. Bibliotekininkù ir infor-
macijos specialistù rengimui aukötojoje mokykloje
aptarti buvo skirtas visas VU Komunikacijos fakul-

teto renginiù ciklas, kurì finansavo Soroso fondù tink-
lo programa, skyrusi 78 000 Lt; integruoto mokymo
centro sukúrimui Lietuvoje skirta 184 000 Lt. Iöryö-
kéjo ankstesniais metais programos remtù projektù
novatoriökumas ir ìgyvendinimo rezultatai. Pvz., öiais
metais susipaûinti su kompiuterizuota garsiniù knygù
leidyba Lietuvos aklùjù bibliotekoje buvo atvykè
Moldovos, Kazachstano ir Latvijos specialistai, pla-
nuojantys ìgyvendinti panaöius projektus. Naciona-
liné Martyno Maûvydo biblioteka konsultavo Armé-
nijos specialistus, kurianæius savo öalies integruotà
informacinè sistemà.

Kartu su Atviros visuomenés instituto Mokslo
ûurnalù programa buvo finansuojama gamtos ir tiks-
liùjù mokslù ûurnalù prenumerata Lietuvos mokslù
akademijos bibliotekai, tèstas eksperimentinis pro-
jektas „Informacijos paieöka STN International duo-
menù bazése”, bibliotekos buvo supaûindintos su
EBSCO duomenù bazémis, jos ìsitrauké ì tarptautinì
EIFL projektà. Per Atviros visuomenés institutà pen-
kios akademinés bibliotekos gavo tikslines knygù
kolekcijas „Prievarta prieö moteris”, „Voliuntariz-
mas”, „Narkotikai ir piktnaudûiavimas jais”. Vykdant
megaprojektà „Puökino biblioteka”, penkiolika aka-
deminiù ir vieöùjù bibliotekù papildé savo fondus
daugiau nei 5000 ìvairios temtikos knygù rusù kalba.
Beveik 1000 öiù knygù kolekcija padovanota Visa-
gino vieöajai bibliotekai.

Kartu su Atviros visuomenés instituto
Bibliotekù programa paremti projektai

Konkursas „Biblioteka – bendruomenés
centras”

Vilniaus miesto centriné biblioteka.
Projektui „Paaugliai – informacinés visuomenés
pilieæiai”

13 086
Zarasù rajono savivaldybés biblioteka.
Projektui „Zarasù vieöosios bibliotekos paslaugos
vaikams ir kraöto visuomenei”

10 114
Klaipédos miesto savivaldybés vieöoji biblioteka.
Projektui „Vaikù biblioteka – vaikù informacijos,
saviövietos ir kultúros centras”

14 756
Utenos rajono A. ir M. Miökiniù centriné
biblioteka.
Projektui „Utenos rajono A. ir M. Miökiniù
centriné biblioteka – Utenos apskrities
informacijos centras”

9 329

Iö viso konkursui  47 285 JAV dol.
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Alytaus rajono savivaldybés vieöoji biblioteka.
Projektui „Biblioteka – bendruomenés centras”

17 809
Tauragés rajono savivaldybés vieöoji biblioteka.
Projektui „Biblioteka – bendruomenés
informacijos centras”

13 658
Kauno rajono savivaldybés vieöoji biblioteka.
Projektui „Biblioteka – informacijos centras
Kauno rajono visuomenei”

7 300
Öiauliù apskrities Povilo Viöinskio ir Öiauliù miesto
savivaldybés vieöosios bibliotekos.
Projektui „Öiauliù vieöosios bibliotekos – naujù
galimybiù centrai vartotojams”

19 373
Lietuvos nacionaliné
Martyno Maûvydo biblioteka.
Projektui „Lietuvos savivaldybiù vieöùjù bibliotekù
automatizavimas”

15 000
(Atviros visuomenés instituto tinklo Bibliotekù
programa öiam projektui skyré 83 425 JAV dol.)

Kauno nepilnameæiù tardymo
izoliatorius-aukléjimo darbù kolonija.
Projektui „Informacijos ir mokymo centras-
biblioteka Kauno nepilnameæiù tardymo
izoliatoriuje-aukléjimo darbù kolonijoje”

22 912
Lietuvos nacionaliné
Martyno Maûvydo biblioteka.
Projektui „LiLaEst ant naujo túkstantmeæio
slenksæio: Baltijos öaliù nacionaliniù bibliotekù
tinklo stiprinimas”

 5 079

Konkursas „Muzika ir audioinformacija
vieöojoje bibliotekoje”

Alytaus rajono savivaldybés vieöoji biblioteka.
Projektui „Muzika ir audioinformacija Alytaus
rajono vieöojoje bibliotekoje”

2 048
Anyköæiù rajono savivaldybés vieöoji biblioteka.
Projektui „Vieöoji biblioteka – muzikinés kultúros
ugdymo centras”

2 040
Bibliotekininkù draugijos Visagino skyrius.
Projektui „Bibliotekos 20-meæiui – atgaivintà
fonotekà”

1 250
Birötono miesto savivaldybés vieöoji biblioteka.
Projektui „Muzika ir audioinformacija vieöojoje
bibliotekoje”

1 640
Jonavos rajono savivaldybés vieöoji biblioteka.
Projektui „Jaunimo centras Vizija”

2 575

Kauno apskrities vieöoji biblioteka.
Projektui „XX a. uûsienio kompozitoriù muzika:
natù ir ploköteliù kolekcija”

2 600
Klaipédos miesto savivaldybés vieöoji biblioteka.
Projektui „Fonoteka jaunimo bibliotekoje –
kokybiökos audio/video informacijos galimybé”

2 470
Marijampolés miesto savivaldybés
P.Kriauæiúno vieöoji biblioteka.
Projektui „Muzika ir audioinformacija
P.Kriauæiúno vieöojoje bibliotekoje”

2 550
Maûeikiù rajono savivaldybés vieöoji biblioteka.
Projektui „Muzika ir audioinformacija vieöojoje
bibliotekoje”

1 952
Molétù rajono savivaldybés vieöoji biblioteka.
Projektui „Fonotekos atkúrimas Molétù vieöojoje
bibliotekoje”

2 238
Panevéûio apskrities Gabrielés
Petkeviæaités-Bités vieöoji biblioteka.
Projektui „Panevéûio apskrities Gabrielés
Petkeviæaités-Bités vieöosios bibliotekos muzikos
informacijos centras”

2 510
Pasvalio rajono savivaldybés
Mariaus Katiliökio vieöoji biblioteka.
Projektui „Fonoteka vaikù ugdymui”

2 025
Rokiökio rajono savivaldybés vieöoji biblioteka.
Projektui „Muzika ir audioinformacija vieöojoje
bibliotekoje”

2 150
Öiauliù apskrities
Povilo Viöinskio vieöoji biblioteka.
Projektui „Vieöoji biblioteka – muzikos
informacijos centras”

2 500
Öiauliù miesto savivaldybés vieöoji biblioteka.
Projektui „Muzika ir audioinformacija vieöojoje
bibliotekoje”

375
Öilutés rajono savivaldybés
F.Bajoraiæio vieöoji biblioteka.
Projektui „Öilutés bendruomenés muzikinés
kultúros ir informacijos centras”

1 447
Öirvintù rajono vieöoji biblioteka.
 „Muzikinis övietimas socialiai remtinù öeimù
vaikams Öirvintose”

1 350
Tauragés rajono savivaldybés vieöoji biblioteka.
Projektui „Vieöoji biblioteka – muzikinés kultúros
centras”

2 000
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Utenos rajono
A. ir M. Miökiniù centriné biblioteka.
Projektui „Muzikos skaitykla Utenos rajono
A. ir M.Miökiniù centrinéje bibliotekoje”

375
Vilniaus savivaldybés centriné biblioteka.
Projektui „Muzikos biblioteka övietimui
ir pramogoms”

2 530
Zarasù rajono savivaldybés vieöoji biblioteka.
Projektui „Muzika ir audioinformacija Zarasù
vieöojoje bibliotekoje”

375

Iö viso konkursui 39 000 JAV dol.

Bibliotekininkù kvalifikacijos kélimo
projektams, dalyvauti tarptautiniuose
renginiuose:

Audronei Glosienei ir Rimai Klusovskienei
dalyvauti tarptautiniame seminare „Naujas
startas: tèstinio bibliotekininkù mokymo ateitis”
(Budapeötas, Vengrija)

579
Norai Skaburskienei staûuotei
JAV Kongreso bibliotekoje

1 064
Ritai Zapalytei ir Rimai Maselytei dalyvauti
tarptautiniame seminare „Vieöosios bibliotekos
ekonominiù ir socialiniù pokyæiù kontekste: ìtaka
planavimui kitame túkstantmetyje” (Liublijana,
Slovénija)

1 185
Reginai Varnienei dalyvauti diskusijose apie
Arménijos bibliotekù integracinè informacijos
sistemà (Jerevanas, Arménija)

1 499
Ramutei Buteikytei dalyvauti Europos bibliotekù
automatizavimo grupés seminare „Multimedijos
kolekcijù tvarkymas” (Bledas, Slovénija)

497
Emilijai Banionytei dalyvauti IFLA generalinéje
konferencijoje (Bankokas, Tailandas)

900
Janinai Pupelienei ir Algirdui Pliopliui dalyvauti
Europos moksliniù bibliotekù asociacijos (LIBER)
metinéje konferencijoje (Praha, Æekija)

558
Vitai Mozúraitei dalyvauti Amerikos mokyklù ir
Tarptautinés mokyklù bibliotekù asociacijos
jungtinéje konferencijoje (Birmingemas, JAV)

1 100
Stasei Mockutei, Janinai Tepliajevai,
Rimai Graûienei ir Vidai Garunkötytei dalyvauti
tarptautinéje konferencijoje „Bibliotekos
ir asociacijos besikeiæianæioje visuomenéje:
naujos technologijos ir naujos bendradarbiavimo
formos” (Sudakas, Krymas)

2 000

Lietuvos nacionalinei Martyno Maûvydo
bibliotekai – bibliotekù specialistù iö Arménijos
mokymo kursams

3 238
Dalyvauti „Science Journals Donation”
programoje (gamtos ir tiksliùjù mokslù ûurnalù
prenumerata Lietuvos mokslù akademijos
bibliotekai)

33 500
Dalyvauti regioniniame
megaprojekte „Puökino biblioteka”

858
EBSCO duomenù baziù naudojimo
seminaras Lietuvos bibliotekininkams

536
Projektui „Poöka” (knygos bibliotekoms)

8500
Projektù ìvertinimui

384
Kitos iölaidos

22 620

Programos iölaidos 266 434 JAV dol.

STUDIJÙ UÛSIENYJE
INFORMACIJOS CENTRAS

Centras teikia informacijà apie galimybes studi-
juoti JAV, Kanadoje, Europoje ir kitose öalyse. Lan-
kytojai gali suûinoti apie studijù programas juos do-
minanæiose övietimo institucijose bei apie vykstan-
æius kursus, seminarus, teikiamas stipendijas. Su-
kaupta specialios literatúros, katalogù, periodiniù lei-
diniù biblioteka, informacijos galima rasti kompak-
tiniuose diskuose ir kompiuterinése duomenù bazése.

SUIC yra oficialus Educational Testing Service
ir SYLVAN Learning Systems atstovas Lietuvoje bei
öiù organizacijù ìgaliotas administruoti kompiuterinì
testavimo centrà TOEFL, SAT, GRE, GMAT egza-
minams laikyti. Nuo 1999 m. geguûés mén. buvo pra-
déti administruoti licenzijiniai egzaminai medikams
USMLE.

1999 m. buvo administruojamos septynios Atvi-
ros visuomenés instituto (Open Society Institute) re-
gioninés stipendijù studijoms programos bei trys Vi-
durio Europos universiteto (Central European Uni-
versity) programos.

JAV senatoriaus E.Muskie vardo stipendijù
programa (E.Muskie Fellowship Program) skirta
universitetà baigusiù asmenù verslo vadybos, vieöojo
administravimo, ekonomikos, ûiniasklaidos, övietimo
administravimo, tarptautiniù santykiù, aplinkosaugos
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bei teisés studijoms JAV universitetuose. Galima
rinktis profesiniù studijù arba magistro laipsnio pro-
gramas. Mokslas trunka vienerius arba dvejus metus.
1999–2000 m. pagal öià programà studijuoti iövyko
9 studentai.

Oksfordo ir Kembridûo universitetù stipen-
dijù programos skirtos vieneriù metù podiplomi-
néms studijoms öiù universitetù koledûuose Didûio-
joje Britanijoje. Kembridûe siúloma déstomoji pro-
grama, o Oksforde - moksliniù tyrimù programa
magistrantams ir doktorantams. 1999–2000 m. kon-
kursà laiméjo 3 kandidatai iö Lietuvos. Abu univer-
sitetai taip pat kvieæia déstytojus dalyvauti 1–3 mé-
nesiù vasaros vieönagés programose, skirtojose moks-
liniam darbui Oksfordo ir Kembridûo universitetù
bibliotekose bei centruose. 1999 m. iövyko 3
déstytojai.

Vidurio Europos universiteto studijù progra-
mos (Central European University) – tai magistra-
ntúros ar doktorantúros, vieneriù ar daugiau metù (tai
priklauso nuo studijù lygio ir specialybés) ekono-
mikos, aplinkosaugos, istorijos, viduramûiù istorijos,
politologijos, tarptautiniù santykiù, Europos studijù,
teisés, sociologijos, moterù studijù, ûmogaus teisiù
ir nacionalizmo studijos Budapeöte ir Varöuvoje. Per
metus studijuoti ì CEU iövyko 20 studentù (tarp jù -
5 doktorantai). Net 14 specialistù dalyvavo öio Uni-
versiteto vasaros seminaruose, skirtuose ìvairioms
socialiniù mokslù sritims. Dar keturiù Lietuvos aukö-
tùjù mokyklù déstytojai dalyvavo CEU Curriculum
Resource Center programoje – buvo parengti maûiau-
siai 4 nauji kursai, skirti déstyti Lietuvos aukötùjù
mokyklù studentams.

Universitetù mainù programa (Undegraduate
Exchange Program) – vieneriù metù bakalauro stu-
dijù pasikeitimo programa antro kurso studentams.
Socialiniù ir humanitariniù mokslù studijos vyksta
JAV universitetuose treæiame kurse, po kuriù grìû-
tama ì ketvirtàjì kursà Lietuvoje uûbaigti bakalauro
programos. 1999 m. JAV studijavo 3 studentai.

Soroso papildomo finansavimo programa
(Soros Supplementary Grants Program) skirta stu-
dentams iö Vidurio ir Rytù Europos vieneriù metù
socialiniù bei humanitariniù mokslù studijoms öio
regiono universitetuose. Iki 5 000 JAV dol. parama
skiriama su sàlyga, kad ir priimanæioji institucija
skiria dalì stipendijos. 1999 m. papildomas finansa-
vimas skirtas 5 studentams.

1999 m. buvo toliau tèsiama Atviros Lietuvos
fondo ir JAV Diukeino universiteto (Duquesne Uni-

versity) jungtinés stipendijos programa. Universitetas
pageidavo pakviesti vieneriems metams studentà iö
Lietuvos, skyré 15 000 JAV dol. uû mokslà. ALF
paskyré 3 400 JAV dol. mokesæio skirtumui padengti.
Iö viso centro programose dalyvavo 62 studentai ir
déstytojai.

Studijù uûsienyje informacijos centro
administruojamas stipendijù programas
laiméjo:

E. Muskie Fellowship Program
Avulyté Rúta, tarptautiniai santykiai,
Columbia University

Benetiené Virginija, ûiniasklaida,
Oklahoma State University

Kibickaja Irena, tarptautiniai santykiai,
University of Massachusetts

Kontautaité Arúné, vieöasis administravimas,
University of Colorado

Mockuté Neringa, teisé,
Georgetown University

Petroöius Antanas, ekonomika,
Brandeis University

Pocius Karolis, biznio administravimas,
Georgetown University

Zableckis Öarúnas, aplinkosauga,
College of William and Mary

Zenkiené Lina, övietimo administravimas,
Rutgers University

Cambridge University
Kuklys Mindaugas
Skarûinskaité Aisté

Cambridge Hospitality
Katkuviené Laima

Oxford OSI/FCO Chevening
Pranskeviæius Darius

Oxford Hospitality Scheme
Almonaitiené Junona
Öeökauskiené Inesa
Vidugiryté Inga

Undergraduate Exchange
Bagdonas Àûuolas, Bard College
Dailydénaité Alina, University of Maine
Vyöniauskaité Audroné, Ithaca College

Soros Supplementary Grants
Nemunyté Rúta
Öimkúnaité Eglé
Stanæikaité Dovilé
Vasiliauskas Ernestas
Zubrickas Robertas
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Vidurio Europos universiteto stipendijù
programa (Central European University)

Baniulyté Auöra
Barceviæius Egidijus
Grigaraviæiúté Auöra
Jonkaryté Aiva
Keröys Marijus
Kreivyté Laimuté
Leonaviæiúté Neda
Makselis Rasius
Makseliené Simona
Mickúnaité Giedré
Paökeviæiúté Aida
Pilinkaité-Sotiroviæ Vilana
Reinikovaité Irena
Öaudyté Silvija
Öileikyté Rúta
Skibarka Laimonas
Öpilevska Jolanta
Terleckaité Dalia
Trinkúnaité Rúta
Valentaité Giedré

CEU Vasaros universitetas
(CEU Summer University)

Balæitiené Auksé
Baloækaité Rasa
Binkyté Asta
Bubeliené Jolanta
Imbrasas Audronis
Jakavonyté Laimuté
Katauskaité Saulé
Kaunaité Dûeinara
Kudabaité Júraté
Ostrauskaité Rasa
Saudargaité Eglé
Trinkúnaité Rúta
Ungulaitiené Asta
Viöomirskyté Vijolé

CEU Curriculum Resource Center
Chmieliauskas Alfredas
Kuznecoviené Jolanta
Marcinkeviæiené Dalia
Sarakauskaité Nijolé

ALF ir Duquesne University stipendija
Baltrénaité Laura, sociologijos studijos

Kitos iölaidos
31 054

Centro iölaidos 90 878 JAV dol.
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P I L I E T I N É S   V I S U O M E N É S   P R O G R A M O S

PILIETINÉS VISUOMENÉS  PROGRAMA
TEISÉS   PROGRAMA

TEISÉS BIBLIOTEKA
PROGRAMA „RYTAI-RYTAI”

MOTERÙ   PROGRAMA
ROMA IR PARAMOS ROMÙ (ÆIGONÙ) MOKSLEIVIAMS   PROGRAMOS
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PILIETINÉS VISUOMENÉS
PROGRAMA

ALF Pilietinés visuomenés programos tikslas –
remti pilieæiù bendradarbiavimà, jù visuomeninés
veiklos profesionalumo ugdymà, skatinti iniciatyvas,
stiprinanæias pilieæiù savivaldà, ìtvirtinanæias demo-
kratines tradicijas visuomenéje. Prioritetas teikiamas
tautiniù maûumù, moterù, ìvairiù socialiniù grupiù
problemoms sprèsti ir öiù grupiù integracijai Lietu-
voje. Daug démesio skirta NVO sektoriaus teisiniam
klimatui Lietuvos Respublikoje keisti ir gerinti, vie-
öosios politikos iniciatyvoms skatinti ir ugdyti.

Vienas pagrindiniù programos veiklos uûdaviniù
– teikti finansinè paramà NVO ir neformalioms
grupéms. Daug démesio toliau skiriama NVO sekto-
riaus plétojimui ir jo mokymui. Taæiau randasi ir nau-
jù prioritetù. Lietuva pradéjo derybas dél narystés
ES, o ir visuomenés dabartinei raidai ìprasminti reikia
naujù veiklos formù ir démesio labiausiai paramos
reikalingoms ir fondo maûiausiai plétotoms sritims.
Ìvertindama svarbiausius öalies gyvenimo ìvykius bei
ieökodama naujù ir aktualiù veiklos krypæiù, progra-
ma pradéjo remti projektus, skirtus ES plétros analizei
ir diskusijoms dél jos. Naujas programos uûdavinys
– plétoti RF Kaliningrado srities ir Lietuvos institucijù
bendradarbiavimà ES plétros kontekste.

ALF Pilietinés visuomenés programa toliau rémé
1997 m. pradétà vietiniù bendruomeniù kúrimosi ir
veiklos skatinimo projektà. 1999 m. buvo surengtas
specializuotas konkursas vietiniù bendruomeniù ini-
ciatyvoms palaikyti. Taip pat buvo paskelbtas kon-
kursas tarpetniniams santykiams Pietryæiù Lietuvoje
gerinti ir plétoti.

Programa rémé nepriklausomà ûurnalistikà ir jos
profesionaléjimà Lietuvoje. Programa savo veiklà ko-
ordinavo ir glaudûiai bendradarbiavo su Lietuvos ûur-
nalistikos centru, kuris ir toliau yra svarbiausias ûur-
nalistù mokymo centras öalyje. 

Parama ir toliau buvo teikiama Kredito unijù pro-
jektui, kuriuo siekiama sukurti kredito unijù tinklà
Lietuvoje. Lietuvoje veiké 32 kredito unijos. Skati-
namas verslo mokymas ir övietimas.

 
AIESEC Lietuva.
Öiaurés öaliù vadybos seminaras

1 305
Vadybininkù agentúra.
Labdaros koncertas „Mes irgi galime myléti 99”

1 500

Psichologinis kúrybininis jaunimo centras.
Psichologinis kúrybinis jaunimo centras eteryje

3 100
Kauno nevyriausybiniù
organizacijù paramos centras.
NVO veiklos tarptautinis konsultantas Kauno
nevyriausybiniù organizacijù bendruomenei

4 000
VU Tarptautiniù santykiù
ir politikos mokslù institutas.
Edukaciné parama Kaliningrado sriæiai
ir Baltarusijai

2 871
Inicijuojamas projektas.
Vieöosios politikos centro projektas

2 500
Visuomeniniù iniciatyvù draugija.
NVO lyderis vadovas

384
Naujas gyvenimas.
Lytinio ugdymo programa
„Gyvenimas kryûkeléje”

2 010
Vytauto Didûiojo universitetas
Ûurnalistikos katedra.
Seminarù ciklas „Moderni TV ûurnalistika
ir televizinio darbo ìgúdûiai”

715
Kelmés mokytojù övietimo centras.
Nevyriausybiniù organizaciù lyderiù ugdymas

1 778
VÌ „Ateities kontúrai”.
„Padék sau ir kitiems”

500
Rusù kultúros centras.
„Baltijos rusai: maûuma ir pilietiné visuomené”

2 265
Kauno jaunimo ûiniasklaidos centras.
Jaunimo kúrybinio ugdymo ir informavimo
programa „Podiumas”

1 000
NVO informacijos ir paramos centras.
Seminaras, skirtas NVO bendradarbiavimui
su Europos Sàjungos institucijomis aptarti

2 000
Inicijuojamas projektas.
Lietuvos atstovù dalyvavimas seminare „For
Sustainable Rural and Village development in
Central and Eastern Europe” Estijoje ir Övedijoje
1999 m.

5 098
Lietuvos katalikiù moterù sàjunga.
Vaikù ir jaunimo uûimtumo centras

2 500
Labdaros fondas
„Rieöés bendruomenés centras”.
„Vienodos galimybés”

750
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VÌ „Baltupiù öviesa”.
Jaunieji Jamonto parko biæiuliai

1 750
Liaudies kúrybos centras „Atûalynas”.
Pavilnio bendruomenés centras „Atûalynas”

900
Beiûioniù kaimo kaimynù bendruomené.
Beiûioniù kaimo ir Beiûioniù vaikù globos namù
kaimynù bendruomené

500
Asociacija „Namù valda”.
Kaimynù bendruomeniù daugiabuæiù namù
savininkù bendrijù kúrimosi ir veiklos skatinimas

1 750
Antalieptés Öv.Kryûiaus atradimo parapija.
Antalieptés parko atkúrimas

569
Vilkaviökio raj. Paöeimeniù mokyklos mokiniù ir
Paöeimeniù kaimo gyventojù saviveiklos grupé.
„Övèskime kartu”

1 088
Kédainiù raj. Krakiù Mikolojaus Katkaus vid.
mokykla.
„Graûiosios Krakés”

969
Elektrénù vaikù dienos centras.
Kilnojamoji biblioteka

1500
Öiauliù universiteto energetikos ir övariù
technologijù mokslo centras.
„Ekokaimynysté”

750
Neformali pilieæiù grupé „Tiltas”.
„Pilaités tauré”

850
Tytuvénù regioninio parko
bendruomenés klubas „Rúûa”.
Tytuvénù bendruomenés stadionas

1 040
Panevéûio raj. Jotainiù pagrindiné mokykla.
„Músù dovana túkstantmeæio ribai”

288
Panevéûio m. Nevéûio 40 B savininkù bendrija.
Kaimynù bendruomené

1 250
Jurbarko dziudo klubas „Sfinksas”.
„Vilties ûingsniai”

1 338
Ûibartoniù pagrindiné mokykla.
„Dorybé - ûmogiökojo gério viröúné”

500
Öv.Marijos roûanæiaus bendruomené.
Öv.Marijos roûanæiaus bendruomenés namù –
buvusios Uûunvéûiù klebonijos – atnaujinimo
darbai siekiant paversti kultúriniu ir dvasiniu
centru

500

Kauno raj. Raudondvario
dvaro ansamblio biæiuliù klubas.
Raudondvario dvaro, istorinio - kultúrinio XVII a.
paminklo aplinkotyros bei praktinés
gamtosaugos programa

750
Lietuvos úkininkù draugijos Paöiauöés skyrius.
Paöiauöés kaimo bendrojo naudojimo plotù
tvarkymas

625
Kédainiù „Auöros” vid. mokykla,
 öv.Juozapo parapija.
Savanoriù ruoöimas darbui su neformaliomis
vaikù ir paaugliù grupémis

1 000
JAV-Baltijos fondo Lietuvos skyrius.
Maûù miesteliù bendruomeniù stiprinimas

2 000
E.Vareikis.
Stipendija 3 mén.paraöyti knygà Dinozauréjanti
Europa, pateiktà HESP orginaliosios knygos
konkursui

750
A.Juneviæius.
Stipendija 3 mén. paraöyti knygà Europos
Sàjunga: istoriniai, politiniai, teisiniai aspektai,
pateiktà HESP orginaliosios knygos konkursui

750
VU Tarptautiniù santykiù
ir politikos mokslù institutas.
Seminaras „Lietuva ir Kaliningradas:
bendradarbiavimo perspektyvos”

4 400
K.Andriuökeviæius.
Stipendija staûuotei Irinéjo Lionieæio
informaciniame centre

975
Mokslo ir enciklopedijù leidybos institutas.
Knygai Tory Avraham, Holokaustas: iölikti gyvam.
Kauno geto dienoraötis iöleisti

12 600
Leidykla „ABO” („Téviökés gamtos” redakcija).
Knygai Lietuvos aplinkosauga: raida ir
perspektyvos parengti

6 250
Inicijuojamas projektas.
„Santaros - Öviesos” konferencija

1 698
Leidykla „Baltos lankos”.
Knygai Prisiminimai apie Vytautà Kavolì parengti
ir jos 286 egz. nupirkti

6 698
D.Vaitkeviæiené.
Papildomas „Santaros-Öviesos” konferencijos
finansavimas - V.Kavolio vardo premija uû
disertacijà „Ugnies raiökos lietuviù ir latviù
mitologijoje”

313
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NVO informacijos ir paramos centras.
NVO informacijos ir paramos centro veiklai

3 800
NVO informacijos ir paramos centras.
NVO informacijos ir paramos centro finansiniam
auditui

6 000
J.Æepinskio, D.Raökinio, R.Stasikeviæiaus, A.Öernio
verslo ir ekonomikos konkursiniam vadovéliui
Draudimas iöleisti

2 575
V.Pranulio, S.Urbonaviæiaus, R.Virvilaités
knygos Marketingas leidybai

353
UAB „Verslo ûinios”
Projektui „Ekonominis övietimas”

13 475
Societe de development International Desjardins
atstovybés veiklai Lietuvoje

13 750
Ugné Puplauskaité.
Stipendija Tarptautinio verslo magistrantúros
studijoms Tresto vadybos mokykloje prie Tresto
universiteto atstovybés Lietuvoje veiklai

444
Kitos iölaidos

29 578

Programos iölaidos 159 602 JAV dol.

TEISÉS PROGRAMA

ALF Teisés programa 1999 m. rémé Lietuvos
teisés sistemos ir teisés aukötojo mokslo reformà, tei-
séjù mokymà, ûmogaus teisiù apsaugà öalyje, nemo-
kamos teisinés pagalbos sistemos kúrimà, teiké
paramà antikorupciniams projektams.

Svarstant teisés programos paraiökas, prioritetas
buvo teikiamas nemokamai teisinei pagalbai ir
ûmogaus teisiù garantavimui.

Programa kartu su valstybinémis ir nevalsty-
binémis institucijomis plétoja Teisés klinikù tinklà.
Klinikù paskirtis – padéti ûmonéms ìgyvendinti ir ap-
ginti savo teises nepriklausomai nuo jù socialinés-
ekonominés padéties, taip pat gauti reikiamà teisinè
informacijà bei konsultacijas. Dabar veikia Vilniaus
Universiteto, Lietuvos teisés akademijos ir Lietuvos
Raudonojo Kryûiaus teisés klinikos. Klinikose teisés
specialybés studentai kartu su profesionaliais
teisininkais teikia nemokamà teisinè pagalbà. 1999
m. pradéta teikti ir nemokama teisiné pagalba dél
Öiauliuose nagrinéjamù baudûiamùjù bylù.

Programa tèsé korteliù-atmintiniù, padedanæiù
ìgyvendinti pilieæio ir ûmogaus teises, leidybà.
1999 m. buvo iöleista ir iöplatinta 1 milijonas korteliù:
„Pacientù teisés”, „Dirbanæiùjù moterù socialinés
teisés”, „Nukentéjusiùjù teisés”, „Prekiù ir paslaugù
vartotojù teisés”. Korteliù platinimo renginius, skirtus
Ûmogaus teisiù dienai, organizavo Savanoriù centras.
Renginiai vyko visoje Lietuvoje ir buvo plaæiai nu-
öviesti ûiniasklaidoje.

1999 m. programa inicijavo tarptautinè kon-
ferencijà „Visuomené prieö korupcijà”, kuri paskatino
ìkurti Lietuvos Transparency International skyriù.

Teisés politikos srityje buvo paremtos Teisin-
gumo ministerijos iniciatyvos raöyti Lietuvos Res-
publikos Civilinio kodekso komentarà ir suderinti
Civilinio proceso kodeksà su Civiliniu kodeksu. Ruo-
öiantis priimti naujà Baudûiamojo Kodekso redakcijà,
ne maûiau svarbus buvo baudûiamosios politikos
projektas „Kriminaliniù bausmiù sistemos ir sankcijù
organizavimas bei darna kaip baudûiamosios politi-
kos Lietuvoje veiksmingumo prielaida”.

Daug démesio buvo skiriama ir policijos moky-
mui bei policijos sistemos reformà skatinanæioms
iniciatyvoms.

Teisés programa glaudûiai bendradarbiavo ir
rémé bendrus projektus su Konstitucinés ir ìstaty-
minés politikos institutu Budapeöte (Constitutional
and Legislative Policy Institute, COLPI). Teisés pro-
gramos prioritetai - puoseléti teisinés sistemos ir tei-
sés aukötojo mokslo reformà, ûmogaus teisiù apsaugà
bei nemokamos teisinés pagalbos sistemos kúrimà –
ìgyvendinami padedant COLPI ekspertams ir
konsultantams. ALF ir COLPI bendradarbiauja orga-
nizuojant regioninius susitikimus ir mokymus.

A.Æesonis.
Stipendija dalyvauti COLPI organizuojamame
Teisés klinikù kolokviume Varöuvoje, Krokuvoje

150
A.Rudzinskas.
Stipendija dalyvautoi COLPI organizuojamame
Teisés klinikù kolokviume Varöuvoje, Krokuvoje

251
Leidykla „Eugrimas”.
Knygai Smulkaus ir vidutinio verslo vystymas
Lietuvoje iöleisti

8 050
L.Sesickas.
Dalyvauti seminare „Free Aid”, Budapeöte

711
L.Vysockiené.
Dalyvauti seminare „Free Aid”, Budapeöte

561
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J.Vasiliauskas.
Stipendija dalyvauti COLPI seminare „Ûmogaus
teisiù déstymo metodika Policijos akademijoje”,
Budapeöte

481
G.Bubnys.
Stipendija dalyvauti COLPI seminare „Ûmogaus
teisiù déstymo metodika Policijos akademijoje”,
Budapeöte

481
L.Sesickas.
Stipendija dalyvauti COLPI seminare
„Access to Justice”, Budapeöte

575
G.Daniöauskas.
Stipendija dalyvauti seminare Teisés klinikù
dalyviamsTartu, Estijoje

263
V.Peækaitis.
Stipendija dalyvauti seminare Teisés klinikù
dalyviamsTartu, Estijoje

168
R.Jurgaitis.
Stipendija dalyvauti seminare Teisés klinikù
dalyviams Tartu, Estijoje

168
A.Æesonis.
Stipendija dalyvauti seminare Teisés klinikù
dalyviams Tartu, Estijoje

263
G.Buûinskas.
Stipendija dalyvauti seminare Teisés klinikù
dalyviams Tartu, Estijoje

263
R.Simaitis.
Stipendija dalyvauti seminare Teisés klinikù
dalyviams Tartu, Estijoje

168
L.Ûiækuté.
Stipendija dalyvauti seminare, skirtame
paöauktiniù ì kariuomenè teiséms Budapeöte

325
D.Usik.
Stipendija dalyvauti apskritame stale-seminare
penitencinés sistemos reformos buvusioje Tarybù
Sàjungoje ir Mongolijoje klausimais

502
A.Öerkönas.
Stipendija dalyvauti apskritame stale-seminare
penitencinés sistemos reformos buvusioje Tarybù
Sàjungoje ir Mongolijoje klausimais

502
Vilniaus universiteto Teisés fakultetas.
VU Teisés fakulteto komandai dalyvauti Willem
C.Vis tarptautinio komercinio arbitraûo konkurse
Vienoje

4 159
Socialiniù studijù centras Vilniaus universitete.
Resocializacijos mokymo projektas

9 150

Panevéûio raj. policijos komisariatas.
Teisiniù ûiniù viktorina - konkursas „Temidé”

2 238
Lietuvos ûmogaus teisiù asociacija.
Tyrimas surinkti informacijà siekiant identifikuoti
teisiniù gynéjù teikiamù paslaugù kokybè/
efektyvumà baudûiamajame procese

1 033
Lietuvos teisés akademijos
Teisés fakulteto Kriminalistikos katedra.
Specialiù ûiniù panaudojimas, tiriant
nusikaltimus; procesinés, mokslinés-techninés ir
organizacinés problemos

1 265
Lietuvos ûmogaus teisiù centras.
Mokymo kursai „Ûmogaus teisés policijos
veikloje”

6 739
Panevéûio raj. policijos komisariatas.
Gyvuliù vagysæiù prevenciné programa

2 463
Inicijuojamas projektas.
Knygai Europos Sàjungos teisé pristatyti

483
Bendras COLPI, LF ir LR
Teisingumo ministerijos projektas.
Nemokama teisiné pagalba (Vieöùjù gynéjù
ìstaigos steigimo ruoöimas)

5 000
Lietuvos teisés akademija.
Policija visuomenés saugumà uûtikrinanæiù
institucijù sistemoje

2 175
Panevéûio raj. policijos komisariatas.
Saugaus eismo mokykla

1 928
Panevéûio raj. policijos komisariatas.
Teisiniù ûiniù viktorina - konkursas „Temidé”

3 338
Lietuvos teismo psichiatrijos asociacija.
Tarptautiné konferencija „Agresija ir smurtas -
psichikos norma ir patologija”

1 200
Valdas Bartaseviæius.
Stipendija dalyvauti konferencijoje „Visuomené
prieö korupcijà”, Budapeöte

1 040
LR Teisingumo ministerija.
Civilinio kodekso projekto derinimui
su Civilinio proceso projektu

2 000
ELSA Lietuva.
Antroji studentù teisés olimpiada

1 275
Savanoriù centras.
Ûmogaus teisiù diena Lietuvos
miestuose ir miesteliuose

1 750
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Leidykla „Eugrimas”.
Knygai Cairns Walter, Europos Sàjungos teisés
ìvadas iöleisti

6 720
Leidykla „Eugrimas”.
Knygai Christie Nils, Nusikaltimù kontrolés
industrija iöleisti

3 080
Leidykla „Eugrimas”.
Papildomai skirta Allan Tatham knygai Europos
Sàjungos teisé ir jos harmonizavimo principai
iöleisti

2 063
LR Teisingumo ministerija.
Civilinio kodekso ir Civilinio proceso derinimui

2 000
Teisés ir demokratijos plétros centras.
Teisinio övietimo programa Vilniaus m. apylinkés
prokuratúros darbuotojams

13 658
Vilniaus Universiteto teisés klinika.
VU Teisés fakulteto studentù mokymo ir teisinés
pagalbos socialiai remtiniems asmenims teikimo
programa

7 588
Teisés institutas.
Kriminaliniù bausmiù sistemos ir sankcijù
optimizavimas bei darna kaip baudûiamosios
politikos Lietuvoje veiksmingumo prielaidos

14 500
Vieöùjù (visuomeniniù) gynéjù ìstaiga.
Vieöùjù (visuomeniniù) gynéjù ìstaigai Öiauliuose

37 898
Lietuvos gen. J.Ûemaiæio karo akademija.
Teisiné reforma bei civiliù ir kariökiù santykiù
plétra Lietuvos gen. J.Ûemaiæio karo akademijoje

500
Inicijuojamas projektas.
Konferencijai „Visuomené prieö korupcijà:
tarptautinio judéjimo Transparency International
nacionalinio skyriaus veiklos kryptys”

4 133
LR Teisingumo ministerija.
Civilinio kodekso komentarui rengti

15 500
Lietuvos ûmogaus teisiù centras.
„Ûmogaus organù ir audiniù donorysté ir
transplantacija Lietuvoje: visuomenés teisé ûinoti
ir informuotas sutikimas

4 575
Teisés ir demokratijos plétros centras.
Tarptautinei konferencijai „Teisininkù etika ir
visuomenés nuomonés ìtaka teisinei reformai”

6 938
„Tarptautinio skaidrumo”
nacionalinio skyriaus ìsteigimui

40 000

Teiséjù mokymo centras.
Veiklos finansavimas

23 760
Policijos departamentas prie VRM.
Policijos mokymas

13 440
Gatvés teisés (Street Law) projektui

18 218
Kitos iölaidos

15 588

Programos iölaidos  301 277 JAV dol.

TEISÉS BIBLIOTEKA

Kaupia naujausià teisés literatúrà ìvairiomis
kalbomis, sudaro galimybè naudotis Lietuvos ir pa-
saulio elektroninémis duomenù bazémis.

Bibliotekoje yra Lietuvos ìstatymù duomenù ba-
zé Lex Base, tiesioginis ryöys su pasaulio teisés
dokumentù baze LEXIS/NEXIS. Bibliotekoje su-
kurta elektroniné leidiniù katalogo, skaitytojù re-
gistravimo ir knygù iödavimo sistema, pradéta kurti
straipsniù duomenù bazé.

1999 m. buvo paskutinieji ALF Teisés bibliote-
kos, kaip fondo struktúrinio padalinio, veiklos metai.
2000 m. biblioteka perduodama Nacionalinei M.
Maûvydo bibliotekai, taæiau ALF Teisés programa
ir toliau planuoja remti Teisés bibliotekos fondù
papildymà.

Bibliotekos iölaidos  50 843 JAV dol.

PROGRAMA „RYTAI-RYTAI”
(„EAST-EAST”)

Programa „Rytai-Rytai” remia projektus, skirtus
regioninéms Rytù ir Vidurio Europos öaliù prob-
lemoms sprèsti. Atviras pasikeitimas idéjomis bei
patirtimi sprendûiant regionines ar dviöales prob-
lemas, visiökai atitinka pagrindinè Soroso fondù Rytù
ir Vidurio Europos tikslà – skatinti ir propaguoti at-
virà pilietinè visuomenè. Programos „Rytai-Rytai”
pagrindas – Soroso fondù Rytù ir Vidurio Europoje
tarpusavio bendradarbiavimas ir tarpininkavimas ìgy-
vendinant projektus, padedanæius dalytis sukaupta
patirtimi tarp Rytù ir Vidurio Europos öaliù. Programa
skatina atvirà dialogà visuomenéje, padeda pro-
paguoti socialines inovacijas regioninés patirties
pagrindu. Skatindama ìvairius visuomenés sluoksnius
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nagrinéti lokalines problemas platesniame socia-
liniame ir geografiniame kontekste, programa padeda
iöryökinti ûmogiökàjà ir institucinè patirtì, kuri gali
búti naudinga kitoms bendruomenéms ir öalims.

1999 m. buvo paremti 68 programos „Rytai-
Rytai” renginiai: 21 projektas buvo vykdomas Lietu-
voje, o 47 projektai - Rytù ir Centrinés Europos öa-
lyse.

Projektai Lietuvoje
Jaunimo savanoriökos
veiklos organizacija „Austéja”.
Tarptautiniam seminarui „Jaunimo savanoriökos
veiklos ir bendradarbiavimo vystymas tarp Rytù ir
Centrinés Europos öaliù”

6 192
Kretingos rajono Salantù viduriné mokykla.
Susitikimui-diskusijai „Mokyklos savivaldos
plétra” (penkiù valstybiù moksleiviù ir mokytojù
susitikimas-diskusija)

1 893
Lietuvos ugdomosios muzikos
terapijos asociacija (LUMTA).
Seminarui „Muzikos terapijos kursai”

4 500
Socialinés politikos grupé.
Tarptautinei vasaros mokyklai „Socialiné apsauga
Europoje 1999”

12 105
Lietuvos A.Puökino draugija.
Konferencijai „A.Puökinas. Du rusù literatúros
amûiai Europos kultúros kontekste”

3 201
Pagyvenusios moters veiklos centras.
Seminarui „Smurtas prieö moteris: problema
Lietuvoje ir Ukrainoje”

3 235
Lietuvos pozityviùjù grupé.
Seminarui „Pilnavertis gyvenimas su ÛIV infekcija
ir AIDS”

9 330
Lietuvos liberalus jaunimas.
Tarptautinei jaunimo savaitei: „Baltarusija–Rytù
Europa: mokykimés demokratijos kartu”

5 930
Edukacinis centras „Filosofija vaikams”.
Seminarui „Nauji filosofijos, pilietinio ugdymo ir
etikos déstymo metodai”

4 800
VPU Lituanistikos fakultetas.
Konferencijai „Komparatyvistika öiandien: teorija
ir praktika”

876

Filosofijos ir sociologijos institutas.
Tarptautinei vasaros mokyklai „Konstruktyvizmas
ir saugumas: naujos idéjos tarptautiniù santykiù
teorijoje”.

6 720
VDU Humanitarinis fakultetas Slavistikos centras.
Tarptautiniam seminarui „Slavistikos studijos
Baltijos öalyse”

1 150
VU Rusù kalbos katedra.
Tarptautiniam seminarui „Rusù kalba – uûsienio
kalba”

4 750
VU Tarptautiniù santykiù institutas ir VDU
Profesiniù sugebéjimù tobulinimo ir vizitù mainù
programa tarp Lietuvos ir Mongolijos politologù
bei politologijos studentù

7 076
Lietuvos bibliotekininkù draugija.
Lietuvos–Rusijos bibliotekininkù
bendradarbiavimas

10 000
Adomo Mickeviæiaus Lietuvos ir Lenkijos santykiù
rémimo fondas.
Jaunùjù Lenkijos politologù forumui Lietuvoje

2 500
JAV-Baltijos fondas, Lietuvos skyrius.
Susitikimui-diskusijai „Trys sektoriai– viena
bendruomené: vietos bendruomenés plétros
problemos ir perspektyvos”

 4 673
Lietuvos sutrikusios psichikos ûmoniù globos
bendrija.
V-ajam Varöuvos– Vilniaus praktiniam seminarui
psichinés sveikatos klausimais

5 341
Jaunùjù politologù klubas.
Studentù delegacijù mainai sprendûiant Lietuvos
ir Ukrainos socializacijos ir demokratizacijos
problemas

3 750
Lietuvos Junior Achievement.
Rytù ir Centrinés Europos Junior Achievement
konferencijai

3 695
Paramos vaikams centras.
Konferencijai - diskusijai „Gatvés vaikai: Baltijos
öaliù patirtis”

13 999
Pagal programà „Rytai-Rytai” 252 Lietuvos
atstovù dalyvavimui 47 kitù öaliù projektuose

49 248
Kitos iölaidos

12 457

Programos iölaidos 177 421 JAV dol.
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MOTERÙ PROGRAMA

1998 m. geguûés mén. Atviros Lietuvos fondas
prisijungé prie Atviros visuomenés instituto tinklo
Moterù programos, kuri grindûiama moterù lygia-
teisiökumo, lygiavertiökumo ir savarankiökumo vi-
suomenés gyvenime principais. Moterù programos
tikslas – vieöai kelti moterù problemas ir apie jas
informuoti; propaguoti ir skatinti moterù aktyvumà,
iniciatyvumà, savarankiökumà sprendûiant joms
kylanæias problemas. Moterù programa skatina
tarptautinì moterù bendradarbiavimà.

1999 m. Atviros Lietuvos fondas toliau dalyvavo
dviejuose Moterù programos projektuose:

Palankaus teisinio klimato
nuskriaustoms moterims kúrimas
(Women-Friendly Response to Violence
Against Women)

Projektas ìgyvendintas dviem etapais: organi-
zuotas seminaras Budapeöte, kuriame dalyvavo öio
projekto koordinatoré Lietuvoje G.Purvaneckiené
(Jungtiniù Tautù vystymo programa), bei surengti
panaöús seminarai Lietuvoje.

Ûmogaus teisiù déstymas moterù
organizacijù lyderéms
(Human Rights Advanced Leadership
Training for Women)

Buvo surengti du seminarai Ulanbatore (Mongo-
lijoje) ir Budapeöte (Vengrijoje) bei panaöús semi-
narai Lietuvoje. Öiame projekte dalyvauja P.Droblyté
(Vilniaus moterù kriziù centras), R.Jundiené (Vievio

moterù namai), O.Katkalova (Socialiniù inovacijù
fondas), M.Kosterinaité (Kauno moters uûimtumo
informacijos centras), J.Puidiené (Kauno moters
uûimtumo informacijos centras).

Programos iölaidos 54 378 JAV dol.

ROMA IR PARAMOS ROMÙ
(ÆIGONÙ) MOKSLEIVIAMS
PROGRAMOS

Atviros Lietuvos fondas 1997 m. ìsitrauké ì At-
viros visuomenés instituto tinklo programà „Parama
romù (æigonù) moksleiviams”, kuri remia Lietuvos
bendrojo lavinimo mokyklose besimokanæius æigonù
moksleivius, padeda jiems integruotis ì mokymosi
sistemà, teikia reikiamà pagalbà juos mokantiems
mokytojams, aprúpina moksleivius bútiniausiomis
mokyklinémis priemonémis.

1998-1999 mokslo metais programoje dalyvavo
110 mokytojù ir 210 mokiniù iö 12 rajonù 42 pradiniù,
pagrindiniù ir viduriniù mokyklù (daugiausia moks-
leiviù iö Vilniaus, Kauno, Varénos, Jonavos, Öiauliù
ir Panevéûio). 1999 m. pavasarì surengtas seminaras,
kuriame mokytojai buvo supaûindinti su ì vaikà
orientuotu ugdymu - su Lietuvos ugdymo ìstaigose
diegiama ALF „Geros pradûios” programa. Progra-
moje dalyvauja visi norintys æigonù tautybés moki-
niai tiek iö lietuviökù, tiek ir iö rusiökù mokyklù. Taip
pat buvo tèsiama Roma programa, skatinanti Lietuvos
romù bendruomeniù kultúrinè raiökà ir socialinè
integracijà.

Programos iölaidos 15 322 JAV dol.
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SOCIALINÉS PARAMOS
PROGRAMA

Programos tikslas – ìtraukti ì visuomenés gyve-
nimà socialiai neapsaugotas gyventojù grupes: bu-
vusius kalinius, alkoholikus, narkomanus bei negalios
iötiktus ûmones, remti savitarpio pagalbos grupes,
skatinti savanoriökà jù veiklà. 1999 m. daug remtù
projektù skirta kaip tik öiù visuomenés grupiù inte-
gravimui. Aktyviai buvo dirbama su AVI tinklo Pri-
klausomybés nuo alkoholio ir kitù narkotikù progra-
ma. Lietuvos narkologai, NVO savanoriai dalyvavo
priklausomybiù konsultantù mokymo kursuose
Varöuvoje. Kartu su AVI tinklo Stepono Batoro fondo
(Lenkija) Priklausomybés nuo alkoholio ir kitù nar-
kotikù programa bei nevyriausybine organizacija
„Vilties ûingsniai” buvo surengti trys seminarai:
„ATLANTIS seminaras Policijos ir pataisos reikalù
departamento darbuotojams priklausomybés nuo
alkoholio ir kitù narkotikù tema”, „Policijos pagalba
asmenims, priklausantiems nuo alkoholio ir kitù nar-
kotikù” bei „Lenkù metodika ir patirtis dirbant su
sveikstanæios probleminés öeimos nariais”. Programa
organizavo ûmoniù, grìûusiù iö ìkalinimo ar bausmés
atlikimo vietù, integravimosi projektù konkursà. Öio
konkurso metu buvo atrinkti keturi projektai iö Kau-
no, Marijampolés, Jurbarko ir Plungés. Visi öie pro-
jektai skirti rúpintis ne tik iö bausmés atlikimo ar ìkali-
nimo vietù grìûusiù ûmoniù apgyvendinimu, bet ir
jù socialinés integracijos, ìdarbinimo klausimais.

Toliau buvo remiama Savanoriù centro veikla.
Centras rengia savanoriù mokymà, veikia kaip tarpi-
ninkas tarp búsimù savanoriù ir nevyriausybiniù or-
ganizacijù, teikia konsultacijas, leidûia mokomàjà
literatúrà, vykdo „Savanoriù veiklos ligoninése” pro-
jektà. Vienas svarbiausiù centro uûdaviniù – plésti
savanoriökà darbà Lietuvoje bei ìtvirtinti jo juridinì
statusà.

1999 m. pabaigoje Atviros Lietuvos fondas drau-
ge su Kauno apskrities viröininko administracija ìstei-
gé Saugaus vaiko centrà. Pagrindiniai öio centro veik-
los tikslai: teikti specializuotà psichologinè, medi-
cininè, socialinè ir teisinè pagalbà prievartà patyru-
siems vaikams ir jù öeimos nariams; vykdyti seksuali-
nés, fizinés ir emocinés vaikù prievartos prevencijà
visuomenéje; öviesti su vaikais dirbanæius specialistus
prievartos vaikù atûvilgiu prevencijos, intervencijos
ir postvencijos klausimais.

Kartu su Paramos vaikams centru buvo antrus
metus tèsiama programa „Gatvés vaikai”. Öios pro-

gramos tikslas – tenkinti vaikù, dirbanæiù ar gyvenan-
æiù gatvéje, poreikius. Öi programa pradéta vykdyti
visoje Rytù ir Vidurio Europoje. Programos veiklà ko-
ordinuoja King Baudouin Foundation (Belgija). At-
liktas Lietuvos gatvés vaikù padéties tyrimas: kiek ir
kokiuose miestuose yra gatvés vaikù, kas su jais dir-
ba, kokios nevyriausybinés organizacijos jais rúpinasi,
su kuo bendradarbiauja (kitos NVO, policija, vaikù
teisiù apsaugos tarnybos, mokyklos ir pan.), kokì darbà
atlieka, kokie ateities planai, kas remia öiù NVO veiklà
finansiökai. Ìsteigtas metodinis centras, surinkta in-
formacija apie ûmoniù, dirbanæiù su gatvés vaikais,
poreikius. Parengtas Lietuvos programos „Gatvés
vaikai” strateginis planas 1998-2000 m. Buvo pas-
kelbtas vieöas konkursas nevyriausybiniù organizacijù
parengtiems projektams remti. „Gatvés vaikù”
programà finansuoja Atviros Lietuvos fondas ir King
Baudouin Foundation.

Lietuvos ugdomosios muzikos
Terapijos taikymo asociacija.
Muzikos terapijos kursams-seminarui

373
Lietuvos ugdomosios muzikos
terapijos taikymo asociacija,Lietuvos
dailés terapijos taikymo asociacija.
Psichologinio paruoöimo programai, skirtai
Lietuvos ugdomosios muzikos terapijos taikymo
ir Lietuvos dailés terapijos taikymo sociacijos
nariù, dirbanæiù su specialiùjù poreikiù
ûmonémis, profesiniam tobulinimui

720
Kauno savivaldybés Vaikù
teisiù apsaugos tarnyba.
„Tiltas” – profesionaliù socialinio darbo
ryöiù plétra tarp Lietuvos ir Anglijos

585
Vilkaviökio raj. vieöoji
biblioteka ir Bartininkù seniúnija.
‘‘Kaimo biblioteka ir vaikai’’

1 805
Lina Bobeliené.
Dalyvauti Priklausomybiù konsultantù
mokykloje Varöuvoje

67
Laima Paulauskiené.
Dalyvauti Priklausomybiù konsultantù
mokykloje Varöuvoje

67
Gediminas Norvila.
Dalyvauti Priklausomybiù konsultantù
mokykloje Varöuvoje

67
Alfonsas Katkus.
Dalyvauti Priklausomybiù konsultantù mokykloje
Varöuvoje

67
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Marijampolés m. savivaldybés
Planavimo ir investicijù skyrius.
Laikinos nakvynés namams grìûusiems iö
ìkalinimo ìstaigù

4 465
Pagyvenusios moters veiklos
centro Moterù savigynos skyrius.
Reabilitacinei integracinei programai Kauno
moterims, grìûusioms iö bausmés atlikimo vietù

5 033
Judéjimo „Stabdyk
nusikalstamumà” Jurbarko skyrius.
Jurbarko nakvynés namams steigti

825
Plungés raj. savivaldybés
Socialinés paramos skyrius.
Plungés rajono nakvynés namù veiklai plétoti

2 096
„Vilties ûingsniai” – Ukmergés filialas.
„Vilties ûingsniai” – filialo veiklos plétrai
Ukmergés rajono seniúnijose

1 745
ATLANTIS seminarui Policijos ir pataisos reikalù
departamento darbuotojams priklausomybés nuo
alkoholio ir kitù narkotikù tema

3 000
„Vilties ûingsniai”.
Lenkù metodikai ir patiræiai dirbant su
sveikstanæios probleminés öeimos nariais perimti

722
„Vilties ûingsniai” – Ignalinos filialas.
Alkoholizmo prevencijai ir pagalbai öeimai
(dél öeimos nario alkoholizmo) organizuoti

2 648
„Vilties ûingsniai” – Visagino filialas.
Pagalbai alkoholikù ir narkomanù vaikams

1 994
Aleksandra Sokolova.
Dalyvauti V-oje Priklausomybiù konsultantù
mokykloje Varöuvoje

68
Stefanija Kanæiuviené.
Dalyvauti V-oje Priklausomybiù konsultantù
mokykloje Varöuvoje

68
Vaiva Povilaitiené.
Dalyvauti V-oje Priklausomybiù konsultantù
mokykloje Varöuvoje

68
Vladimiras Öupinis.
Dalyvauti V-oje Priklausomybiù konsultantù
mokykloje Varöuvoje

68
Nijolé Sturliené.
Dalyvauti V-oje Priklausomybiù konsultantù
mokykloje Varöuvoje

68

Dvasinés paramos namai.
Projektui „Paramos centras ûmonéms,
nukentéjusiems nuo naujù religiniù judéjimù
ir sektù veiklos”

2 000
Vilniaus Arkivyskupijos öeimos centras.
Socialinés pagalbos vaikams iö girtaujanæiù öeimù
programai

545
„Vilties ûingsniai” – Klaipédos filialas.
Reabilitacinei pagalbai asmenims, grìûusiems iö
ìkalinimo vietù, priklausomiems nuo alkoholio ir
kitù narkotiniù medûiagù

338
„Vilties ûingsniai” – Vilniaus raj. filialas
Seminaras „Policijos pagalba asmenims,
turintiems priklausomybè nuo alkoholio
ir kitù narkotiniù medûiagù”

898
Fondas „Öalpa”.
Vaikù klubui „ALATEEN”

750
Jaunimo psichologinés paramos centras.
Savanoriù mokymui, kaip ìveikti saviûudybes
ir krizes Lietuvoje

6 055
Socialinés politikos grupé.
Baltijos öaliù socialinés apsaugos vasaros
mokyklai

4 277
Jaunimo psichologinés paramos centras.
Projektui „Kriziù ìveikimo centras
paaugliams ir jauniems ûmonéms”

8 250
Aktyvioji kriziù intervencija ir saviûudybiù
prevencija ‘’Vilties ûingsniai’’.
Informacijai apie alkoholizmà kaip asmens
ir öeimos ligà skleisti

1500
Saugaus vaiko centrui
sukurti ir veiklai organizuoti

30 000

„Gatvés vaikù” integracijos projektù
konkursas (surengtas kartu su Paramos
vaikams centru,finansuota kartu su King
Baudouin Foundation)

Kauno arkivyskupijos Övæ.Jézaus öirdies parapija.
Kauno Öanæiù vaikù dienos centrui

788
Vilniaus Öv. Jono kongregacijos vienuolynas.
Öv. Jono vaikai

9 200
Klaipédos dvasinés pagalbos jaunimui centras.
Gatvés vaikù ir paaugliù preventyvusis
ugdymas per gyvenimo ìgúdûiù lavinimà

9 760
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Marijos kriköæioniù pagalbos dukterù institutas.
Palemono vaikù dienos centrui

7 500
Jaunimo psichologinés paramos centras.
Rasù rajono gatvés vaikù klubui „Veidrodukas”

6 010
Palaimintojo J.Matulaiæio parapija.
Vaikù socialiniù ìgúdûiù lavinimo programai

3 390
VÌ „Elevala”.
Dienos uûimtumo centras vaikams,
vartojantiems toksines ir narkotines medûiagas

3 382
Telöiù vaikù ir jaunimo psichologinio centras.
Telöiù gatvés vaikù uûimtumo programa

4 850
Savanoriù centras. Savanoriù centro veiklos
plétrai

50 155
Kitos iölaidos

19 814

Programos iölaidos 192 759 JAV dol.

VISUOMENÉS SVEIKATOS
PROGRAMOS

Programù tikslas – padéti ìgyvendinti svarbiausias
ûmoniù socialines teises sveikatos srityje, keisti pilieæiù
poûiúrì ì savo sveikatà, sudaryti vienodas galimybes
gauti sveikatos prieûiúrà ir su ja susijusià informacijà
visiems gyventojams, o ypaæ labiausiai paûeidûiamoms
jù grupéms ìgyvendinant svarbiausià principà „sveikas
ûmogus – sveika visuomené”.

Pagrindinés veiklos kryptys

• Lietuvos gyventojù sveikatos gerinimas, ska-
tinant ir remiant visuomenés sveikatos politikos
ìgyvendinimà nacionaliniu ir regioniniu mastu
(svarbiausiù sveikatos problemù nustatymas ir
skelbimas, efektyviù sveikatos gerinimo pro-
gramù vykdymas, visuomenés övietimas ir ìtrau-
kimas ì sveikatos gerinimo programas);

• sveikatos prieûiúros specialistù ruoöimas ir jù
kvalifikacijos kélimas visuomenés sveikatos ir
klinikinés medicinos srityje.

Öiù tikslù buvo siekiama ìgyvendinant vienà
nacionalinè ir devynias AVI tinklo programas.

Nacionaliné Sveikatos prieûiúros
programa

Programa pradéta 1998 m. naujoms sveikatos
prieûiúros iniciatyvoms remti.

1999 m. buvo remti projektai, skirti sveikos gy-
vensenos propagavimui ir ligù profilaktikai, sveikatos
gerinimo programù ìgyvendinimui, ypaæ rajonuose
ir kaimo vietovése. Siekiant paskatinti rajonù savi-
valdybes bendradarbiauti su kitomis vietos organi-
zacijomis ir bendruomene bei kartu rengti ir vykyti
visuomenés sveikatos stiprinimo ir övietimo progra-
mas, paskelbtas konkursas „Bendruomenés sveikatos
stiprinimas”.

Lietuvos psichosocialinés reabilitacijos asociacija.
Nacionalinés psichikos sveikatos strategijai kurti

 14 150
Neurodinaminés terapijos asociacija.
Neurodinaminés terapijos Bobath pagrindù
kursui

7 700
Dvasinés paramos namai.
Broöiúrai Kaip padéti savo vaiku
parengti ir iöleisti

3 681
Lietuvos AIDS centras.
Respublikos moksleiviù ûiniù konkursui
„Moksleiviai prieö AIDS”rengti

2 950
Lietuvos AIDS centras.
Edukaciniams vaizdo filmams ÛIV infekcijos
prevencijos tema kurti

5 500

Programos iölaidos  33 981 JAV dol.

Sveikatos prieûiúros iniciatyvù
programa (Health Care Initiatives)

1999 m. programos tikslas – rúpintis visos visuo-
menés ir atskirù jos grupiù sveikata. Buvo paskelbtas
konkursas ir paremti projektai, kuriais siekiama nau-
joviù öiose srityse: visuomenés sveikatos politikos
plétojimas, pacientù teisés ir etikos principai sveika-
tos apsaugos sistemoje, visuomenés psichinés svei-
katos stiprinimas, tuberkuliozés profilaktika ir kon-
trolé ìkalinimo ìstaigose. Taip pat buvo remiami nauji
studijù projektai, skirti ne tik ligonio gydymui, bet ir
ligù prevencijai, skatinantys visapusiökai rengti
sveikatos specialistà.

Kauno medicinos universitetas.
Projektui „Ûmogiökùjù resursù, ûiniù ir ìgúdûiù
formavimas naujosios visuomenés sveikatos
politikos ìgyvendinimui nacionaliniu bei
regioniniu mastu”

31 364
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Kauno medicinos universitetas.
Tèstinio podiplominio visuomenés sveikatos
vadybos mokymo programai sukurti

7 000
Sveikatos prieûiúros tarnyba prie VRM.
DOTS strategija pagrìstos tuberkuliozés
prevencijai ir gydymo sistemai parengti ir diegti
Lietuvos kaléjimuose

14 000
Jaunimo sveikatos centras.
Suicidù postvencijai mokyklose organizuoti

15 425
Bendra iniciatyva Vilniaus modeliui sukurti
(Lietuvos sutrikusio intelekto ûmoniù globos
bendrija „Viltis”, Vilniaus savivaldybé, Vilniaus
vaiko raidos centras ir  Vilniaus jaunimo
psichologinés paramos centras).
Vilniaus modelio bendruomenés tarnybù tinklui
rizikos grupiù  vaikams ir öeimoms plésti

34 000
Lietuvos medicinos etikos komitetas.
Sveikatos prieûiúros etikos strategijai plétoti

10 000
Kauno medicinos universitetas.
Bendruomeniù aktyvumui sprendûiant sveikatos
prieûiúros etines problemas kelti

20 000
Lietuvos sutrikusio vystymosi
ûmoniù reabilitacijos draugija.
„Psichoterapinis poûiúris ì öeimà besikeiæianæioje
visuomenéje”

12 000
AMADE – Lietuva.
Tarpûinybiniam policijos ir kriziù tarnybù
bendravimui vystant vaikù ir  paaugliù psichinés
sveikatos sistemà plétoti

10 000
Marijampolés m. savivaldybé.
Projektui „Sveikas ûmogus – sveika visuomené”

1 500
Vilniaus bendruomenés sveikatos centras.
Vilniaus m. psichikos sveikatos centrù komandù
mokymui ir ryöiams su bendrosios praktikos
komandomis kurti

10 000
LR Sveikatos apsaugos ministerija.
III-ajai Nacionalinei sveikatos politikos
konferencijai „Lietuvos sveikatos politika
XXI amûiuje”

12 450

Staûuotés, konferencijos, mokymai

1999 m. rugpjúæio – rugséjo mén. Dubrovnikù
vasaros mokykloje „Sveikatos apsaugos reforma”
(Dubrovnik Summer School on Health Care Reforms)
ir konferencijoje „Sveikatos apsaugos draudimas
pereinamuoju laikotarpiu” (Conference on Health
Insurance in Transition) dalyvavo:

Gintaras Kaceviæius
(Vilniaus teritoriné ligoniù kasa)

Jonas Kairys
(Vilniaus Öeökinés poliklinika)

Laimutis Paökeviæius
(LR Sveikatos apsaugos ministerija)

Ûilvinas Padaiga
(KMU Visuomenés sveikatos fakultetas)

Eglé Zebiené
(Vilniaus Öeökinés poliklinkos bendrosios praktikos
centras)

Kelionéms skirta 5 320

Programos iölaidos 183 060 JAV dol.

Geriatrijos ir gerontologijos programa
(Geriatrics and Gerontology)

Atviros Lietuvos fondas kartu su Atviros visuo-
menés institutu 1997 m. pradéjo trejù metù Geriatrijos
ir gerontologijos programà. Buvo skatinami ir re-
miami modeliniai projektai naujoms socialinés ir me-
dicininés pagalbos teikimo seniems ûmonéms pro-
gramoms ìgyvendinti, ypaæ bendruomeninés senù
ûmoniù prieûiúros ir slaugos namuose.

Taip pat buvo paremtas naujù mokymo programù
ir metodinés medûiagos rengimas bei iöleidimas,
organizuoti gydytojù, medicinos seserù, socialiniù
darbuotojù mokymai ir seminarai. Vykdant progra-
mà, suburta nemaûa Lietuvos specialistù, kurie glau-
dûiai bendradarbiauja su kitù öaliù kolegomis, taip
pat su dalyvavusiais Geriatrijos ir gerontologijos pro-
gramos tinklo organizuotuose projektuose.

Petraöiúnù bendruomenés centras.
Tarpdisciplininés komandos veiklai plésti

9 300
KMU Geriatrijos klinika.
Gerontologijos ir geriatrijos kursams poliklinikoje
dirbanæioms slaugytojoms organizuoti

17 878
Kauno VDU socialinés rúpybos
profesiniù studijù centras.
Specializuotam socialinio darbo mokymui
gerontologijos srityje rengti

15 672
Pagyvenusios moters veiklos centras.
Kauno m. Öanæiù rajono ir Rokù priemiesæio
pagyvenusiù ûmoniù socialiniù reikmiù tyrimui ir
paslaugù teikimui

3 500
Lietuvos gerontologù ir geriatrù draugija.
Vilniaus seminarams „Geriatrija I, II, III” rengti

15 450

Iö viso projektams 61 800 JAV dol.
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Staûuotés, konferencijos, mokymai

1999 m. geguûés mén. regioninéje mokomojoje
gerontologijos konferencijoje Budapeöte buvo
supaûindinama su projektù ir naujù programù
rengimu, gerontologijos aktualijomis. Konferencijoje
dalyvavo trijù AVI ir ALF paremtù projektù vadovai:

Jelena Æeremnych-Aleksejenko
(Gerontologijos ir reabilitacijos centras)

Diana Mieliauskaité
(Gerontologijos ir reabilitacijos centras)

Júraté Macijauskiené
(KMU Geriatrijos klinika)

1999m. rugséjo mén. Ûenevoje vyko VI-asis
Paliatyvinés slaugos Europos asociacijos kongresas,
kuriame ûymiausi pasaulio specialistai skaité pra-
neöimus apie mirötanæiùjù slaugà. Po kongreso ìvyko
nacionaliniù Soroso fondù siùstù atstovù pasitarimas,
kuriame buvo aptartos tolesnés paliatyvios slaugos
gerinimo ir plétojimo galimybés. Kongrese dalyvavo:

Jané Baubliené
(Vilniaus universitetinés ligoninés „Santariökiù
klinikos” Skausmo gydymo dienos stacionaras)

Arvydas Öeökeviæius
(KMU Slaugos fakultetas)

Júraté Macijauskiené
(KMU Geriatrijos klinika, pusantro ménesio
staûavosi Clevelende, JAV, kur susipaûino su senù,
neìgaliù ir mirötanæiù ûmoniù slauga JAV)

1999 m. rugséjo mén. Budapeöte vyko The Car-
ing Communities Seminar, skirtas aptarti vietos
valdûios vaidmeniui organizuojant paslaugas ir pa-
lankià aplinkà seniems ir neìgaliems ûmonéms.
Seminare buvo pristatomi studentù architektù pa-
rengti projektai, kuriuose atsiûvelgta ì senù ir neìgaliù
ûmoniù poreikius. Seminare dalyvavo:

Gintaras Stauskis
(VGTU Architektúros ir urbanistikos katedra)

Vasilij Jemeljanov
(Vilniaus m. savivaldybés taryba)

Albinas Cibulskas
(Pagyvenusiù ûmoniù asociacijos
tarybos Vilniaus skyrius)

Danguolé Arkuöauskiené
(Klaipédos savivaldybés architektúros
ir urbanistikos skyrius)

Audroné Lieöyté
(Klaipédos savivaldybés socialinés rúpybos skyrius)

Diana Stankaitiené
(Klaipédos savivaldybés socialiniù paslaugù skyrius)

Kelionéms skirta 7 521 JAV dol.

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. Albert Schweitzer Insti-
tute for Humanities (JAV) padeda organizuoti se-
minarus ir parenka déstytojus.

1999 m. organizuoti du regioniniai Baltijos öaliù
trijù dienù A. Schweitzerio seminarai, kuriuos vedé
JAV, Estijos, Latvijos bei Lietuvos specialistai.

Geguûés mén. Rygoje vykès medicinos etikos
seminaras, kuriame dalyvavo skirtingà patirtì turintys
specialistai, padéjo iösiaiökinti svarbiausius medi-
cinos etikos sampratù skirtumus, ìvertinti kultúriniù
ir ekonominiù veiksniù daroma ìtakà profesinés
etikos raidai. Aötuoniolikai Lietuvos dalyviù buvo
ìdomu suûinoti apie JAV ligoniniù etikos komitetù
veiklos kryptis.

Geguûés mén. Taline vyko seminaras „Tuber-
kuliozé: pasaulinés epidemijos pradûia” (Tubercu-
losis: Emerging Global Epidemic), kuriame buvo
pateikta informacija apie tuberkuliozés (TB) papli-
timà atskiruose regionuose, TB diagnostikos, gydymo
ir profilaktikos programas, vaistams atsparios TB
gydymà. Itin daug démesio buvo skirta didelés rizikos
ûmoniù grupiù, pirmiausia – esanæiù ìkalinimo ìstai-
gose, TB gydymui. Seminare dalyvavo 16 Lietuvos
medicinos darbuotojù.

1999 m. birûelio mén. Budapeöte vyko seminaras
„Vaikù ir paaugliù psichiné sveikata” (Regional
Schweitzer Seminar on Child and Adolescent Men-
tal Health), kuriame aptarti vaikù ìvairiù psichiniù
susirgimù profilaktikos ir gydymo klausimai, ben-
druomenés, mokyklos, tévù pagalba serganæiam vai-
kui, skirtingù öaliù vaikù psichiatrijos ìstaigù veikla,
ìvairús öiù ìstaigù modeliai. Seminare dalyvavo:

Viktorija Grigaliúniené
(KMU Psichiatrijos klinika)

Riæardas P.Liökauskas
(Dvasinés pagalbos jaunimui centras, Klaipéda)

Vaiva Martinkiené
(Öiauliù psichinés sveikatos centras)

Vida Matulioniené
(Kauno centrinés poliklinikos
psichinés sveikatos centras)

Dalia Tekoriúté
(„Vaikù karötoji linija”, Vilnius)

1999 m. spalio mén. Budapeöte vyko seminaras
„Paûeidûiamù gyventojù grupiù pirminé sveikatos
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prieûiúra” (Primary Health Care Nursing for Vulner-
able Populations), kuriame buvo nagrinétos ûmoniù
su psichine ir fizine negalia, kúdikiù, moterù, chro-
niökù ligoniù ir pagyvenusiù ûmoniù prieûiúros pro-
blemos, taip pat benamiù, pabégéliù, ûmoniù, esanæiù
ìkalinimo ìstaigose, slauga. Seminare dalyvavo:

Juozas Bukelis
(Kauno Öilainiù poliklinika)

Irena Æygaité-Buoûiené
(KMU Slaugos fakultetas)

Daiva Kalantiené
(Psichinés sveikatos centras)

Danuté Kalibatiené
(VU Propedeutikos ir slaugos studijù centras)

Renata Liachoviæ
(Vilniaus Öeökinés poliklinika)

Programos iölaidos 7 121 JAV dol.

Tarptautiné ûalos maûinimo programa
(Iternational Harm Reduction Development
Program)

Programa palaiko iniciatyvas, padedanæias ma-
ûinti narkotikus vartojanæiù ûmoniù atskirtumà,
garantuoti jù teises ì sveikatos prieûiúrà ir socialines
paslaugas.

Buvo remiami modeliniai pakaitinio gydymo
metadonu ir adatù övirkötù keitimo projektai, orga-
nizuojami mokymai ir seminarai priklausomybiù
psichiatrams, bendrosios praktikos gydytojams,
socialiniams ir „gatviù” darbuotojams, ruoöiama mo-
komoji ir informaciné medûiaga. 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.

Lietuvos priklausomybiù psichiatrijos asociacija.
Adatù övirkötù keitimo programa

13 710
Lietuvos priklausomybiù psichiatrijos asociacija.
Pakaitinio gydymo metadonu 1999-2000 m.
programa

13 460
Pagalbos kenæiantiems nuo narkomanijos, AIDS
sergantiems ir ÛIV viruso neöiotojams draugija.
Pakaitinio gydymo metadonu programa
Druskininkuose

11 630
Klaipédos AIDS ir narkotikù prevencijos grupé.
Adatù övirkötù keitimo programa

19 472

Visagino psichinés sveikatos centras.
Adatù övirkötù keitimo programa

9 915
Aleksandr Slatvickij.
Stipendija dalyvauti tarptautinéje konferencijoje
„Reduction of Drug Realated Harm”, Ûenevoje

1 028
Aleksandr Slatvickij.
Stipendija dalyvauti „Technical Review Commit-
tee Meeting”, Maskvoje

300
Harm Reduction programos
dalyviù konferencijai Vilniuje organizuoti

395

Programos iölaidos  69 910 JAV dol.

Psichinés negalios programa
(Mental Disabilities Advocacy Program)

Öi programa pradéta 1999 m. Pagrindinis jos
tikslas – skatinti ûmoniù su negalia (ypaæ psichine
negalia) asmeninì ir profesinì lavinimà, jù teisiù gy-
nimà ir integracijà ì visuomenè.

Remtos iniciatyvos, palaikanæios ir skatinanæios
paûangias psichinés sveikatos prieûiúros reformos
kryptis: bendruomenés tarnybù (savivaldybés psichi-
kos sveikatos centrù, vaikù raidos sutrikimù anksty-
vosios reabilitacijos tarnybù, kriziù centrù ir kt.) plét-
rà; psichikos sveikatos prieûiúros specialistù mokymà
pabréûiant iö ìvairiù specialistù sudarytos komandos
svarbà, öeimos ir bendruomenés ìtraukimà ì gydymo
bei reabilitacijos procesà; naujù efektyviù nemedi-
kamentinés pagalbos metodù (öeimos konsultavimas
ir öeimos terapija, psichosocialiné reabilitacija,
individuali ir grupiné psichoterapija, klinikinis
socialinis darbas) integracijà; visù visuomenés nariù
tolerancijos sutrikusios psichikos ûmonéms ugdymà
ginant asmenù su psichikos sutrikimais teises.

Markuæiù dienos veiklos centras.
Projektui „Partnerysté gyvenimo kokybés
vardan”

4 970
Psichikos sveikatos iniciatyva.
Projektui „Psichosocialiné reabilitacija
bendruomenéje”

31 830
Dainius Púras.
Stipendija dalyvauti „Mental Disability Advocasy
Project in 2000 based in Europe”, Budapeöte,
Vengrijoje

625

Programos iölaidos 37 425 JAV dol.
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Salzburgo Cornellio seminarai
gydytojams
(Salzburg Cornell Seminar for Physicians)

Programos tikslas – padéti jauniems gydytojams
susipaûinti su naujausiais medicinos laiméjimais pres-
tiûinése JAV medicinos institucijose.

Gydytojai buvo supaûindinti su naujausiais lai-
méjimais psichiatrijos, neurologijos, epidemiologijos,
ginekologijos, vaikù, infekciniù bei kitù ligù srityse.
1999 m. pradéti nauji seminarai öeimos gydytojams.
Dalyviai gavo metodinés medûiagos, pagal kurià ga-
lés mokyti savo kolegas. Seminarù medûiaga, ìraöyta
ì kompaktinius diskus, siunæiama seminarù dalyviams
bei bibliotekoms.

1999 m. penkiolikoje seminarù dalyvavo 30 ìvai-
riù specialybiù gydytojù:

Violeta Baravykiené
(Klaipédos tuberkuliozés ligoniné)

Öarúnas Bernotas
(VU Vaikù ligoninés ortopedijos skyrius)

Diana Bilskiené
(KMU Intensyvios prieûiúros klinika)

Júraté Buinauskiené
(KMU)

Jelena Æelutkiené
(VU Santariökiù ligoniné)

Edvardas Danila
(VU Santariökiù ligoniné)

Júraté Dementaviæiené
(VU Greitosios pagalbos ligoniné)

Eglé Gurskiené
(KMU Ausù, nosies ir gerklés ligù skyrius)

Nomeda Jokubaitiené
(VU Vaikù ligoniné)

Auöra Kaminskaité
(VU MF Pulmonologijos katedra)

Tadas Kananaviæius
(VU Greitosios pagalbos ligoniné)

Gintaras Kaubrys
(VU Neurologijos klinika)

Jolanta Kudzyté
(KMU Vaikù ligù klinika)

Saulius-Rytas Lapinskas
(Jonavos centrinés ligoninés traumù ir ortopedijos
skyrius)

Giedrius Likataviæius
(VU MF Bendrosios praktikos skyrius)

Daiva Makaraviæiené
(Vilniaus Antakalnio poliklinika)

Kèstutis Malakauskas
(KMU Pulmonologijos ir ftiziologijos skyrius)

Reda Matuzeviæiené
(VU Santariökiù ligoniné)

Margarita Petrauskaité
(VU Antakalnio ligoniné)

Jolanta Petrulyté
(KMU Psichiatrijos klinika)

Romualdas Tomas Preiköa
(KMU Endokrinologijos institutas)

Violeta Radûiúniené
(VU Ligoninés vaikù ligù skyrius)

Gediminas Raila
(KMU Öeimos medicinos klinika)

Inga Rudzikiené
(Vilniaus Öeökinés poliklinika)

Jelena Savina
(VU Vaikù ligoninés konsultaciné poliklinika)

Audrius Öimaitis
(Klaipédos Júrininkù ligoniné)

Antanas Tuménas
(VU Santariökiù ligoniné)

Ingrida Verbiené
(KMU Onkologijos skyrius)

Ûivilé Ûaliúnaité
(KMU Pediatrijos klinika)

Öarúnas Ûemaitis
(VU Ligoninés ortopedijos klinika)

Öiais metais programa pradéjo organizuoti dviejù
ménesiù staûuotes Austrijoje, kuriose dalyvavo 5 Lie-
tuvos medikai:

Narimantas Evaldas Samalaviæius
(VU Raudonojo Kryûiaus ligoniné) – staûuoté
University Hospital, AKH, Viena

Júraté Jakiúniené
(Vilniaus Misionieriù ligoniné) – staûuoté
Landeskrankenhaus St. Johannspital, Salzburg

Öarúnas Ûemaitis
(VU Greitosios pagalbos ligoniné) – staûuoté
Lorenz-Bohler Krankenhaus, Viena

Reda Arûanauskiené
(Kauno centro poliklinika) – staûuoté Allgemeines
Krankenhaus University Hospital, Viena

Vytautas Vaitkus
(Kauno Raudonojo Kryûiaus ligononé) – staûuoté
Landeskrankenhaus St. Johannspital, Salzburg

Kelionéms skirta 22 743 JAV dol.

Ultragarso mokymo centras
(Ultrasound Training Centers)

Padedant Tomo Dûefersono universitetui (Tho-
mas Jefferson University – TJU, JAV), prie Vilniaus
Universiteto Medicinos fakulteto Gastroenterologijos
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klinikos kuriamas ultragarso ir diagnostikos mokymo
centras. Öio centro specialistams organizuojami
mokymai Filadelfijoje, TJU, kvieæiami vizituojantys
profesoriai, rengiamos naujos mokymo programos
bei mokymo medûiaga, medicinos studijoms.

Kelionéms skirta 978 JAV dol.

Gimti sveikam
(Well Born)

1998 m. pradéta 4,5 metù perinatologijos
mokymo programa, kurià vykdo Lietuvos
perinatalinés medicinos asociacija kartu su Interna-
tional Relief Teams (San Diego, Kalifornija, JAV).

Öi programa skirta akuöeriams-ginekologams,
neonatologams, akuöeriams bei naujagimiù medici-
nos seserims. 1998-1999 m. buvo surengti 4 mokymo
ciklai, kuriuose dalyvavo 52 gydytojai ir medicinos
seserys (12 „komandù”) iö didûiausiù respublikos
ligoniniù. Kursuose kélé kvalifikacijà tie patys
dalyviai, kurie buvo rengiami savarankiökai mokyti
savo bei kitù ligoniniù kolegas.

1999 m. organizuoti treæiasis ir ketvirtasis
mokymo ciklai gerokai skyrési nuo pirmùjù dviejù:
kai kurios temos buvo atskirai nagrinéjamos su
gydytojais ir medicinos seserimis, akuöeriais-gine-
kologais ir neonatologais, daugiau démesio buvo skir-
ta sudétingù ir ìdomiù klinikiniù atvejù aptarimui,
kursai buvo intensyvesni.

1999 m.kursù dalyviai savarankiökai pradéjo
antràjì mokymo etapà ir, pasinaudodami kursù
medûiaga, ìvairiose Respublikos ligoninése moké
daugiau kaip 450 gydytojù ir medicinos seserù. Su
kai kuriomis kursuose déstytomis temomis buvo
supaûindinti geguûés mén.vykusios respublikinés
akuöeriù konferencijos dalyviai (daugiau negu 400
akuöeriù). Tokiu búdu mokymo pragrama „Gimti
sveikam” pamaûu ìsibégéja ir ì jà ìsitraukia vis dau-
giau medicinos specialistù, kurie rúpinasi motinos ir
kúdikio sveikata.

Programos iölaidos 49 900 JAV dol.

„Galvos traumù” programa
 (Head Injury Management)

1998 m. lapkriæio mén. pradéta ketveriù metù
programa, kurià ìgyvendina Vilniaus greitosios pa-
galbos ligoninés Neurochirurgijos skyrius kartu su
Aitken Neuroscience institutu (JAV). Programos tiks-
las – pagerinti ûmoniù búklè po sunkiù galvos traumù.

Programoje dalyvaujantys Lietuvos neurochi-
rurgai ne tik gavo rekomendacijù iö JAV mokslinin-
kù, kaip elgtis su ligoniais konkreæiais atvejais, bet
pagal amerikieæiù nurodytus kriterijus rinko infor-
macijà apie savo pacientus, jiems taikytus gydymo
metodus, traumù padarinius ir kartu su kitù öaliù
mokslininkais (iö Vengrijos, Lenkijos, Slovénijos,
Æekijos, Latvijos, Estijos ir kt.) prisidéjo prie didûiau-
sios pasaulyje duomenù bazés „Sunkiù galvos sme-
genù traumù gydymo vadovas” kúrimo.

1999 m. Vilniaus greitosios pagalbos ligoninéje
buvo diegiamos naujausios sunkiù galvos smegenù
traumù gydymo metodikos. Kitais metais planuojama
programà plésti, ìtraukti ì öì projektà ir kitas Lietuvos
ligonines. Öitaip bus propaguojami naujausi gydymo
metodai, toliau kaupiama duomenù bazé, kuri leis
koreguoti modernias ligoniù gydymo metodikas.

Programos iölaidos 13 043 JAV dol.

Medicinos programù kitos iölaidos

37 995 JAV dol.

Medicinos programù iölaidos

525 477 JAV dol.

MEDICINOS INTERNETO
PROGRAMA

Medicinos Interneto programa skatina ir remia
Interneto naudojimà medicininei informacijai gauti
bei platinti. 1999 m. öi programa buvo patikslinta, ji
skirta ne vien medicinai, bet remia projektus taikyti
Internetà ir visuomenés sveikatos prieûiúrai. Be to,
öi programa dabar remia ir kitù informacijos techno-
logijù taikymà medicinoje.

Pagrindinés medicinos Interneto programos
veiklos 1999 m. sritys buvo dvi:

• sveikatos apsaugos darbuotojù skatinimas teikti
medûiagà ir informacines paslaugas („turinio”
projektai);

• sveikatos apsaugos darbuotojù mokymas nau-
dotis informacinémis technologijomis.

1999 m. ìvyko du konkursai:

Informacinés technologijos medicinai.

Buvo priimamos paraiökos projektams, kuriù
tikslas panaudoti Internetà bei kompaktinius diskus
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skleisti medicinos informacijai; teikti medicinos
konsultavimo ir diagnostikos paslaugas; parengti ir
ìgyvendinti nuotolines studijas, parúpinti mokymo
medûiagos; kurti medicinos informacijos portalus,
paieökos sistemas.

Konkursui buvo pateikta 15 paraiökù, 9 iö jù
paremtos.

Informacinés technologijos visuomenés
sveikatai  

Buvo priimamos paraiökos projektams, kuriù
tikslas – panaudoti Internetà bei kompaktinius diskus
mokant visuomenè gyventi sveikai ir saugiai bei su-
sikurti 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 ekstremalias situacijas; skatin-
ti tarpûinybinì, valdymo ir visuomeniniù struktúrù
keitimàsi sveikatos informacija; skatinti specialistù
rengimo, tobulinimo ir informavimo programù ren-
gimà ir platinimà.  

Konkursui buvo pateiktos 23 paraiökos, 11 iö jù
paremtos.

1999 m. buvo toliau remiamas ir tobulinamas
sveikatos apsaugos darbuotojù mokymo naudotis
informacinémis technologijomis tinklas, kuris apima
Vilniù, Kaunà ir Klaipédà. 1999 m. prie öio tinklo
prisidéjo Panevéûys. Paremtas sveikatos apsaugos
darbuotojams skirtos mokymo klasés ìrengimas.
Patobulinta mokymo programa, daugiau mokymo
medûiagos atsirado Internete.

Medicinos Interneto programa 1999 m. ben-
dradarbiavo su LR Sveikatos apsaugos ministerija.

Konkursas „Informacinés
technologijos medicinai”

Lietuvos onkologijos centras.
Interneto portalas „Onkologija”

7 500
KMU Psichofiziologijos ir reabilitacijos institutas.
Telemedicininiù konsultacijù sistemos ligoniams
po iöeminés öirdies ligos chirurginio gydymo
sukúrimas

5 000
VU Medicinos fakultetas,
Bendrosios chirurgijos klinika.
Úminés chirurginés pilvo ligos

3 565

VU Lietuvoje registruotù vaistù
informacijos sistema.
Vaistù apraöù ûinynas

9 750
Lietuvos alergologijos centras.
Svetainé „Alergija astma imunologija (AAI)”

5 125
Kauno medicinos universitetas.
Kauno medicinos universiteto vizualinés
gastroenterologijos atlasas Internete

4 800
Kauno medicinos universiteto
Studentù atstovybé.
Kauno medicinos universiteto studentù, jaunùjù
gydytojù bei déstytojù Interneto tinklalapis

2 500
Respublikinis patologinés anatomijos centras.
Ligoniniù duomenù bazes integruojanti sistema

5 355
Respublikinis patologinés anatomijos
centras.
Vilniaus universiteto patologijos kurso
mokomosios medûiagos pateikimas tinklalapyje

2 250

Konkursas „Informacinés
technologijos visuomenés sveikatai”

Vilniaus visuomenés sveikatos centras.
Interneto panaudojimas visuomenés sveikatos
mokymo ir informavimo programoje

5 330
Lietuvos gamtos fondas.
Projekto „Vilniaus miesto geriamojo vandens
kokybé ir visuomenés övietimas” parengimas ir
paskelbimas Interneto puslapyje

2 000
KMU Psichofiziologijos ir reabilitacijos institutas.
„Ûvali senatvé”. Metodiné medûiaga seniems
ûmonéms ir tiems, kurie jiems padeda

5 750
Klaipédos universitetas,
Sveikatos mokslù fakultetas.
Vakarù Lietuvos visuomenés sveikatos
internetiné svetainé

 2 000
Kauno medicinos universitetas.
Sveikatos prieûiúros svetainés Lietuvos
gyventojams sukúrimas

10 000
Kauno medicinos universitetiné
klinika, Kardiochirurgijos klinika.
„Iöeminés öirdies ligos chirurginis gydymas ir
ilgalaiké reabilitacija” (kompiuteriné mokymo
priemoné ligoniui, jo öeimos nariams ir slaugos
personalui)

10 000
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Lietuvos medicinos etikos komitetas
prie LR Sveikatos apsaugos ministerijos.
Lietuvos medicinos etikos komiteto internetinés
svetainés sukúrimas

3 000
Sveikatos ekonomikos centras.
Sveikatos prieûiúros reforma, problemos,
informacija, sprendimai

5 000
„Onkovita”.
Krúties véûio profilaktika Interneto svetainéje

1 000
Kauno profilaktinés dezinfekcijos stotis.
Infekcijù platintojai ir jù kontrolé Lietuvoje

1 705
Vilniaus Universiteto medicinos fakulteto
Bendrosios praktikos gydytojù centras.
Bendrosios praktikos gydytojù centro internetiné
svetainé

698

Kiti projektai
Lietuvos ûmoniù su negalia
aplinkos pritaikymo asociacija.
Ûmoniù, turinæiù fizinè negalià, integravimas
ì visuomenè intensyvinant informacijos
prieinamumà

3 925
Kauno medicinos universitetas.
CD_ROM „Diagnostiniai testai ir katalogizuota
informacija”

7 523
Natúropatù klubas.
Laparoskopinés chirurgijos WWW svetainés
parengimas

3 950
Lietuvos studentù stomatologù asociacija.
Internetas – stomatologijos studijos

1 738

„Kardiosignalas”.
Elektrokardiogramù analizés ir konsultavimo
sistemos per Internetà Kauno miesto medicinos
ìstaigoms sukúrimas

5 944
Psichikos sveikatos tarybos Lietuvos
psichosocialinés reabilitacijos asociacija.
Nacionalinés psichikos sveikatos strategijos
kúrimas

6 100
Lietuvos insulto asociacija.
Elektroninis ûurnalas Neurologijos seminarai

750
Sveikatos prieûiúros tarnyba prie VRM.
Pagrìstos DOTS strategija tuberkuliozés
prevencijos ir gydymo sistemos parengimas ir
ìdiegimas Lietuvos kaléjimuose

10 647
Lietuvos medicinos etikos komitetas.
Sveikatos prieûiúros etikos strategija

2 543
Kauno medicinos universitetas.
Ûmogiökùjù resursù, ûiniù ir ìgúdûiù formavimas
naujosios visuomenés sveikatos politikos
ìgyvendinimui nacionaliniu bei regioniniu mastu

10 000

Mokymo panaudojant Internetà projektai
KTU Panevéûio filialas.
Interneto klasés ìsteigimas

8 750
ALF inicijuotas projektas.
IT kursai Vilniaus, Kauno, Klaipédos ir Panevéûio
sveikatos apsaugos darbuotojams

22 250
Kitos iölaidos

8 653

Programos iölaidos 195 101 JAV dol.



1 9 9 9  m .  m e t i n é   a t a s k a i t a42

S O C I A L I N É S  P R O G R A M O S

K U L T Ú R O S   P R O G R A M O S

KULTÚROS INFRASTRUKTÚRÙ  PROGRAMA
ATLIKÉJÙ MENO  PROGRAMA

AVI TINKLO ATLIKÉJÙ MENO  PROGRAMA
ATVIROS LIETUVOS FONDO NAMAI

KULTÚROS PROGRAMA „RYTAI-RYTAI”
SOROSO ÖIUOLAIKINIO MENO CENTRAS
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KULTÚROS INFRASTRUKTÚRÙ
PROGRAMA

Remia edukacinius, socialines permainas skati-
nanæius kultúros projektus, moderniù kultúros centrù
veiklà, kultúros darbuotojù, pirmiausia vadybininkù,
mokymà, sociologinius kultúriniù poreikiù tyrimus;
skatina kultúrinì vyksmà regionuose, kultúros infor-
macijos skleidimo modernizavimà.

1999 m. programa toliau rémé periodinius kul-
túros leidinius, analitinés ûurnalistikos plétrà.

Toliau tèstas muziejù edukaciniù programù pro-
jektas, kuriuo remiama muziejù edukacinés veiklos,
kaip specialiosios mokymo formos, plétra.

Pradéta ìgyvendinti moderni kultúros informa-
cijos skleidimo, ikonografinio paveldo suaktualinimo
programa.

Siekiant modernizuoti juridinè kultúros insti-
tucijù bazè ir paskatinti struktúrines permainas kultú-
ros srityje, plétotas bendradarbiavimas su valstybi-
némis institucijomis, inicijuoti regionù kultúriniù po-
reikiù sociologiniai tyrimai.

1999 m. Kultúros infrastruktúrù programa

• Surengtas muziejù edukaciniù programù kon-
kursas, kuriame dalyvavo 29 ìvairiù tipù mu-
ziejai, galerijos bei kitos institucijos, turinæios
muziejiniù rinkiniù ir jù ekspozicijù.

• Lietuvos muziejininkams (22 dalyviai), vyk-
dantiems edukacines programas, surengtas se-
minaras „Kitoks muziejus”. Seminarui vadovavo
Maja Parczewska ir Januszas Byszewski’s – Mo-
komosios kúrybinés laboratorijos Öiuolaikinio
meno centre Ujazdowski rúmuose (Varöuvoje)
ìkúréjai.

• Kartu su ALF Interneto programa paskelbti kon-
kursai: „Lietuvos virtualiù muziejù portalas” ir
„Lietuvos muziejù multimedijos svetainés Inter-
nete”. Jie paspartino naujù komunikacijos tech-
nologijù panaudojimà Lietuvos muziejuose,
leido muziejams teikti per Internetà informacijà
Lietuvai ir pasauliui apie sukauptas vertybes.

• Surengtas konkursas „Kultúriné periodika”,
kuriame dalyvavo 26 leidiniù atstovai. Paramà
gavo projektai, numatè rengti diskusijas aktu-
aliomis visuomeninio gyvenimo temomis, raöyti
poleminiù straipsniù ciklus, kuriuose Lietuvos
kultúros problematika siejama su argumentuota
socialine analize.

• Atliktas reprezentatyvus kultúriniù poreikiù dvie-
juose regionuose (Jurbarko ir Trakù) sociologinis
tyrimas; kartu su Kultúros ministerija pradétos
kurti Lietuvos kultúros politikos nuostatos.

Birûù raj. muzikos mokykla.
„Penkios dienos meno pasaulyje”

938
Varénos miesto klubas „72”.
Provincijos léliù teatrù festivaliui Varénoje
„Grybù karas”

1 250
Kupiökio raj. Skapiökio kultúros centras.
Antrajam tarptautiniam kaimo teatrù festivaliui
„Pieniù vynas – 99”

1 500
Tomo Mano kultúros centras .
„Mano gimtiné Baltijos regione 2010 m. –
mokiniù vaizdiniù vizualizavimas”

1 500
Jaunimo centras „Babilonas”, Ukmergés filialas.
Meno savaitei

1 493
Panevéûio raj. Naujamiesæio dailés galerija.
„Galerijos galia maûame miestelyje”

2 500
Panevéûio raj. kultúros skyrius.
„Vaikystés véjas”

1 750
ALF inicijuojamas projektas.
Pilietiniù iniciatyvù centro atliktam
reprezentatyviam Jurbarko ir Trakù rajonù
gyventojù kultúriniù poreikiù tyrimui

3 375
Valstybinis ûydù muziejus.
Stipendija R.Puiöytés kelionei ì Vaöingtonà,
Jungtiniù Amerikos Valstijù holokausto
memorialinì muziejù

850
Vilkaviökio vieöoji biblioteka.
„Per menà – ì pasaulì”

500
Klaipédos nevalstybiné socialinio
ugdymo mokykla „Svetliaæiok”.
„Muzika moko, muzika gydo”

1 181
Visagino „Verdenés” vid. mokykla.
Tarptautinei vaikù folkloro öventei
„Martynas – 99”

1 350
Panevéûio raj. Naujamiesæio vid. mokykla.
Stovyklai – plenerui „Jaunasis skulptorius”

1 050
Tomo Mano kultúros centras.
Jaunùjù vertéjù iö övedù kalbos seminarui

780
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Povilas Överebas.
Stipendija dalyvauti seminare „Naujos muziejù
darbo formos öiuolaikinémis ekonominémis
sàlygomis” 1999.06.29-07.01 Sankt Peterburge

143
Rimantas Ûirgulis.
Stipendija dalyvauti seminare „Naujos muziejù
darbo formos öiuolaikinémis ekonominémis
sàlygomis” 1999.06.29-07.01 Sankt Peterburge

128
Renata Baltrúnaité.
Stipendija Maironio lietuviù literatúros muziejaus
darbuotojai dalyvauti A.Achmatovos
memorialinio muziejaus seminare „The Last
Freedom – A.Achmatovos ryöiai su kitù öaliù
kultúromis” 1999.07.01-04 Sankt Peterburge

101
Valstybinis Kernavés archeologijos ir istorijos
muziejus – rezervatas.
„Gyvoji archeologija”

1 250
Kédainiù kraöto muziejus.
„Kédainiai – tautù susitikimo vieta”

1 191
Lietuvos jaunimo turizmo centras.
Projektui „Mokykla ir muziejus”

1 035
Vilniaus dailés akademija.
„Nuo kliöés iki atspaudo”

2 125
Maironio lietuviù literatúros muziejus.
Literatúros ekspozicija – ekskursija – laikraötis

500
Lietuvos dailés muziejus.
„Kriköæionybé Lietuvos mene”

2 950
Tytuvénù regioninis parkas.
Tytuvénù miöko muziejui

1 330
Jaunimo centras „Babilonas”
„Babilono” veiklai

2 000
ALF inicijuojamas projektas.
Akiraæiù metinei prenumeratai

3 000
ALF inicijuojamas projektas.
Seminarui „Kitoks muziejus”.

3 720
Drauge su Interneto programa surengtas
konkursas „Lietuvos muziejù multimedijos
svetainés Internete” (laimétojus skelbs ALF
Interneto programa)

15 000
Teatro ir kino informacijos ir edukacijos centras,
Ûurnalui Lietuvos teatras
„Teatras ir visuomeninis kontekstas”

3 000
Ûurnalui Naujasis ûidinys – Aidai

2 500

Dailés leidybos ir informacijos
centras, ûurnalui Dailé.
„Öiuolaikinés dailés tendencijù ìûvalgos XXI a.
akivaizdoje: tradiciniù vertybiù ir naujojo meno
sàveika”

2 000
Naujosios Romuvos fondas,
ûurnalui Naujoji Romuva.
„Kultúrù sàveika Rytù Europoje”
ir „Lietuvos atvirumo klausimai”

750
Santaros leidykla.
Ûurnalas Santara

1 000
Ûemaiæiù kultúros draugijos „A mon sakaa?”
laikraöæio redakcija, ûurnalui Ûemaiæiù ûemé.
„Regionù kultúros raida: panaöumai, skirtumai,
dabartinés vystymosi tendencijos Lietuvoje ir
kitose Europos postkomunistinése valstybése”

1 375
Kultúros draugija „Sauluté”,
laikraöæiui Ûemaiæiù sauluté.
„Tarp tradicijos ir modernumo. Pasaulio
ir regiono kultúrù susitikimas”

750
Öiaurés Aténù fondas, laikraötis Öiaurés Aténai.
Projektui „Deöimtmetis”

3 000
Ûurnalui Nemunas.
„Socialiné realybé ir meniné kúryba”

3 125
Savaitraöæiui 7 Meno dienos.
„Kultúros sampratos tyrimas kultúros politikos
perspektyvoje”

5 000
Ûurnalui Metai.
Projektas kultúrinés periodikos konkursui

2 500
Ûurnalui Kultúros barai.
„Kultúra kaip vienas iö svarbiausiù socialiniù
permainù veiksniù”

5 000
Nideta Jarockiené.
Stipendija dalyvauti seminare „Kitoks muziejus”
Lenkijoje

250
Audroné Peæiulyté.
Stipendija dalyvauti seminare „Kitoks muziejus”
Lenkijoje

250
ALF ir LR Kultúros ministerijos inicijuojamam
projektui „Lietuvos kultúros politikos nuostatù
kúrimas”

2 000
Kitos iölaidos

18 495

Programos iölaidos 123 484 JAV dol.
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Programos tikslas – suteikti naujù impulsù mo-
dernaus teatro, öokio, kino, muzikos plétotei, stip-
rinti nevalstybines meno organizacijas bei infor-
macijos centrus, integruoti jù veiklà ì tarptautinì meno
gyvenimà, skatinti profesionalius menininkus ieökoti
naujù veiklos formù ir modeliù, kelti kvalifikacijà.
Pagrindinés veiklos kryptys: spartinti infrastruktúros
kaità; organizuoti edukacinio pobúdûio renginius;
skatinti novatoriökus tarptautiniù mainù projektus.

1999 m. bendradarbiaujant su Europos kultúros
fondu ir keliais Soroso fondais, pradétas ìgyvendinti
daugiaöalis projektas „Veikiantis menas”, kurio tiksl-
as – per teatrà integruoti „rizikos grupiù” jaunimà ì
visuomenè.

1999 m. buvo tèsiamas prieö metus inicijuotas
profesionalaus teatro vaikams ir paaugliams projek-
tas, kuriuo siekiama pakeisti jaunosios publikos
poûiúrì ì teatrà kaip ì marginalinè kultúros sritì. Svar-
biausi 1999 m. renginiai: teatrù edukacinés veiklos
konkursas; D.Britanijos Annos Scher teatro dramos
laboratorija (Anna Scher Theatre Drama Workshop);
Olandijos teatro atvejis (Dutch Theatre Show-case),
kurio programà sudaré „Unieke Zaken” teatro
spektaklis „Lélé” ir mokymo kursai (educational
workshop), „Hotel Modern” trupés kúrybiné labo-
ratorija (workshop) „Mano vaizduotés miestas”,
dviejù Olandijos autoriù pjesiù pastatymù eskizai.
Ìgyvendinant öiuos ir kitus teatro vaikams ir paaug-
liams projekto renginius, bendradarbiauta su Ny-
derlandù teatro institutu (The Netherlands Theatre
Institute), Nyderlandù karalystés ambasada Rygoje,
Prancúzijos kultúros centru Vilniuje, Goethe’s ins-
titutu Vilniuje. Projekto renginiuose dalyvavo per 800
ûmoniù.

Klaipédos jaunù muzikù draugija.
Naujosios muzikos festivaliui „Kopa”

2 575
Kauno valstybinis akademinis dramos teatras.
Aplinkos teatro festivaliui

1 909
Lietuvos tarptautinis teatro festivalis LIFE.
Festivaliui „Vilnius 2000”

2 500
Lina Marija Laivyté.
Lietuvos ir Austrijos, Vokietijos kultúriniai mainai

1 080
Renata Giliené.
Stipendija staûuotei Villa Maria institute, JAV

700

T.Manno kultúros centras.
Festivaliui „T.Mannas ir Wagneris”

500
Lietuvos teatro ir kino informacijos
ir edukacijos centras.
Naujosios dramaturgijos biuletenio Nr.3 leidybai

5 863
Klaipédos paveikslù galerija.
Kúrybinei laboratorijai „Kada paveikslù
priûiúrétojai uûsnústa”

740
Lietuvos teatro ir kino
informacijos ir edukacijos centras.
„Naujos dramos akcija”

3 375
Indré Daunyté.
Stipendija dalyvauti Europos atlikéjù menù
informacijos centrù susitikime Helsinkyje

334
Vita Mozúraité.
Stipendija dalyvauti Europos atlikéjù menù
informacijos centrù susitikime Helsinkyje

334
Aidas Giniotis.
Stipendija dalyvauti tarptautiniame Vokietijos
vaikù ir jaunimo teatro festivalyje Berlyne

948
Ilona Balsyté.
Stipendija dalyvauti tarptautiniame Vokietijos
vaikù ir jaunimo teatro festivalyje Berlyne

948
Rúta Noreikaité.
Stipendija dalyvauti tarptautiniame Vokietijos
vaikù ir jaunimo teatro festivalyje Berlyne

537
VÌ „Muzikiniai reginiai”.
Vaikù ir paaugliù teatro studija

3 000
J.Stauskaités vaikù ir jaunimo dailés mokykla.
„Maûù pasauléliù didelis pasaulis”

1 150
Vaikù meniné studija „Diemedis”.
„Kai tévelis knarkia”

1 500
VÌ „Harmonia musicae”.
Spektakliù – susitikimù Operos ir baleto teatre
ciklas

2 300
Kauno pantomimos teatras.
„Kelioné kartu”

1 175
Kauno jaunimo mokykla.
„Paûinkime ir keiskime save”

875
Lietuvos muzikos akademijos Kino ir TV katedra.
„Vasaros video stovykla”

1 332
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VÌ „Panoptikumas”.
Kino festivaliui „Tinklai”

1 000
Lietuvos muzikos akademijos Kino ir TV katedra.
„Video dogma”

921
Perkusininkù asociacija.
Búgnù ir perkusijos festivalis

2 500
VÌ festivalis „9 meno dienos”.
Festivaliui „9 meno dienos”

1 050
Lietuvos muzikos akademija.
„Muöamùjù instrumentù programos plétojimas”

2 000
Vytautas V. Jurgutis.
Stipendija dalyvauti Tarptautinés vasaros
akademijos Praha – Viena – Budapeötas kursuose

324
Renata Tarosaité.
Stipendija dalyvauti Tarptautinés vasaros
akademijos Praha – Viena – Budapeötas kursuose

683
Oskaras Koröunovas.
Stipendija dalyvauti projekte
„Teorema” Avijone, Prancúzijoje

430
Martynas Budraitis.
Stipendija dalyvauti projekte
„Teorema” Avijone, Prancúzijoje

430
Akvilé Melkúnaité.
Stipendija dalyvauti projekte
„Teorema” Avijone, Prancúzijoje

430
Viktoras Karpuöenkovas.
Stipendija dalyvauti seminare „Nepriklausomos
scenos aikötelés steigimas ir valdymas” Budapeöte

343
Inicijuojamas profesionalaus teatro
vaikams ir paaugliams projektas.
Olandijos teatro atvejis: dramaturgijos skaitymai,
H.Verburg „Tévai ir kiauöiniai”

1 338
Inicijuojamas profesionalaus teatro
vaikams ir paaugliams projektas.
Olandijos teatro atvejis: dramaturgijos skaitymai,
S.van Lohuisen „Ar nematei mano maûylio?”

1 650
Irena Alperyté.
Stipendija dalyvauti seminare „Mobilus teatro
tinklas Vidurio ir Rytù Europoje”
Liublijanoje, Slovénijoje

464
Muzikos atlikéjù informacijos centras.
Muzikos atlikéjù informacijos centro veiklai

4 800
Öokio teatras „Aura”.
Öiuolaikinio dûiazo öokio seminarams

911

Leidykla „Tyto Alba”.
Knygai R.Noreikaité-Oginskaité,
Vaikù teatras iöleisti

4 975
Leidykla „Scena”.
Knygai Brook Peter, Kaitos taökas iöleisti

2 400
Inicijuojamas projektas.
„Santaros – Öviesos” konferencijai

2 500
Daiva Vaitkeviæiené.
„Santaros-Öviesos” konferencija, V.Kavolio vardo
premija uû disertacijà „Ugnies raiökos lietuviù ir
latviù mitologijoje”

313
Inicijuojamas profesionalaus
teatro vaikams ir paaugliams projektas.
Annos Sher teatro dramos laboratorija

10 303
Inicijuojamas profesionalaus
teatro vaikams ir paaugliams projektas.
Olandijos teatro atvejis: trupés „Unieke Zaken”
spektaklis ir kúrybiné laboratorija

11 013
Inicijuojamas profesionalaus
teatro vaikams ir paaugliams projektas.
Olandijos teatro atvejis: Hotel Modern teatro
kúrybiné laboratorija „Músù vaizduotés miestas”

7 648
VÌ „Ûalia varna”.
„Vaikai smaragdo akimis”

4 907
VÌ Psichologinis kúrybinis jaunimo centras.
„Veikiantis menas: teatras su gatvés vaikais”

2 750
Visuomeniné organizacija
Öv. Vincento Paulieæio bendruomené.
„Veikiantis menas: esu toks, koks esu”

2 750
VÌ Kúrybinio jaunimo centras „Babilonas”,
Ukmergés filialas.
„Veikiantis menas: meno savaités”

2 750
VÌ Öilainiù bendruomenés centras.
„Veikiantis menas: skrydis be sparnù”

2 750
Visuomeniné Lietuvos jaunimo organizacija
„Transilvanija”.
„Veikiantis menas: gyvenimo spalvos”

2 750
Policijos departamento prie
VRM savivaldybiù policijos tarnybos Nepilnameæiù
socialinés pagalbos ir prevencijos centras.
„Veikiantis menas”

2 750
Kitos iölaidos

19 293

Programos iölaidos 132 801 JAV dol.
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AVI TINKLO ATLIKÉJÙ MENO
PROGRAMA

Programos tikslas – organizuojant meno vadybos
mokymus, padéti valstybés iölaikomiems ir vado-
vaujamiems teatrams Centrinéje ir Rytù Europoje
tapti lanksæiomis ìstaigomis, pajégianæiomis ga-
rantuoti atlikéjù meno formù ìvairovè, jà pristatyti
bei skleisti. Plésti „atlikéjù meno” sàvokà, padéti kú-
réjams ìsisavinti naujas meno sritis.

Lietuvos kompozitoriù sàjungos muzikù fondas.
Kompozitoriaus H.Rudulesku kursams

600
Lietuvos öokio inormacijos centras.
Festivalio „Naujasis Baltijos öokis’99"
edukacinei programai

3 000
Marius Ivaökeviæius.
Stipendija dalyvauti tarptautiniuose dramaturgù
kursuose Tbilisyje, Gruzijoje

1 142
Lietuvos teatro ir kino informacijos
ir edukacijos centras.
Reûisieriaus ir pedagogo Maxo Staffordo-Clarko
edukaciniam seminarui

3 125
Lietuvos öokio informacijos centras.
Dalyvauti „Sommer Tanzwochen” edukacinéje
programoje

3 175
Audrius Jankauskas.
Stipendija dalyvauti Ruhro tarptautinés
teatro akademijos kursuose

1 553
Aira Adomaitiené-Nagineviæiúté.
Stipendija dalyvauti DanceWEB
kursuose Vienoje, Austrijoje

2 047
Vilija Aköyté.
Stipendija dalyvauti Amsterdamo vasaros
akademijos kursuose „Kaukés atradimas”

309
Lietuvos muzikos akademija, Kino ir TV katedra.
Irinos Öilovos meistriökumo kursams

740
Gytis Padegimas.
Stipendija dalyvauti seminare „Praeities meistrai:
Michailas Æechovas”, D. Britanijoje

334
Audroné Bagatyryté.
Stipendija dalyvavimui E.Barbos Odin teatro
simpoziume Danijoje

375

Edmundas Leonaviæius
Stipendija dalyvauti E. Barbos Odin teatro
simpoziume Danijoje

375
Öokio teatras „Aura”.
Öiuolaikinio dûiazo öokio seminarams

289
Kitos iölaidos

5 993

Programos iölaidos 23 057 JAV dol.

ALF NAMAI

Veikia nuo 1995 m. Tai kultúros ir komunika-
cijos centras, puoseléjantis laisvus debatus. æia ren-
giamos diskusijos (ciklas „Lietuva: ateities visuo-
menés kontúrai”), seminarai („Miesto kultúros poli-
tika”, kartu su Goethe’s institutu ir Vilniaus savival-
dybe), knygù aptarimai („Mafija ir verslas”), susiti-
kimai su iökiliais kultúros ûmonémis (lenkù kino
reûisieriumi Krzystofu Zanussi, estù raöytoju Jan Ka-
plinski, D.Britanijos reûisiere Anna Scher), filmù
perûiúros, paskaitos. 1999 m. ìvyko apie 50 ALF
namù inicijuotù renginiù, dar beveik kita tiek surengé
ìvairios visuomeninés ar nevalstybinés meno orga-
nizacijos, pristatanæios savo veiklà. ALF namuose
veikia biblioteka, kur kaupiama naujausia huma-
nitariné literatúra öeöiomis pasaulio kalbomis. Bib-
lioteka turi Interneto ryöì, periodikos skaityklà, vide-
otekà bei audiotekà, kur kaupiami Lietuvos bei
uûsienio reûisieriù spektakliù ìraöai, dokumentiniai
ir vaidybiniai filmai, öiuolaikinés akademinés mu-
zikos kompaktiniai diskai, atlikéjù menù informa-
ciniai ûinynai ir enciklopedijos.

ALF namù iölaidos 101 144 JAV dol.

KULTÚROS PROGRAMA
„RYTAI – RYTAI”

Tikslas – remti Rytù ir Vidurio Europos bei NVS
öaliù profesionaliosios kultúros bendradarbiavimo
projektus. 1999 m. buvo paremta 20 renginiù, vykusiù
Lietuvoje (tarp jù „Baltijos öokis 99”, „Naujosios
dramos akcija”, „Gyvasis Rusijos kinas”, dokumen-
tinio kino festivalis „Tinklai”, seminaras „Modernus
meno muziejus: nuo idéjos iki realizacijos”). Lietuvos
literatai, dailininkai, muziejininkai, teatralai, kinema-
tografininkai, muzikai dalyvavo 43 renginiuose
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uûsienyje. 1999 m. buvo intensyviai bendraujama ne
tik su kaimyninémis öalimis, bet ir su centriniu – pie-
tiniu Rytù Europos regionu.

Lietuvos öokio informacijos centras.
„Naujasis Baltijos öokis’99”

9 000
Kauno etnokultúros centras.
Tarptautiniam festivaliui „Suklegos”

2 620
Lietuvos nacionalinis dramos teatras.
Varöuvos teatras „Studija” Vilniuje

7 500
Klaipédos m. savivaldybés Muzikos centras
„Gliukù” teatrui dalyvauti alternatyviù teatrù
festivalyje „Krokuvos teatrinés reminescencijos”

709
VÌ „Kitas krantas”.
Maûùjù teatro formù festivaliui „Riba”

5 500
Alytaus léliù teatras „Aitvaras”.
Tarptautiniam léliù teatro festivaliui
„Aitvaras’99"

2 219
Audrius Stonys.
Stipendija dalyvauti kino festivalyje „Mediawave”
Gyore, Vengrijoje

419
VÌ „Europos parkas”.
Antrajam Rytù ir Vidurio Europos jaunùjù
menininkù plenerui

3 736
Klaipédos dailininkù fondas.
„Baltline”

1 900
VÌ „Meno fortas”.
Dalyvauti tarptautiniame teatro festivalyje
„Kontakt” Torúnéje, Lenkijoje

2 415
Lietuvos kompozitoriù sàjunga.
Konferencijai „Muzikos
komponavimo principai: teorija ir praktika”

1 012

Seminaras ir kúrybé laboratorija „Taikos choras”
Jordanove, Krokuvoje, Lenkijoje:

Valdemaras Dadela
68

Ryöardas Mikalauskas
68

Irena Viönevskaja
68

Jurgita Adomonyté
68

Danguolé Miökenyté
68

Seminaras „Miestas literatúroje” Lenkijoje:

Donata Mitaité
35

Algis Kaléda
35

Kauno valstybinis akademinis dramos teatras.
Dalyvauti tarptautiniame teatro festivalyje
„Kontakt” Torúnéje, Lenkijoje

2 743
Daiva Rinkeviæiúté.
Stipendija dalyvauti tarptautiniame
TV festivalyje „Auksiné Praha” Prahoje, Æekijoje

325

Nepriklausomù menininkù festivalis
„Break 21” Liublijanoje, Slovénijoje:

Lina Bernotaité
309

Lina Jakubauskaité
309

Mindaugas Gapöeviæius
501

Lietuvos kompozitoriù sàjunga.
Jaunimo kamerinés muzikos dienoms
Druskininkuose

285

Projektas „Kaimynai” Varöuvoje ir Torunéje:

Daruté Matulionyté
30

Eirimas Veliæka
30

Indré Umbrasaité
30

Rytis Ambrazeviæius
30

Gediminas Ûilys
30

Gedimina Öalkauskaité
30

Vaidas Kisielius
30

Festivalis „Judanti Bratislava” Bratislavoje, Slovakijoje:

Karpuöenkovas Viktoras
321

Audronis Imbrasas
321

Valstybinis jaunimo teatras.
Dalyvauti 9-ajame Baltijos júros
öaliù léliù teatro festivalyje Rygoje, Latvijoje

130
Lietuvos teatro ir kino informacijos
ir edukacijos centras.
„Naujosios dramos akcija”

3 053
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Donatas Jankauskas.
Stipendija dalyvauti parodoje „Fauna”Varöuvoje,
Lenkijoje

830
Lietuvos liaudies kultúros centras.
Festivaliui „Baltika”

5 514

Festivalis „Exodos” Liublijanoje, Slovénijoje:

Indré Daunyté
502

Ada Paukötyté
502

Vytautas Ûaltauskas.
Stipendija dalyvauti dailininkù
plenere Cimelicoje, Æekijoje

352
Vilniaus m. savivaldybés
Kultúros ir meno skyriaus
Kultúros informacijos centras.
Krokuvos dienoms Vilniuje

3 986
Jonas Valatkeviæius.
Stipendija dalyvauti Mare Articum simpoziume
Öæecine, Lenkijoje

75

Pleneras „Aplinka treæiojo túkstantmeæio iövakarése”
Pereslavlyje Zaleskyje, Rusijoje:

Rúta Viktorija Katiliúté
168

Æeslovas Lukenskas
168

Robertas Antinis
168

Aleksas Andriuökeviæius
168

Lietuvos dailininkù sàjunga.
Chaime Soutine dienoms

4 200
Júraté Tamoöiúnaité.
Stipendija dalyvauti renginyje
„Be sienos” Sankt Peterburge, Rusijoje

95
Panevéûio léliù veûimo teatras.
Dalyvauti tarptautiniame fesivalyje „Kukart”
Sankt Peterburge

455

Öiuolaikinio öokio konferencija ir
spektakliai Bytome, Lenkijoje:

Vaida Grigaityté
49

Andrius Katinas
49

Goda Laurinaviæiúté
49

Sigita Mikalauskaité
49

Indré Paæésaité
49

Brigita Urbietyté
49

Vita Mozúraité
55

Viktoras Karpuöenkovas
55

Gediminas Jankauskas.
Stipendija dalyvauti Liubuöo kino vasaroje
Lenkijoje

250

Rytù Europos dokumentinio
kino konferencija Pernu, Estijoje:

Liucija Armonaité
35

Liliana Martinaitiené
35

Rimantas Gruodis
35

Vida Matuzeviæiúté
35

VÌ „Panoptikumas”.
Tarptautiniam kino festivaliui „Tinklai”

9 620
VÌ ”Muzikiniai reginiai”.
Miraklio teatrui dalyvauti teatro festivalyje
„Altfest” Rumunijoje

3 863

Choreografijos kursai Polli Talu
meno centre Pernu, Estijoje:

Darius Stankeviæius
46

Goda Laurinaviæiúté
46

Lina Puodûiukaité
46

Vilniaus m. öv.Kazimiero
grigaliökojo choralo studija.
Dalyvauti Senosios muzikos festivalyje
Jaroslave, Lenkijoje

708
Perkusininkù asociacija.
II-ajam tarptautiniam búgnù ir perkusijos
festivaliui

3 520
Naujosios Vilnios moksleiviù kúrybos namai.
„Bendradarbiavimo laboratorija”

960
VÌ „Anölagas”.
„Gyvasis Rusijos kinas”

3 125
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Tarptautinis teatro festivalis
„Homo Novus” Rygoje, Latvijoje:

VÌ Oskaro Koröunovo teatras
1 800

Audronis Liuga
170

Lietuvos kompozitoriù sàjunga.
Baltijos öiuolaikinés muzikos festivaliui „Gaida”

780
Eglé Rindzeviæiúté.
Stipendija dalyvauti renginyje „Menas gatvéje”
Peterburge, Rusijoje

84
Soroso öiuolaikinio meno centras.
Seminarui „Modernaus meno muziejus: nuo
idéjos iki realizacijos”

375
Rasa Paukötyté.
Stipendija dalyvauti kino festivalyje „Molodist”
Kijeve, Ukrainoje

436

Renginys „Lietuvos pasakos”
Gdanske, Lenkijoje:

VÌ „Keistuoliù teatras”
268

Rita Repöiené
34

Kèstutis Urba
34

Roma Kiöúnaité
34

Bronislava Kerbelyté
34

Graûina Kazlauskiené
34

Edita Korzonaité
34

Lina Valiukaité
34

Danguolé Öakaviæiúé
46

Renginys „Seniausios Europos dainos”
Liubline, Lenkijoje:

Daiva Vyæiniené
31

Daina Norvaiöyté
31

Ingrida Varniené
31

Gabrielé Öirkaité
31

Alfredas Mickus
75

Arúnas Lunys
75

Nora Blaûeviæiúté.
Stipendija dalyvauti keramikos bienaléje
„Miestas” Varöuvoje, Lenkijoje

60
Rytis Ambrazeviæius.
Stipendija dalyvauti renginyje „Pakraöæiù muzika”
Rybaki, Lenkijoje

70
Antanas Sutkus.
Stipendija dalyvauti renginyje „Tarptautiné
profesionalioji fotografija: moteris fotografijoje”
Maskvoje

309
Osvaldas Balakauskas.
Stipendija dalyvauti Kompozitoriù kursuose
C.Krumlove, Æekijoje

279
Kauno valstybinis akademinis dramos teatras.
Spektakliui „Heda Gabler” dalyvauti „Divadelna
Nitra” festivalyje Slovakijoje

5 295
Kauno valstybinis akademinis dramos tearas.
Spektakliui „Heda Gabler” dalyvauti „Homo
Novus” festivalyje Rygoje, Latvijoje

2 487
Klaipédos m. savivaldybés Muzikos centras.
„Gliukù” teatrui dalvauti „Homo Novus”
festivalyje Rygoje

844
Valdas Ozarinskas.
Stipendija dalyvauti IV Öiaurés-Baltijos
architektúros trienaléje Estijoje, Taline

700

Tarptautinis teatro festivalis
„Vieno aktoriaus teatras” Kiöiniove, Moldovoje:

Klaipédos m. savivaldybés Muzikos centras.
787

Pantomimos teatro A spektaklis „Kanopos”:

Biruté Marcinkeviæiúté

535
Jolanta Rimkuté

535
Antanas Kuæinskas

535
Kauno laisvalaikio centro
„Senasis trestas” léliù teatras „Nykötukas”.
Dalyvauti tarptautiniame vaikù teatro festivalyje
„Banana Fish” Taline

121
Vega Vaiæiúnaité.
Stipendija dalyvauti festivalyje „Homo Novus”
Rygoje, Latvijoje

196
Audroné Ûiúraityté.
Stipendija dalyvauti konferencijoje
„Siekiant dvasinés vienybés” Nyûnij Novgorode,
Rusijoje

205
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Rúta Vanagaité.
Stipendija dalyvauti Atlikéjù meno akademijos
kursuose „Maûos meno grupés vadyba” Sofijoje,
Bulgarijoje

371
Skaidra Trilupaityté.
Stipendija dalyvauti konferencijoje „80-90-ùjù
metù vizualiniai menai” Kijeve, Ukrainoje

370

Projektas „Naujosios muzikos maratonas”
Prahoje, Æekijoje:

Evaldas Vyæinas
374

Arkadijus Gotesmanas
351

Öarúnas Nakas
351

Laima Romoslauskiené
351

Arúnas Dikæius
351

Ûivilé Karkauskaité-Urbaitiené
351

Daiva Parulskiené.
Stipendija dalyvauti seminare „Naujoji Rytù
ir Vidurio Europos muzika” Taline, Estijoje

45
Audronis Imbrasas.
Stipendija dalyvauti festivalyje „Uralo öokiù
fabrikas” Jekaterinburge, Rusijoje

424
Konferencija „Rytù Europos muziejai
tarptautinio bendradarbiavimo erdvéje”
Sankt Peterburge, Rusijoje:

Meiluté Preiköteniené
109

Audroné Peæiulyté
109

Kitos iölaidos
2 141

Programos iölaidos 108 847 JAV dol.

SOROSO ÖIUOLAIKINIO MENO
CENTRAS

Soroso öiuolaikinio meno centras (SÖMC) ìkurtas
1993 m. Jis priklausé Soroso öiuolaikinio meno
centrù, veikianæiù Vidurio ir Rytù Europoje, tinklui.
SÖMC rinko ir platino informacijà apie Lietuvos dailè
öalyje ir uûsienyje.

SÖMC kaupé dokumentacijà apie öiù laikù
lietuviù dailininkus. Per öeöerius metus sukaupta
iösami medûiaga apie 80 dailininkù kúrybà, sudaryta

daugiau negu 300 informaciniù aplankù (su skaid-
rémis, biografijomis, spausdinta medûiaga) apie
lietuvius dailininkus.

SÖMC skyré stipendijas Lietuvos menininkams
bei parodù kuratoriams, dailétyrininkams parodoms
rengti, leidiniams apie öiuolaikinè Lietuvos dailè
leisti. 1999 m. SÖMC paskyré 14 stipendijù meni-
niams projektams.

SÖMC iniciatyva birûelio 7-27 d. Lietuva daly-
vavo Tarptautinéje Prahos scenografijos ir teatro
architektúros kvadrienaléje. Nacionaliniame ir
teminiame paviljonuose eksponuoti dailininkù
Adomo Jacovskio ir Ûilvino Kempino darbai, Teatro
dailés mokyklos paviljone eksponuoti Vilniaus dailés
akademijos scenografijos specialybés studentù dar-
bai. Birûelio 11 – lapkriæio 15 d. Lietuva pirmà kartà
dalyvavo 48 Tarptautinéje Venecijos bienaléje. Lie-
tuvos paviljone eksponuoti dailininkù Eglés Ra-
kauskaités ir Mindaugo Navako kúriniai. Öis pro-
jektas ìgyvendintas kartu su Lietuvos kultúros
ministerija.

SÖMC dalyvavo SCARP projektuose: liepos 3 –
rugpjúæio 9 d. vyko kazachù dailininkù grupés „Kyzyl
Traktor” paroda Öiuolaikinio meno centre Vilniuje;
liepos 9 – rugpjúæio 29 d. Sankt Peterburgo „Rusù
muziejuje” atidaryta tarptautiné fotografijos paroda
„Be sienos”. Dalyvavo fotomenininké Júraté Ta-
moöiúnaité.

SÖMC dalyvavo Culture Link projektuose:
geguûés 28 – birûelio 26 d. tarptautinéje dailés
parodoje „Fauna” Öiuolaikinio meno galerijoje
„Zachèta” Varöuvoje dalyvavo dailininkas Donatas
Jankauskas; birûelio 10 – 30 d. Ûemés meno sim-
poziume „Aplinkos menas ant treæio túkstantmeæio
slenksæio” Perejeslavlio-Zaleskio istoriniame-
kultúriniame draustinyje dalyvavo R. Katiliúté, POST
ARS (Æ. Lukenskas, A. Andriuökeviæius, R. Antinis).
Centro siúlymu birûelio 15 – 30 d. Cimelice pilies
rezidencijù programoje Æekijoje dalyvavo skulptorius
Vytautas Ûaltauskas. Birûelio 28 – liepos 18 d. vyko
edukacinis projektas „Vasaros mokykla: meno kritika
ir dailés kúrinio interpretacija” (Lenkija, Lietuva,
Ukraina, Kroatija) Adomo Mickeviæiaus universitete
Dailés istorijos institute Poznanéje. Dalyvavo
dailétyrininkés, Vilniaus dailés akademijos studentés
Eglé Rindzeviæiúté ir Rita Karklyté.

SÖMC organizavo edukacinius renginius: rug-
séjo 24 – 26 d. kartu su Lietuvos dailés muziejumi
surengé tarptautinè konferencijà „Modernaus meno
muziejus: nuo idéjos iki realizavimo” (Edukacijos ir
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tyrimù programos grantas). Dalyvavo Viktoras
Liutkus (Lietuvos dailés muziejus, Vilnius), Per
Boym (Öiuolaikinio meno muziejus, Oslo), Katalin
Neray (Öiuolaikinio meno muziejus – Ludwig mu-
ziejus, Budapeötas), Kazys Varnelis (Pietù Kali-
fornijos architektúros institutas, Los Angeles),
Zdenka Badovinac (Modernaus meno muziejus,
Liublijana), Maria Hirvi (Kiasma, Helsinkis), Hans
Martens (SMAK, Gentas).

Kostas Bogdanas (Vilniaus dailés akademija) su
SÖMC rekomendacija vasario 10-13 d. dalyvavo
College Art Association konferencijoje Los Angeles
(Getty grantas), geguûés – birûelio mén. tarptau-
tiniame öiuolaikinés dailés projekte „Laboratorium”
Antverpene (Belgija) dirbo staûuotojais E. Stan-
keviæius (Öiuolaikinio meno centras, Vilnius) ir E.
Komkaité (M. K. Æiurlionio dailés muziejus, Kau-
nas), spalio 26-27 d. Sankt Peterburge vykusioje
konferencijoje „Art on the Street” paskaità skaité
dailétyrininké Eglé Rindzeviæiúté, spalio 31 –
lapkriæio 17 d. Modernaus meno muziejuje (MoMA)
Niujorke Rytù ir Vidurio Europos muziejù darbuotojù
seminare-dirbtuvéje dalyvavo V. Liutkus (Lietuvos
dailés muziejus).

SÖMC rengé Lietuvos menininkù parodas
uûsienyje: balandûio 19-30 d. vyko fotomenininkù
Jurgitos Remeikytés ir Gintauto Trimako paroda „Fo-
to instaliacijos” Nacionaliniame dailés muziejuje Cluj
(Rumunija); spalio 6 – 25 d. vyko dailininkù Felikso
Jakubausko ir Noros Blaûeviæiútés parodos Maskvoje
Hamerio centre ir Jurgio Baltruöaiæio namuose.
SÖMC surengé lenkù dailininkés Katarzynos Kozyros
parodà „Moterù pirtis”, kuri vyko balandûio 15 –
geguûés 23 d. Vilniaus öiuolaikinio meno centre.

SÖMC koordinavo Lietuvos menininkù dalyva-
vimà 9 Sarcelles grafikos trienaléje Sarcelles mieste
Prancúzijoje (sausio 30 – vasario 14 d.). Parodoje
dalyvavo 20 Lietuvos menininkù-grafikù. Kartu su
Prancúzù kultúros centru ir Skaitmeninio vaizdo loûe
SÖMC surengta Bienalés atidarymo video konferen-
cija. Spalio 1 – 4 d. organizuotas Lietuvos video meno
pristatymas tarptautinéje video meno parodoje „Visi-
bilita Zero IV” Öiuolaikinio meno galerijoje Romoje.
Pristatyti Gintaro Öepuæio ir Akademinio pasiruoöimo
grupés darbai. Koordinuotas dailininko D. Narkevi-
æiaus dalyvavimas tarptautinéje Melburno bienaléje
(geguûés 14 - birûelio 27 d.), dailininko G. Makare-
viæiaus dalyvavimas tarptautiniame Vilniaus-
Jerevano projekte „The Great Athropy”, lietuviù ir
olandù dailininkù paroda „NL-LT” Begane Grond

centre Utrechte,Olandijoje (rugséjo 5 – spalio 10 d.).
Dalyvavo A. Beinaraviæius, D. Liökeviæius, G.
Makareviæius, D. Narkeviæius, N. Urboniené, G.
Urbonas, E. Rakauskaité. Centras koordinavo
projektà „ARS Novi” Greifsvalde, Vokietijoje
(rugséjo 9 – 18 d.), kuriame dalyvavo dailininkas
Auris Radzeviæius.

1999 spalio 16 – 2000 sausio 16 d. vyko tarptau-
tiné dailés paroda „After the Wall”, kurioje dalyvavo
Eglé Rakauskaité, Deimantas Narkeviæius, Violeta
Bubelyté, Simonas Tarvydas, Giedrius Kumetaitis,
Mindaugas Rataviæius ir Audrius Novickas. Tarptau-
tinéje Ars Baltica fotografijos parodoje „Can you
Hear me?” Valstybinéje dailés galerijoje Kylyje,
Vokietijoje (lapkriæio 3 – gruodûio 12 d.) dalyvavo
Akademinio pasiruoöimo grupé.

Centras kartu su Goethe’s institutu surengé Video
meno turo pristatymà, kuris vyko Atviros Lietuvos
fondo namuose. Dalyvavo Verein vor Visuele Komu-
nikation kuratoré Dagmar Mazelis-Figl. ALF
namuose buvo surengta fotografés Eugenijos Obelies
darbù paroda.

Kartu su Raimundo Paknio leidykla baigiama
rengti spaudai knyga Öimtas öiuolaikiniù Lietuvos
dailininkù, kurioje plaæiai panaudota SÖMC surinkta
dokumentiné medûiaga.

1999 m. buvo toliau pildoma SÖMC kompiuteri-
né duomenù bazé ir Interneto puslapis.

SÖMC administravo regioninè Arts Link progra-
mà. 1999 m. öeöias savaites JAV tobulinosi dailinin-
kas Audrius Novickas.

Nuo 2000 sausio 3 d. SÖMC reorganizuotas ì
Öiuolaikinés dailés informacijos centrà prie Lietuvos
nacionalinio dailés muziejaus.

Konceptualús grupiniai projektai Lietuvoje
Algis Lankelis.
Tarpdisciplininio meno projekto
„Butas 99” organizavimui ir bukletui

1 800

Konceptualús individualús projektai
Lietuvoje

Evaldas Jansas.
Dviejù daliù projekto „Neatveriamas atsivérimas”
(instaliacija ir knyga) realizavimui ir knygos
leidybai

700
Gintaras Makareviæius.
Video instaliacijos ir performanso
„Öiltas” realizavimui Vilniuje ir dalyvavimui su
öiuo darbu tarptautiniame projekte „The Great
Atrophy” Jerevane

700
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Darius Ûiúra.
Projekto „Nematomas” realizavimui ir katalogo
leidybai

700

Grupinés parodos Lietuvoje
Öiuolaikinio meno centras.
Apûvalginés parodos „Lietuvos dailé 1989 –
1999” ÖMC Vilniuje katalogo leidybai

2 000
Lietuvos dailés muziejus.
Parodos „Sankryûa. Lietuvos
ir iöeivijos dailé 1940 – 1953/56”
(Kuratoré: Elona Lubyté) katalogo leidybai

1 500

Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose
Deimantas Narkeviæius.
Dalyvauti tarptautinéje
Melburno (Australija) bienaléje

2 500
VÌ „Jutempus”.
Lietuviù ir olandù dailininkù bendro projekto
„NL – LT” Utrechte (Olandija) realizavimui

1 500
Kèstutis Vasiliúnas.
Lietuviù dailininkams dalyvauti parodoje
„Dailininko knyga” tarptautinéje Frankfurto
knygù mugéje

500

Grupinés parodos uûsienyje
Lietuvos fotomenininkù sàjunga.
Parodos „Lietuviù öiuolaikiné fotografija”
(kuratoré R.Jurénaité) renginyje „Bratislavos
fotografijos ruduo” katalogo leidybai

2 500

Personalinés parodos ir katalogai
Galerija „Akademija”.
Rasos Staniúnienés pasteliù ir Igno Öimelio
(1967 – 1998) pomirtinés retrospektyvinés
parodù galerijoje „Akademija” Vilniuje
organizavimui ir katalogù leidybai

1 600

Leidiniai
VÌ „Nepriklausomi meno kritikai”.
Straipsniù rinkinio Graûina Kliaugiené leidybai

1 000

Iö SÖMC stipendijù rezervo
Eglé Rakauskaité.
Dalyvauti 48 tarptautinéje Venecijos öiuolaikinio
meno bienaléje

1 500
Mindaugas Navakas.
Dalyvauti 48 tarptautinéje Venecijos öiuolaikinio
meno bienaléje

1 500
Lietuvos dailininkams dalyvauti 48 tarptautinéje
Venecijos öiuolaikinio meno bienléje

40 000
Inicijuojamam projektui
„Modernaus meno muziejus:
nuo idéjos iki realizacijos”

12 000
Audrius Novickas
Stipendija staûuotei Niujorke

547
Lietuvos dailés muziejaus
Öiuolaikinés dailés informacijos centro veiklai

23 850
Inicijuojamiems projektams

7 841
Kitos iölaidos

52 742

Centro iölaidos 156 980 JAV dol.



1 9 9 9  m .  m e t i n é   a t a s k a i t a54

BALTIJOS–AMERIKOS PARTNERYSTÉS PROGRAMA
BALTIJOS – AMERIKOS PARTNERYSTÉS    P R O G R A M A



A t v i r o s   L i e t u v o s   f o n d a s 55

1 9 9 9  m .  m e t i n é   a t a s k a i t a

BALTIJOS-AMERIKOS
PARTNERYSTÉS PROGRAMA

Nuo 1999 m. Atviros Lietuvos fondas admi-
nistruoja Baltijos – Amerikos partnerystés programà.
Programos tikslas – remti demokratijos plétrà Lie-
tuvoje, skatinti pilieæius aktyviai dalyvauti öiame
procese. Öito siekiama teikiant paramà Lietuvos
nevyriausybiniù organizacijù sektoriaus plétrai, infor-
muojant visuomenè apie nevyriausybines organi-
zacijas, gerinant teisinè nevyriausybiniù organizacijù
veiklos aplinkà ir skatinant nevyriausybines orga-
nizacijas stipréti finansiökai.

Pleæiant visuomenés supratimà apie nevyriau-
sybines organizacijas, 1999 m. balandûio mén. pa-
baigoje Lietuvos ûurnalistai buvo pakviesti ì renginì
ir supaûindinti su Baltijos–Amerikos partnerystés
programa. Baltijos–Amerikos partnerystés progra-
mos skirtomis léöomis 1999 m. rugséjo mén. 25 d.
surengta Lietuvos nevyriausybiniù organizacijù mu-
gé. Vyko ûurnalistikos studentù, raöanæiù apie nevy-
riausybines organizacijas ir jù veiklà, konkursas. Kas
antrà öeötadienì per Lietuvos radijo pirmàjà programà
buvo transliuojama laida „Kitas kelias”. Öi laida
padéjo supaûindinti visuomenè su nevyriausybiniù
organizacijù kilme, istorija, jù vaidmeniu visuomenés
gyvenime. Laidoje buvo aptariama filantropijos
esmé, valdûios ir verslo atstovù poûiúris ì filantropijà.
Keletas Lietuvos nevyriausybiniù organizacijù klau-
sytojus supaûindino su savo darbais, problemomis,
veiklos rezultatais.

Siekiant gerinti nevyriausybiniù organizacijù
veiklos teisinè aplinkà, Baltijos–Amerikos partne-
rystés programos rémimu iöleisti öie leidiniai: Nevy-
riausybiniù organizacijù veiklà reguliuojanæiù ìsta-
tymù apûvalga ir Nevyriausybiniù organizacijù
ìstatymù vadovas.

Vienas iö svarbiausiù Baltijos–Amerikos partne-
rystés programos uûdaviniù 1999 m. buvo stiprinti
nevyriausybines organizacijas. Todél 1999m. birûelio
mén. Druskininkuose buvo surengta nevyriausybiniù
organizacijù konsultantù vasaros stovykla, kurioje itin
daug démesio skirta NVO mokymui. Baltijos-Ame-
rikos programos léöomis vykdoma ir 10 nevyriau-
sybiniù organizacijù mokymo programa. Kita Bal-
tijos–Amerikos partnerystés programos veiklos kryp-
tis stiprinant nevyriausybines organizacijas – tiesio-
giné finansiné parama. 1999 m. programa rémé nevy-
riausybines organizacijas, dirbanæias nusikaltimù

prevencijos ir teisésaugos, smulkiojo ir vidutinio
verslo bei socialiniù paslaugù vaikams ir moterims
srityse.

Skatinant nevyriausybines organizacijas stengtis
finansiökai sustipréti, Baltijos–Amerikos partnerystés
programos léöomis parengtas leidinys Uûsienio
pagalba Lietuvos nevyriausybinéms organizacijoms,
kuriame pateikta iösami informacija apie uûsienio ir
Lietuvos nevyriausybiniù organizacijù réméjus. Svar-
bus yra finansiniam nevyriausybiniù organizacijù
stiprinimui skirtas projektas „Savivaldybiù ir NVO
bendradarbiavimas”. Öiuo projektu buvo siekiama
skatinti savivaldybiù ir nevyriausybiniù organizacijù
bendradarbiavimà ir padaryti jì tradicinì. Kitas öio
projekto tikslas – padéti savivaldybéms taikyti skaid-
rù paramos skirstymo mechanizmà. Jurbarko, Kel-
més, Ukmergés, Vilniaus ir Vilkaviökio rajonù savi-
valdybiù ir BAP programos léöomis (iö viso 400000
Lt) buvo paremti 46 öiù rajonù nevyriausybiniù orga-
nizacijù projektai.

Inicijuoti projektai
Baltijos-Amerikos partnerystés programos
renginys ûurnalistams

2 050
Nevyriausybiniù organizacijù
informacijos ir paramos centras.
Nevyriausybiniù organizacijù mugei surengti

27 000
Lietuvos radijo pirmoji programa.
Radijo laidai „Kitas kelias”

6 950
Lietuvos ûurnalistikos centras.
Ûurnalistikos studentù, raöanæiù apie
nevyriausybines organizacijas, konkursui

3 160
Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
Konferencijai „Filantropija – nuo iöimæiù prie
tradicijos”

14 060
Nevyriausybiniù organizacijù
informacijos ir paramos centras.
Leidiniui Lyginamoji NVO veiklà reguliuojanæiù
ìstatymù studija

4 975
Nevyriausybiniù organizacijù
informacijos ir paramos centras.
Leidiniui Nevyriausybiniù organizacijù ìstatymù
vadovas

 8 650
Jurbarko, Kelmés, Ukmergés, Vilkaviökio
ir Vilniaus raj. savivaldybés.
Savivaldybiù ir nevyriausybiniù organizacijù
bendradarbiavimui

50 000
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Nevyriausybiniù organizacijù informacijos ir
paramos centras.
Nevyriausybiniù organizacijù Jurbarko, Kelmés,
Ukmergés, Vilkaviökio ir Vilniaus raj.
savivaldybése mokymams

22 800
Nevyriausybiniù organizacijù
informacijos ir paramos centras.
Leidiniui Uûsienio pagalba Lietuvos
nevyriausybinéms organizacijoms

5 800
Vieöojo administravimo institutas.
Deöimties nevyriausybiniù organizacijù
plétros (mokymo) programai

51 260
Nevyriausybiniù organizacijù
informacijos ir paramos centras.
Nevyriausybiniù organizacijù konsultantù
vasaros stovyklai

14 600

Parama nevyriausybinéms organizacijoms
Kauno apskrities moterù kriziù centras.
Projektui „Parama Kauno moterims krizinése
situacijose”

7 875
Dvasinés pagalbos jaunimui centras.
Projektui „Vaikù ir paaugliù nusikalstamumo
prevencija paaugliù klube”

6 110
Moterù organizacija „Praeities pédos”.
Projektui „Prevenciné-informaciné kampanija
prieö prekybà moterimis”

20 500
Tauragés moters uûimtumo
ir informacijos centras.
Projektui „Moters uûimtumo ir informacijos
centro tinklo kúrimas kaimuose”

1351
Kauno nevyriausybiniù
organizacijù paramos centras.
Projektui „NVO informacijos ir paramos centrù
bendradarbiavimo skatinimas, bendros veiklos
koordinavimas”

15 842
Telöiù vaikù ir jaunimo psichologinis centras.
Projektui „Telöiù vaikù ir jaunimo
psichologinio centro veiklos vystymas”

 9 150

Klaipédos nevyriausybiniù
organizacijù informacijos centras.
Projektui „Klaipédos NVO mugé”

2 255
Vilniaus bendruomenés centras.
Projektui „Informacijos socialiniais klausimais
centras”

14 185
Lietuvos socialiniù darbuotojù asociacijos
Klaipédos skyrius.
Projektui „Asmenù, grìûusiù iö laisvés atémimo
vietù, socialiné reabilitacija Klaipédoje”

4 261
Lietuvos úkininkù sàjungos Anyköæiù skyrius.
Projektui „Biuro Informacija ryöiams
su pasaulio paramos fondais ìkúrimas Utenos
apskrityje”

6 495
Lietuvos vaikù teisiù gynimo
organizacija „Gelbékit vaikus”.
Projektui „Léöù paieöka ir apskaita
nevyriausybinéje organizacijoje”

 2 107
Lietuvos vaikù teisiù gynimo
organizacija „Gelbékit vaikus”.
Projektui „Organizacijos stiprinimas”

3 338
Elektrénù vaikù dienos centras.
Projektui „Elektrénù vaikù dienos centro
metodinés pagalbos tarnyba”

8 010
Kauno moters uûimtumo informacijos centras.
Projektui „Mobilus konsultacinis centras”

9 975
Organizacija „Vilties ûingsniai”.
Projektui „Vilties ûingsniù skétiniù
organizacijù veiklos plétra”

 7 676
Klaipédos smulkaus ir vidutinio verslo asociacija.
Projektui „Informacinés bazés sukúrimas ir
buhalterinés apskaitos programù aprúpinimas”

 4 565
Kauno regiono smulkiùjù ir
vidutiniù verslininkù asociacija.
Projektui „Kauno regiono smulkiù ir vidutiniù
verslininkù asociacijos veiklos stiprinimas”

15 000
Kitos iölaidos

52 998

Programos iölaidos 402 998 JAV dol.
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LEIDYBOS PROGRAMA

Programos iniciatyva leidûiamos verstinés hu-
manitariniù ir socialiniù mokslù knygos, kurios su-
paûindina skaitytojus su öiuolaikinés intelektualinés
kultúros kontekstu, skatina kritinì màstymà, ìvairiù
kultúrù tarpusavio supratimà, pateikia ìvairias pama-
tiniù visuomenés ir kultúros problemù sampratas,
ìtvirtina atviros visuomenés idéjas ir vertybes. Siekia-
ma ugdyti stiprià, ìvairià ir nepriklausomà tradicinés
ir elektroninés leidybos ir prekybos pramonè kaip
gyvybiökai bútinà kiekvienos atviros pilietinés visuo-
menés sudedamàjà dalì.

Programos uûdaviniams ìgyvendinti leidûiama
serija „Atviros Lietuvos knyga” (ALK; ISSN 1392-
1673), kurioje nuo 1992 m. iöleista 150 knygù, rengia-
ma dar per 100 knygù.

1999 m. iöleistos 34 naujos knygos:
SVETLANA ALEKSIJEVIÆ. Æernobylio malda. –
Alma littera, 288 psl.

BENEDICT ANDERSON. Ìsivaizduojamos
bendruomenés. – Baltos lankos, 245 psl.

ANTONIN ARTAUD. Teatras ir jo antrininkas. –
Scena, 164 psl.

AURELIJUS AUGUSTINAS. Dialogai: Apie
mokytojà. – Katalikù pasaulis, 168 psl.

PETER L. BERGER, THOMAS LUCKMANN.
Socialinis tikrovés konstravimas. – Pradai, 263 psl.

HAROLD J.BERMAN. Teisé ir revoliucija: Vakarù
teisés tradicijos formavimasis. – Pradai, 875 psl.

PETER BROWN. Öventùjù kultas: Jo atsiradimas ir
vaidmuo lotyniökoje kriköæionybéje. – Aidai, 228 psl.

JOSIF BRODSKIJ. Poetas ir proza. – Baltos
lankos, 423 psl.

WALTER CAIRNS. Europos Sàjungos teisés
ìvadas. – Eugrimas, 407psl.

EDWARD H. CARR. Kas yra istorija? – Vaga,
162 psl.

NILS CHRISTIE. Nusikaltimù kontrolé kaip
pramoné. – Eugrimas, 190 psl.

PATRICK DUNLEAVY, BRENDAN O’LEARY.
Valstybés teorijos: liberaliosios demokratijos
politika. – Eugrimas, 438 psl.

EMILE DURKHEIM. Elementarios religinio
gyvenimo formos. – Vaga, 524 psl.

MICHEL FOUCAULT. Diskurso tvarka. – Baltos
lankos, 53 psl.

MICHEL FOUCAULT. Seksualumo istorija,
3 tomai viena knyga. – Vaga, 526 psl.

SIGMUND FREUD. Psichoanalizés ìvadas.
Paskaitos. – Vaga, 426 psl.

HANS–GEORG GADAMER. Istorija. Menas.
Kalba. (Sud. A.Sverdiolas). – Baltos lankos, 292 psl.

WITOLD GOMBROWICZ. Dienoraötis, t.2. –
Vyturys, 333 psl.

WITOLD GOMBROWICZ. Dienoraötis, t.3. –
Vyturys, 342 psl.

AARON GUREVIÆ. Individas viduramûiù
Europoje. Serija „Europos kúrimas”. – Baltos
lankos, 263 psl.

FRIEDRICH A. VON HAYEK. Teisé, ìstatymù
leidyba ir laisvé, t.3: Laisvosios visuomenés politiné
tvarka. – Eugrimas, 270 psl.

G.W.F.HEGEL. Filosofijos istorijos paskaitos, t.1.
Serija „Klasika”. – Alma littera, 576 psl.

RAUL HILBERG. Nusikaltéliai. Aukos. Stebétojai:
Ûydù tragedija 1933-1945. – Mokslo ir
enciklopedijù leidybos institutas, 362 psl.

THOMAS HOBBES. Leviatanas. Serija „Klasika”.
– Pradai, 696 psl.

PAUL JOHNSON. Ûydù istorija. – Aidai, 871 psl.

CHARLES E. LINDBLOM, EDWARD J.
WOODHOUSE. Vieöosios politikos formavimo
procesas. – Algarvé.

A.NEWEN, E. VON SAVIGNY. Ìvadas ì analitinè
filosofijà. – Baltos lankos, 197 psl.

ORTEGA Y GASSET. Músù laikù tema ir kitos esé.
– Vaga, 549 psl.

PLATONAS. Faidonas, arba apie sielà. Serija
„Klasika”. – Aidai, 311 psl.

FRIEDRICH SCHILLER. Laiökai apie estetinì
ûmogaus aukléjimà. – Lietuvos raöytojù sàjungos
leidykla, 152 psl.

LARRY SIEDENTOP. Tocqueville. Serija
„Paûintis”. – Pradai,197 psl.

PETER SLOTERDIJK. Ciniökojo proto kritika. –
Alma littera, 623 psl.

A.J.P.TAYLOR. Habsburgù monarchija 1809-
1918: Austrijos imperijos ir Austrijos-Vengrijos
istorija. – Mokslo ir enciklopedijù leidybos
institutas, 363 psl.

HAL R. VARIAN. Mikroekonomika: Öiuolaikinis
poûiúris. – Margi raötai, 624 psl.

Knygos parenkamos tariantis su Lietuvos ir uû-
sienio ekspertais. Veræiama iö anglù, danù, ispanù,
italù, lenkù, nyderlandù, prancúzù, rusù, vokieæiù,
senosios graikù, lotynù kalbù. Paprastai ALF sumoka
uû autorines teises, finansuoja vertimà, redagavimà
bei dalì leidybos kaötù vienoje iö Lietuvos leidyklù.
Nuo 1997 m. organizuojami kasmetiniai atviri kon-
kursai leidykloms.

Dalies knygù leidyba finansuojama kartu su
Vidurio Europos universiteto (CEU) Vertimù pro-
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jektu, projektu „Rytai veræia Rytus” Budapeöte ir
JAV Informacijos tarnyba Vilniuje (USIS).

Serijos knygos dovanojamos Lietuvos vieöo-
sioms, aukötùjù mokyklù bei gimnazijù bibliotekoms.

Serijos knygù aptarimai-diskusijos nuolat ren-
giamos ALF namuose bendradarbiaujant su Lietuvos
filosofù draugija. Kartu su Nacionalinés M. Maûvydo
bibliotekos Bibliografijos ir knygotyros centru bei
knygù leidéjù ir prekybininkù asociacijomis pareng-
tas, iöleistas ir iöplatintas pirmasis „Parduodamù
Lietuvos knygù katalogas 1998/Books-in-Print”.

Kartu su VU Komunikacijos fakulteto Knygo-
tyros katedra, Britù Taryba ir bendradarbiaujant su
knygù leidéjù bei prekybininkù asociacijomis vyk-
domas projektas „Knygù leidybos ir prekybos stu-
dijos Vilniaus universitete”.

Programa kuruoja kitù fondo programù leidy-
binius projektus.

Paremti projektai
Humanitariniù ir socialiniù mokslù verstiniù
knygù leidybos konkursas „Atviros Lietuvos
knyga”

90 888
Projektas „Vieöojo administravimo
ir vieöosios politikos knygù leidyba”

29 440
Knygos meno konkursas
„Vilnius ‘99”, specialioji ALF premija uû geriausiai
apipavidalintà mokslinè knygà – Marijos
Matuöakaités knygai „Senoji medûio skulptúra ir
dekoratyviné droûyba Lietuvoje”  (dail. Vida
Kuraité, leidykla „Baltos lankos”)

500
Renginiai III Tarptautinés Baltijos
knygù mugés Vilniuje 1999 vasario mén. metu

1 893
Dalyvavimas Vilniaus knygù mugéje 2000

1 000
Lietuvos leidybos apûvalgos
tarptautinei anketai rengimas

1 000
Tarptautinis seminaras „Rytù-Vakarù
bendradarbiavimas plétojant interaktyviosios
medijos produktus” Vengrijoje (stipendijos 4
dalyviams)

1 377
Elektroninés leidybos konkursas

22 500
Kitos iölaidos

26 231

Programos iölaidos  354 925 JAV dol.

„INTERNETO” PROGRAMA

Interneto programa savo veikla prisideda prie
informacinés visuomenés Lietuvoje formavimosi ir
siekia, kad jos aktyvús dalyviai bútù ne tik techniniai
visuomenés sluoksniai, bet ir ûmonés, dirbantys
kultúros, övietimo, mokslo ir socialinése srityse.

Pagrindinés 1999 m. veiklos sritys buvo tokios:

• informaciniù technologijù panaudojimas kultú-
ros, övietimo, mokslo ir socialiniams reikalams;

• humanitariniù profesijù ûmoniù mokymas
naudotis informacinémis technologijomis;

• informaciniù technologijù panaudojimas atvirojo
ir nuotolinio mokymo tikslams;

• informacinés visuomenés politika.

Siekiant paskatinti naudotis informacinémis
technologijomis kultúros, övietimo, mokslo ir socia-
linéje srityse buvo rengiami konkursai. 1999 m. ìvyko
keturi konkursai:

Lietuvos tautinés maûumos Lietuvos kultúros
paveldo túkstantmeæio virtualioje parodoje.
Konkurso tikslas buvo paskatinti Lietuvos tautines
maûumas dalyvauti Lietuvos kultúros paveldo
túkstantmeæio virtualioje parodoje. Öi paroda suteikia
unikalià galimybè supaûindinti su Lietuvos kultúros
vertybémis visà pasaulì. Konkursui buvo pateiktos 8
paraiökos, 5 iö jù paremtos.

Elektroniné leidyba. Konkurso tikslas buvo
skatinti kurti originalius elektroninius humanitariniù
bei socialiniù mokslù leidinius Lietuvoje. Parama buvo
skiriama patogiù vartoti kompaktiniù diskù — ûinynù,
enciklopedijù, ûodynù, archyvinés medûiagos,
saviövietos programù — leidybai. Prioritetas buvo
teikiamas projektams, pritaikantiems kompiuteriù
multimedijos galimybes. Projekte galéjo búti numatyta
galimybé teikti medûiagà ir Internete. Konkurse
dalyvavo 30 organizacijù, paremta 12 projektù.

Lietuvos virtualiù muziejù portalas. Konkurso
tikslas buvo atrinkti geriausià Lietuvos virtualiù mu-
ziejù Internete portalo projektà ir organizacijà,
galinæià öì portalà sukurti ir priûiúréti. Portalas telkia
esamas ir búsimas Lietuvos muziejù svetaines Inter-
nete bei teikia ìvairias informacines paslaugas, susi-
jusias su Lietuvos muziejais: skelbia naujienas, atlie-
ka paieökà, suteikia galimybè dalyvauti elektroninése
konferencijose. Geriausias projektas, kurì pateiké
Lietuvos dailés muziejus, atrinktas iö 8 pasiúlytù.
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Lietuvos muziejù multimedijos svetainés
Internete. Konkurso tikslas buvo paskatinti Lietuvos
muziejus teikti per Internetà informacijà Lietuvai ir
pasauliui apie savo ìstaigas ir jose sukauptas kultúros
vertybes, spartinti naujù informacijos ir komunikacijos
technologijù naudojimà Lietuvos muziejuose.
Konkurse dalyvavo 28 muziejai, paremta 10 paraiökù,
10 paraiökù dar svarstomos. Sukurtos WWW svetai-
nés bus ìtrauktos ì muziejù portalà „Lietuvos muziejai”.

Interneto programos iniciatyva pradétas projektas
„Gestù pokalbiù knygelé”. Dalyvaujant Vilniaus,
Klaipédos, Öiauliù specialistams bus sukurtas multi-
medijinis kompaktinis diskas kurtiesiems ir jù öeimos
nariams. 1999 m. buvo kuriamas öios knygelés ban-
domasis variantas.

Kitas Interneto programos paremtas projektas –
elektroninis humanitarù ir sociologù ûurnalas
„Artium Unitio”. Öio projekto tikslas – skatinti steig-
ti kitus panaöius ûurnalus ir juridiökai ìteisinti elektro-
niniù moksliniù publikacijù statusà.

Vykdant Interneto programà, skatinanæià naudoti
IT kultúros, övietimo, mokslo ir socialiniams reika-
lams, iöryökéjo didelis humanitarinio iösilavinimo
ûmoniù poreikis iömokti naudotis elektroninés leidy-
bos per Internetà ir skaitmeninius kompaktinius dis-
kus galimybémis. Todél Interneto programa surengé
specialius mokymo kursus. Taæiau to nepakako, tad
1999 m. pradétas projektas „Elektroninés leidybos
kursai”. Öie kursai skirti ruoöti déstytojus, kurie
galétù trumpalaikiuose intensyviuose kursuose
iömokyti humanitarinio iösilavinimo ûmones elektro-
ninés leidybos pagrindù. Öiam kursui parengti steng-
tasi pasitelkti geriausias Lietuvos pajégas, todél pa-
skelbtas konkursas „Elektroninés leidybos kursai”,
kurio metu bútù atrinkti kurso moduliù rengéjai. Öio
projekto svarbà pripaûino ir UNESCO ir suteiké
papildomà finansinè paramà.

Atvirajam ir distanciniam mokymui Lietuvoje
pagerinti 1999 m. pradétas projektas „Distancinio
övietimo kursù rengéjù ruoöimo programa”. Bus
parengtas kursas, leisiantis paruoöti distancinio
mokymo specialistus, taip pat paruoöti déstytojai öiam
kursui déstyti. Numatoma 2000 m. öì kursà pradéti
déstyti Vilniuje, Kaune ir Klaipédoje.

Informacinés visuomenés politika – tai nauja
Interneto programos veiklos sritis. Pagrindinis öios
veiklos tikslas – paremti ìvairiù tiek valstybiniù, tiek
ir nevyriausybiniù institucijù siekius ir praktines
priemones ruoöiant Lietuvos visuomenè globalioms
permainoms, kurias neiövengiamai skatina infor-

macinés visuomenés plétra. 1999 m. paremtas Vil-
niaus universiteto projektas „Informacinés visuo-
menés kolokviumas: Lietuva XXI a.” Tai ilgalaiké
programa, sudaryta iö kolokviumù, seminarù,
diskusijù, konferencijù. Jos tikslas – analizuoti
aktualiausias Lietuvos informacinés visuomenés
problemas ir paruoöti politinius, teisinius, ekono-
minius, socialinius bei technologinius sprendimus,
labiausiai tinkamus músù visuomenei. Taip pat remti
jauni, visuomeniökai aktyvús doktorantai suteikiant
jiems galimybè dalyvauti tarptautiniame seminare
„Europos kompiuteriù tinklo revoliucija”. Paskatintas
ir paremtas Teisés akademijos projektas „Informa-
ciniù technologijù teisés konsultavimo svetainé”.

Informacinés visuomenés iövystymo lygì padeda
ìvertinti teikiamos per Interneto serverius informa-
cijos apûvalgos. Siekiant skatinti tokiù apûvalgù
kúrimà, paskelbtas konkursas „Lietuvos Interneto
svetainiù apûvalgos”. Konkurso tikslas – paakinti
skelbti Lietuvos Interneto svetainiù apûvalgas spau-
doje, nes jos padétù orientuotis bei ìvertinti Interneto
svetainiù ir tinklalapiù kokybè, jù reikömè ir reika-
lingumà bendrame socialiniame ir kultúriniame kon-
tekste. Konkursas baigsis 2000 m.

Interneto programa 1999 m. bendradarbiavo su
visomis Atviros Lietuvos fondo programomis, vy-
riausybinémis struktúromis, atsakingomis uû infor-
maciniù technologijù panaudojimà Lietuvoje, Seimo
kultúros ir ekonomikos komitetais, UNESCO.

KULTÚROS PROJEKTAI

Konkursas „Lietuvos Tautinés maûumos
Lietuvos kultúros paveldo túkstantmeæio
virtualioje parodoje”
Bendradarbiaujant su Pilietinés visuomenés ir Kultúros
infrastruktúrù programomis

Lietuvos karaimù kultúros bendrija.
Lietuvos karaimai

3 500
Vilniaus kraöto Lietuvos totoriù benruomené.
Totoriù ir lietuviù kultúriniai mainai, kurie
Lietuvoje vyksta jau öeöis amûius

4 250
Lietuvos ûydù bendruomené.
Ûydai Lietuvoje

4 750
Rusù kultúros centras.
Lietuvos rusù kultúra

4 500
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Tarpdisciplininé Lietuvos
sentikiù tyrimo grupé prie VU.
Kiteû-Grad. Lietuvos rusai sentikiai:
dabartis ir praeitis

4 875

Konkursas „Lietuvos
virtualiù muziejù portalas”
Bendradarbiaujant su Kultúros infrastruktúrù programa

Lietuvos dailés muziejus.
Lietuvos virtualiù muziejù Internete portalas
„Lietuvos muziejai”

10 000

Konkursas „Lietuvos muziejù
multimedijos svetainés Internete”
Bendradarbiaujant su Kultúros infrastruktúrù
programa

Nacionalinis M.K.Æiurlionio dailés muziejus.
Daugialypés Nacionalinio M.K.Æiurlionio dailés
muziejaus Interneto svetainés kúrimas

1 925
Kernavés archeologijos
ir istorijos muziejus-rezervatas.
Kernavés archeologijos ir istorijos muziejaus –
rezervato daugialypés Interneto svetainés
kúrimas

1 925
Lietuvos júrù muziejus.
Daugialypés Lietuvos júrù muziejaus Interneto
svetainés kúrimas

1 925
Lietuvos gyventojù genocido ir rezistencijos
tyrimo centras, Genocido aukù muziejus .
Genocido aukù muziejaus multimedijiné
Interneto svetainé

1 050
Vilniaus dailés akademija.
Vilniaus dailés akademijos muziejaus Interneto
svetainés kúrimas

1 200
Lietuvos aviacijos muziejus.
Virtuali Lietuvos aviacijos istorijos paroda

800
Molétù kraöto muziejus.
Molétù kraöto muziejaus Interneto svetainé

750
Rusù kultúros centras.
Lietuvos rusù dailés virtualusis muziejus

2 693
Panevéûio kraötotyros muziejus.
Panevéûio kraötotyros muziejaus Interneto
svetainé

2 000

Lietuvos kultúros fondo
Övenæioniù rajono visuomenés taryba.
Virtuali Nalöios muziejaus svetainé

2 000

Elektroninés leidybos konkursas
Bendradarbiaujant su Leidybos ir Kultúros
infrastruktúrù programomis

Lietuvos istorijos institutas.
Kúryba ir tradicijos: geometriniai lietuviù audiniù
raötai

5 350
Ûemaiæiù kultúros draugijos
informacinis kultúros centras.
ÛEMAITIJA (Multimedijiné knyga-enciklopedija
lietuviù ir anglù kalbomis apie ûemaitijos istorijà,
kalbà, kultúrà, literatúrà, dailè, teatrà, ekono-
mikà, lankytinas vietas kompaktiniame diske)

5 500
Vilniaus dailés Akademija.
Kompaktinis diskas (CD) „Lietuvos vienuolynai”

5 900
FODIO.
M.K.Æiurlionis: paveikslai, eskizai, mintys

4 800
Kultúros paveldo institutas.
Kuröiù Nerijos nacionalinis parkas – kultúros
paveldas

1 000
Lietuviù kalbos institutas.
Tarmiù ìraöù fondo iösaugojimas – kompaktiniai
diskai

8 250
ALNA.
Lietuvos geografinis atlasas – kompaktinis diskas

1 000
Studentù bendrija „Humanitas”.
Kompaktinis diskas, skirtas sovietinés Lietuvos
1956-1988 m. laikotarpio kultúrinio diskurso
analizei

2 000
Nacionalinis M.K.Æiurlionio dailés muziejus.
Lietuva ir pasaulis Nacionalinio M.K.Æiurlionio
dailés muziejaus rinkiniuose

8 643
Lietuvos nacionalinés
M.Maûvydo bibliotekos Rankraöæiù skyrius.
Istorijos ir kultúros dokumentù skaitmeninio
archyvo kúrimas (Lietuvos nacionalinés
M. Maûvydo bibliotekos Rankraöæiù skyriaus
pergamentù kolekcija)

9 997
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SOCIALINIAI PROJEKTAI

Elektroninés leidybos konkursas
Bendradarbiaujant su Socialinés paramos ir
Mokslo programomis

Kauno aklùjù ir silpnaregiù vaikù globos bendrija
„Akiù öviesa”.
Aklùjù ir silpnaregiù vaikù plastiné raiöka

1 000
Sveikatos ekonomikos centras.
Socialinés apsaugos terminù ûodynas

1 000
Multimedijos centras humanitarams.
Gestù kalbos pokalbiù knygelé „Bendraukime
gestù kalba” – demo versija

7 480

KITI PROJEKTAI

Lietuvos neakivaizdinio övietimo centras.
Distancinio övietimo kursù rengéjù ruoöimo
programa

15 000
Multimedijos centras humanitarams.
Elektroninés leidybos kurso programa

8 655
Kauno regioninis distancinio mokymo centras.
 Virtualios klasés organizavimas WWW aplinkoje

4 000
Kauno technologijos universitetas.
WWW svetainiù kúrimas

2 000
Studentù bendrija „Humanitas”.
Elektroninis humanitarù ir sociologù ûurnalas
„Artium Unitio”

4 500
VU Komunikacijos tyrimo centras.
Seminaras „Informaciné visuomené Lietuvoje –
lúkesæiai ir tikrové”

375
VU Komunikacijos tyrimo centras.
Informacijos visuomenés koliokviumas
„Lietuva XXI a.”

9 850
Lietuvos teisés akademija.
Teisiné pagalba gyventojams Internete
informaciniù technologijù teisés klausimais

2 000
Tatjana Timæenko.
Stipendija dalyvauti seminare „Digital preserva-
tion Medieval manuscripts and early printed
books”

349

Neruté Kligiené.
Stipendija dalyvauti seminare „Digital preserva-
tion Medieval manuscripts and early printed
books”

414
Mantvydas Juozapaviæius.
Stipendija dalyvauti seminare
„European Network Revolution”

903
Marija Snieækuté.
Stipendija dalyvauti seminare
„European Network Revolution”

903
Interneto programos inicijuotiems
mokymams

6 476
Kitos iölaidos

69 717

Programos iölaidos 240 078 JAV dol.

ALF KAUNO CENTRAS

ALF Kauno centras 1999 m. toliau tèsé anksæiau
pradétà darbà – visuomené buvo informuojama apie
ALF strategijà, veiklos kryptis, programas ir bendra-
darbiavimo galimybes. Toliau formuojama biblio-
teka-skaitykla, kuria naudojasi Kauno miesto moks-
leiviai, studentai, déstytojai, intelektualai. Pakeista
Kauno centre vykdytù programù kryptis – dabar
daugiausia dedama pastangù centrui reorganizuoti ì
Jaunimo karjeros centrà.

Remdamiesi 1997-1999 m. atliktais sociolo-
giniais jaunù ûmoniù ìgúdûiù, kompetencijos, gau-
namos informacijos öiais klausimais tyrimais, ìver-
tinome esamà situacijà ir atlikome poreikiù analizè.
Kauno centre 1996 m. pradétos Karjeros programos
tikslas – ugdyti 14-18 metù moksleiviù sugebéjimus
planuoti savo karjerà bei jos siekti.

1999 m. programos pagrindinés darbo kryptys
buvo mokymas ir övietimas. Tai teoriniai bei meto-
diniai seminarai, paskaitos moksleiviams ir jù tévams,
studentams, mokytojams, pedagoginiù-psichologiniù
tarnybù darbuotojams. Parengta programa pedago-
ginio profilio aukötosioms mokykloms „Karjeros
planavimo bei siekimo teorija ir didaktika”. Programa
modifikuota atsiûvelgiant ì ìvairù jaunimo amûiù ir
papildyta. Kuriamo Jaunimo karjeros centro funk-
cijos: informuoti, konsultuoti jaunimà ir tarpininkauti
renkantis karjerà, rengti naujas programas, skirtas
ìmonés, organizacijos personalo karjerai.
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Centre gausiai lankosi jaunimas, kuris æia infor-
muojamas apie galimybes studijuoti uûsienyje ir
ìvairias stipendijas bei finansinè paramà. Konsul-
tuojame apie studijù programas Amerikoje, Europoje,
Kanadoje, apie Atviros visuomenés instituto regio-
nines programas, tarptautiniù testù laikymà. Atlie-
kama studijù programù paieöka pagal klientù pagei-
davimus. Lankytojai turi galimybè naudotis centro
biblioteka, kompiuteriais, mokomàja medûiaga ruo-
öiantis tarptautiniams egzaminams bei ieökant studijù
programù, jù finansavimo öaltiniù. Apsilanké daugiau
negu1500 interesantù.

1999 m. pabaigoje ALF Kauno centras peror-
ganizuotas ì Jaunimo karjeros centrà, kurì ìsteigé At-
viros Lietuvos fondas kartu su Vytauto Didûiojo uni-

versitetu. Centro tikslai – sukurti bei tobulinti pilieæiù,
ypaæ gabiù jaunù ûmoniù, karjerai siekti reikalingù
paslaugù sistemà, kuri padétù priimti svarbius jù
veiklai sprendimus, taip pat skatintù juos siekti
profesinés karjeros Lietuvoje, pristabdytù intelekto
nutekéjimà iö öalies; padéti bendrojo lavinimo mo-
kyklù mokiniams, universitetù absolventams planuoti
ir siekti individo gebéjimus atitinkanæios karjeros ir,
tenkinant asmeninè savigarbà bei saviraiökà, jà
kúrybingai realizuoti; skatinti socialines, kultúrines
bei pilietines iniciatyvas siekiant ìtraukti öalies
pilieæius ì visuomenés kaitos procesà.

Centro iölaidos 139 717 JAV dol.
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ATVIROS VISUOMENÉS    KOLEGIJA
MOKYKLÙ TOBULINIMO    CENTRAS

ÖVIETIMO KAITOS    FONDAS
PARAMOS VAIKAMS    CENTRAS

LIETUVOS JUNIOR    ACHIEVEMENT
NEFORMALIOJO ÖVIETIMO DEBATÙ    CENTRAS

ÛURNALISTIKOS  CENTRAS
SOROS INTERNATIONAL   HOUSE
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ATVIROS VISUOMENÉS KOLEGIJA

Atviros visuomenés kolegija yra mokymo ir
mokslo institucija, ìsteigta Atviros Lietuvos fondo
1997 m. Jos tikslas - suteikti galimybè gabiems
Lietuvos humanitariniù ir socialiniù mokslù studen-
tams lygiagreta su pagrindinémis studijomis gilinti
ir plésti ûinias, ugdyti kritinio màstymo ir savaran-
kiöko mokslinio darbo ìgúdûius, plésti akademinì
akiratì derinant specialias ir tarpdisciplinines studijas;
sudaryti sàlygas gabiems studentams greitai ir
natúraliai ìsitraukti ì akademinì gyvenimà. Kolegijoje
formuojasi nauja akademiné karta, pripaûìstanti
bendras vertybes – pagarbà minties laisvei ir moks-
linei kúrybai.

1998-1999 m. – antri akademiniai Atviros
visuomenés kolegijos metai. Kolegijoje studijavo 18
studentù iö Vilniaus Universiteto, Vilniaus dailés
akademijos, Vytauto Didûiojo universiteto ir Klai-
pédos universiteto. Su jais dirbo 11 tutoriù-vadovù.

Pagrindiné kolegijos darbo forma– individualus
ir reguliarus tutoriaus ir studento darbas. Akademiniù
metù pradûioje kiekvienam studentui parenkamas
vadovas ir parengiamas individualiù studijù planas.
Ypaæ skatinamos tarpdisciplininés studijos. Be
individualiù studijù, organizuojami humanitariniai ir
socialiniai seminarai. Studentas ir tutorius daug dirba
su pasirinkta tema, o seminarai padeda ìgyvendinti
vienà svarbiausiù Kolegijos siekiù – diegti tarpdis-
ciplininì studijù pobúdì. Iöleistas 1997-1998 akade-
miniù metù Kolegijos darbù rinkinys Seminarai’98.

Be to, Kolegijoje ne tik individualiai studijuo-
jama ir rengiami seminarai, bet skaitomos ir pas-
kaitos, kuriose aptariami öiuo metu atliekami tyrimai,
dar nebaigtos arba neiöspausdintos knygos bei
nuövieæiamas dabartinés humanistikos konteks-
tas.Kolegijoje buvo déstomas analitinés antropo-
logijos paskaitù kursas „Sergejus Eizenöteinas: tota-
lus kúrinys” Vilniaus Universiteto, Vytauto Didûiojo
universiteto, Filosofijos ir sociologijos instituto dok-
torantams bei Kolegijos studentams. Jì skaité
Valerijus Podoroga iö Rusijos mokslù akademijos
Filosofijos instituto. Öì kursà bei jam pasibaigus iölai-
kytus doktorantúros egzaminus akreditavo univer-
sitetai.

Kolegijos studentai turéjo galimybè iövykti
staûuotis arba dirbti Sankt Peterburgo, Krokuvos bei
Londono bibliotekose, kur galéjo gauti Lietuvoje
nesamos literatúros Kolegijos bei universitetù baka-
lauriniams darbams. Studentai dalyvavo studentù

konferencijose ir stovyklose Lietuvoje bei uûsienyje,
skelbé straipsnius kultúrinéje ir mokslinéje spaudoje.
Studentù raöto darbai buvo ginami vasaros stovyklos
metu, dalyvaujant oponentams ir ekspertams. Penki
studentai pakviesti tèsti studijas Kolegijoje. Iö viso
1999-2000 mokslo metais priimta 20 studentù.

Kolegija priklauso tarptautiniam Invisible Col-
lege (Neregimùjù kolegijù) tinklui.

Dalis finansavimo Atviros visuomenés kolegijai
skiriama iö AVI biudûeto.

 Kolegijos iölaidos  74 103 JAV dol.

MOKYKLÙ TOBULINIMO
CENTRAS

Mokyklù tobulinimo centro uûdavinys – visa-
pusiökai remti mokyklù veiklos tobulinimo procesus,
ìgyvendinti alternatyvias mokytojù profesinio
tobulinimosi programas bei kitus övietimo projektus.

Centras buvo ìsteigtas 1999 m. kovo mén., o jo
veiklos pagrindas – ALF projekto „Övietimas Lie-
tuvos ateiæiai” pedagogù rengimo tobulinimo pro-
gramos pradéti darbai.

Pagrindinés Centro veiklos kryptys

• Aktualiù sriæiù pedagogù profesinio tobulinimosi
programù kúrimas ir jù sklaida Lietuvos mokyk-
lose
Centras 1999 m. sukúré ir pasiúlé mokykloms
öias programas: „Aktyvieji mokymosi metodai”,
„Mokyklos vystymosi planavimas” bei „Mo-
kykla be prievartos”. Centro seminarai organi-
zuojami öito pageidaujanæiose mokyklose ir
juose dalyvauja visi ar dauguma tos mokyklos
mokytojù. 2000 m. mokyklos gaus baigiamas
rengti naujas programas: „Mokykla – informacija
– ugdymas”, „Mokymasis bendradarbiaujant”,
„Ekonominis raötingumas mokykloje” ir kt.

• Mokyklù konsultantù rengimas bei mokyklù
konsultavimas
Centro siúlomas idéjas ir parengtas programas
po mokyklas skleidûia daugiau negu 20 kon-
sultantù, kuriù dauguma yra praktikai – mokyklù
vadovai bei mokytojai. Vienas iö svarbiausiù
Centro uûdaviniù – sudaryti sàlygas konsul-
tantams nuolat profesiökai tobuléti. 1999 m. buvo
surengti 4 konsultantù mokymai. Kitas svarbus
uûdavinys – konsultuoti to pageidaujanæias
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mokyklas. 1999 m. pradéta kurti ir mokyklù kon-
sultavimo sistema.

• Ilgalaikiai bei kompleksiniai övietimo projektai,
skatinantys gilesnius övietimo sistemos pokyæius
Centras kartu su Övietimo ir mokslo ministerija
I999 m. pradéjo ìgyvendinti du ilgalaikius pro-
jektus: „Mokyklos vidaus audito metodikos kú-
rimas” bei „Mokykla – besimokanti organizacija:
mokytojù tobulinimosi savoje mokykloje mode-
lio kúrimas”. Vykdant öiuos projektus, mokyk-
lose atliekami tyrimai bei analizuojami gaunami
duomenys, kuriamos specialios programos mo-
kytojams ir rengiamos rekomendacijos minis-
terijai pateikti. Pirmojo projekto pagrindu gautas
rezultatas bus su Ministerija suderinta mokyklos
savès ìvertinimo metodika, kurià galés taikyti
visos Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos.
Ìgyvendinant antràjì projektà, siekiama skatinti
keisti mokytojù profesinio tobulinimosi sistemà
taip, kad ji labiau atitiktù konkreæios mokyklos
poreikius bei bútù visiökai decentralizuota.

• Ekonomikos mokymas vidurinéje mokykloje
Centras, bendradarbiaudamas su Nacionaline
ekonomikos mokymo taryba (National Council
for Economic Education), ìgyvendina ekono-
mikos mokytojù profesinio tobulinimosi prog-
ramà. 1999 m. buvo surengtas seminaras vidu-
riniù mokyklù ekonomikos mokytojams; buvo
suburta profesionaliù ekonomikos déstytojù
grupé; parengta Centro ekonomikos programos
koncepcija; pradéti ruoöti ekonomikos mokymo
moduliai pradinéms, 5-10 ir 11-12 klaséms bei
speciali programa mokyklù administracijai
„Ekonominis raötingumas mokykloje”.

• Holokaustas öiuolaikiniame Lietuvos kontekste
Centras tèsia ALF programà „Mokymas apie
holokaustà”. Centro uûsakymu 1999 m. buvo
sukurtas mokomasis 4 daliù vaizdo filmas „Sau-
lélydis Lietuvoje”, pasakojantis apie ìvairius
ûydù bendruomenés gyvenimo aspektus prieö-
kario Lietuvoje bei jos tragiökà lemtì holokausto
metu. 1999 m. bendradarbiaujant su Beth Sha-
lom holokausto atminties centru (Didûioji Brita-
nija), buvo organizuojami renginiai mokytojams,
akademiniam jaunimui ir visuomenei. Jù metu
buvo svarstomi holokausto padariniai öiù laikù
visuomenei. Centras kaupia leidiniù apie holo-
kaustà bibliotekélè, rengia seminaro, padésianæio
mokytojams naudotis mokomuoju vaizdo filmu,
programà bei pagalbinù knygelù mokytojams.

Tarptautiniai projektai

Centras palaiko glaudûius ryöius su Soroso fondù
övietimo programomis. 1999 m. Centras teiké
konsultacijas bei organizavo seminarus mokytojams
Kazachstane, Rumunijoje, Gruzijoje bei Baltaru-
sijoje. Bendradarbiaujant su Gruzijos ir Kazachstano
fondais, kuriami tèstiniai projektai.

Centras yra Pasaulinio mokyklù efetyvumo ir
tobulinimo kongreso narys.

ALF skirta parama 178 636 JAV dol.

ÖVIETIMO KAITOS FONDAS

Övietimo ir mokslo ministerija ir Atviros Lie-
tuvos fondas 1999 m. geguûés mén. ìsteigé vieöàjà
ìstaigà – Övietimo kaitos fondà.

 Övietimo kaitos fondas, suvienijès Lietuvos
valstybés ir Atviros Lietuvos fondo pajégas ir léöas,
siekia öalies mokykloms teikti reikiamà paramà,
palaikyti pedagogù bendruomeniù iniciatyvas,
sudaryti sàlygas ugdyti projektinio darbo ìgúdûius.

Ilgalaikiai Fondo tikslai numato tolesnè övietimo
reformos plétrà, atitinkanæià öiuolaikinius Lietuvos
visuomenés poreikius, pilietinés visuomenés idealus
ir vertybes. Fondas savo veikla siekia, kad ì övietimo
reformos darbà ìsitrauktù ne tik valstybinés ins-
titucijos, bet ir iniciatyvús pilieæiai, jù grupés, pe-
dagogù ir mokyklù bendruomenés.

Övietimo kaitos fondas teikia pirmenybè projek-
tams, kurie turi regioninés svarbos, garantuoja veiklos
tèstinumà ir atitinka övietimo reformos antrojo etapo
prioritetus bei jù ìgyvendinimo priemones ir uûdavi-
nius. Skatinamas savarankiökù ir iniciatyviù mokyklù
bendruomeniù kúrimasis, kúrybinis visuomenés ir
mokyklos bendradarbiavimas, geresné övietimo ko-
kybé, platesnés galimybés jo siekti.

Atviros Lietuvos fondo ir Övietimo ir mokslo
ministerijos ìnaöai sudaro pradinì fondo kapitalà.
Fondo dalininkù ìnaöai 1999 m. buvo tokie: ALF –
700 000 Lt, ÖMM – 540 000 Lt. 2000 m. numatomi
ìnaöai po – 800 000 Lt. Iö viso: 1 600 000 Lt

 Kad pradinis kapitalas ne maûétù, o didétù,
Övietimo kaitos fondas stengiasi pritraukti treæiùjù
öaliù paramà Lietuvoje ir uûsienyje.

 Övietimo kaitos fondas savo veiklà pradéjo 1999
mokslo metù pradûioje. Fondas pakvieté pedagogù
bendruomenè dalyvauti öiuose konkursuose:

• Pirmasis projektas
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• Efektyvus mokymo priemoniù panaudojimas
• Övietimo ìstaigù bibliotekù modernizavimas
• Mokykla – vietos bendruomenés kultúros centras
• Humanitariniù ir socialiniù dalykù atnaujinimas.

Konkursai buvo skirti bendrojo lavinimo, pro-
fesinéms ir aukötesniosioms mokykloms bei kitoms
Lietuvos övietimo ìstaigoms. Pats didûiausias kon-
kursas „Mokykla – vietos bendruomenés kultúros
centras” skirtas kaimo mokyklù bendruomenéms.
Övietimo kaitos fondo veikla labai domisi pedagogù
bendruomené – gauta daugiau negu 700 paraiökù bei
praöymù . Tai rodo didelì tokiù konkursù poreikì bei
padidéjusì mokyklù aktyvumà. Daugiausia paraiökù
gauta öiems konkursams: „Övietimo ìstaigù bibliotekù
modernizavimas”, „Pirmasis projektas”, „Mokykla
– vietos bendruomenés kultúros centras”.

ALF skirta parama 175 000 JAV dol.

PARAMOS VAIKAMS CENTRAS

Paramos vaikams centro misija – tenkinti vaikù
ir öeimù psichinés sveikatos reikmes ìgyvendinant
psichologinés pagalbos, mokymo ir prevencines
programas, garantuoti profesionalià paramà atsiûvel-
giant ì kiekvieno vaiko ir öeimos unikalumà.

Paramos vaikams centras vykdo öias programas:

Programa Big Brothers/Big Sisters
Lietuvoje

Programos esmé – vieno suaugusiojo ilgalaikis
savanoriökas bendravimas su vienu vaiku siekiant
ugdyti vaiko atsakomybè, pasitikéjimà savimi ir
skatinti jì rúpintis savimi ir kitais. Teigiamas suau-
gusiojo pavyzdys yra bútina sàlyga, kad vaikas sék-
mingai vystytùsi ir maksimaliai atskleistù savo poten-
cialias galimybes.

• Savanoriù rengimas tapo nuolatiniu procesu.
1999m. parengtos keturios savanoriù grupés.
Sudarytos 43 naujos savanorio ir globotinio poros
(iö viso 1999 m. buvo 85 poros ). Veikia savano-
riù klubas.

• Organizuota vasaros stovykla savanoriams ir jù
globotiniams.

• Lietuvoje BB/BS programos veikia Kaune,
Klaipédoje, Alytuje, Kretingoje. 1999 m. pa-
rengti du nauji BB/BS programos koordinatoriai
Ukmergés miesto BB/BS programai.

• PVC darbuotojai konsultavo Centrinés ir Rytù
Europos BB/BS programas ir vadovavo Tarp-
tautinés BB/BS konsultantù grupés mokymams.

• Lietuvos BB/BS tapo organizacijos Big Broth-
ers/ Big Sisters International nare.

• Parengtas ir iöleistas metodinis vadovas Stan-
dards and practices for establishing a Big Broth-
ers/ Big Sisters program (Dagmar McGill, Auöra
Kuriené, Erna Petkuté).

Prievartos prieö vaikus prevencijos
programa

Programos tikslas – plésti visuomenés ûinias apie
prievartà prieö vaikus, jos prieûastis ir pasekmes;
suteikti su vaikais dirbantiems ìvairiù profesijù atsto-
vams ûiniù apie vaikù prievartà, jos prevencijos ir
intervencijos búdus bei galimybes; padéti vaikams
ìveikti psichologines krizes ir prievartos padarinius;
diegti efektyvius öeimos bendradarbiavimo ir vaikù
ugdymo principus.

• „Psichologiné öeimos mokykla” – 10 grupiù.
• 1999 m. parengtas ir ìgyvendintas pedagoginés

psichologinés pagalbos projektas vaikù laiki-
nosios globos namams ”Atsigrèûk ì vaikus”.

• Vaikams, patyrusiems prievartà, PVC teikia
psichoterapinè pagalbà.

• Organizuotas tarptautinis seminaras „Savi-
ûudybé: profilaktika ir veikimo búdai”, Vilnius,
1999 m. balandûio mén.

• Svarbesni seminarai: „Seksualinés prievartos
atvejù diagnostika ir intervencijos strategijos”;
„Öeima socialinéje psichologinéje krizéje”;
„Vaikù psichologiniù kriziù ir prievartos
prevencija mokykloje”.

• Iöversta ir parengta iöleisti knyga Anne Graffam,
Handbook on questioning children .

• Sukaupta metodiné biblioteka apie vaikù
prievartos prevencijos problemas ir galimybes.

Programa „Gatvés vaikai”

Öi programa 1998 m. pradéta ìgyvendinti deöim-
tyje Rytù ir Centrinés Europos öaliù, taip pat ir Lietu-
voje. Tai dvejù metù programa, remiama Atviros Lie-
tuvos fondo ir King Baudouin Foundation (Belgija).
Programos tikslas – sukurti ir aktyvinti NVO ir in-
dividù, dirbanæiù su „gatvés vaikais” tinklà; organi-
zuoti mokymus pagal NVO poreikius; ìkurti metodinì
centrà ûmonéms, dirbantiems su „gatvés vaikais”;
informuoti visuomenè apie „gatvés vaikù” padétì
Lietuvoje bei keisti visuomenés poûiúrì ì öiuos vaikus.
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• Organizuotas antras konkursas finansinei
paramai gauti.

• Veikia metodinis centras, surengti mokymai
ûmonéms, dirbantiems su rizikos grupés vaikais.

• 1999 m. gruodûio mén. organizuotas tarptautinis
seminaras ”Gatvés vaikai – Baltijos öaliù patirtis”.

Dalis centro veiklos buvo finansuojama AVI bei
King Baudouin Foundation (Belgija).

Centro iölaidos 171 220 JAV dol.

Lietuvos Junior Achievement

Lietuvos Junior Achievement misija – ugdyti
Lietuvos jaunimà laisvosios rinkos dvasia, mokyti
suprasti verslà ir ekonomikà, puoseléti iniciatyvà,
verslumà ir lyderio savybes.

Ekonomika, laisvoji rinka, verslo praktika – tai
verslininkù vartojami terminai, bet jais apibúdinami
principai daro ìtakà kiekvieno ûmogaus gyvenimui.
Jaunimas turi pasirengti pats kurti savo ateitì, todél
svarbu, kad jau dabar pradétù mokytis öiù sàvokù.
Lietuvos Junior Achievement (LJA) tikslai:

• padéti jaunimui suprasti laisvosios rinkos
ekonomikos idéjas;

• skleisti praktinì privataus verslo patyrimà;
• gerinti búsimù vartotojù, tarnautojù ir verslininkù

ekonominì iöprusimà;
• atkreipti jaunù ûmoniù démesì ì jù paæiù gali-

mybes kelti savo gyvenimo lygì;
• sudaryti sàlygas glaudûiam bendradarbiavimui

tarp övietimo sistemos ir verslininkù.

Savo misijà ir tikslus LJA ìgyvendina diegdama
mokomàsias ekonominio övietimo programas.

Taikomosios ekonomikos programa

Taikomoji ekonomika (TE) – bendrojo lavinimo
ekonomikos kursas. Jis skirtas 16-18 metù moks-
leiviams. Öis kursas déstomas Lietuvos vidurinése,
profesinése, aukötesniosiose mokyklose ir kitokio
pobúdûio övietimo ìstaigose. 1999-2000 mokslo
metais taikomosios ekonomikos mokosi daugiau
negu 6300 moksleiviù 144 mokyklose, esanæiose 67
miestuose ir miesteliuose.

Pagrindinés mokyklos programos

Tai programos, skiriamos septintù–devintù klasiù
moksleiviams. Jos padeda jaunesniùjù klasiù moks-
leiviams susipaûinti su ekonominiu ir kartu su juos
supanæiu pasauliu. Jas sudaro trys pagrindinés dalys:

„Mano ekonomika”, „Veikianti ìmoné” ir „Tarptau-
tiné rinka”. 1999-2000 mokslo metais pagal öias
programas mokosi beveik 500 Lietuvos moksleiviù
21 mokykloje.

Vykdydama programas, LJA organizuoja
renginius, varûybas, konkursus moksleiviams ir mo-
kytojams, sudaro galimybè dalyvauti tarptautiniuose
renginiuose.

Pagrindiniai renginiai

• LJA organizavo vienà naujù TE mokytojù ren-
gimo seminarà ir du TE mokytojù tobulinimosi
seminarus.

• Su Övietimo ir mokslo ministerija bei Lietuvos
aukötosiomis mokyklomis surengé ekonomikos
olimpiadà. Joje dalyvavo daugiau negu 250
moksleiviù.

• Surengtas Lietuvos kompiuterinio ekonomikos
modeliavimo(VEMP) æempionatas. Trys æem-
pionato turai vyko pasinaudojant Internetu,
ketvirtas – finalinis turas vyko akivaizdûiai: 8
geriausios moksleiviù komandos susirinko
Vilniuje ì vienos dienos turnyrà. Æempionate
dalyvavo 220 moksleiviù komandù, bendras
dalyviù skaiæius – daugiau negu 800.

• LJA surengé penkiù dienù trukmés moksleiviù
vasaros stovyklà, kurioje dalyvavo daugiau negu
60 moksleiviù iö visos Lietuvos ir 10 mokytojù.

• Surengtas geriausio verslo plano konkursas. Jam
buvo pateikta daugiau negu 80 moksleiviù verslo
planù.

• Surengtas geriausios moksleiviù bendrovés
konkursas.

• Kartu su „Lietuva Statoil” buvo vykdomas moks-
leiviù vasaros praktikos projektas. Vasaros
praktikos metu moksleiviai buvo ìdarbinti „Lie-
tuva Statoil” kolonélése Vilniuje, Kaune, Klaipé-
doje, Alytuje, Öiauliuose, Panevéûyje ir Utenoje.

• LJA surengé Rytù ir Vidurio Europos VEMP
æempionatà. Dalyvavo Lietuvos, Latvijos,
Æekijos, Lenkijos, Norvegijos, Meksikos ir Ma-
kedonijos moksleiviai.

• 43 LJA moksleiviù komandos dalyvavo 1999 m.
Hewlett-Packard pasaulio VEMP varûybose. Iö
viso öiose varûybose dalyvavo daugiau negu 800
komandù iö 45 öaliù. Dvi Lietuvos komandos pate-
ko ì geriausiù komandù aötuntukà ir vyko ì super-
finalà Briuselyje, kur uûémé penktà ir öeötà vietas.

ALF skirta parama 119 000 JAV dol.
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NEFORMALIOJO ÖVIETIMO
DEBATÙ CENTRAS 

1999 m. rugpjúæio mén. ALF debatù programa
tapo nevyriausybine organizacija – vieöàja ìstaiga
Neformaliojo övietimo debatù centras. Neformaliojo
övietimo debatù centras 1999 m. toliau plété savo
veiklà. Dabar veikia 59 debatù klubai ìvairiù miestù
mokyklose (lietuviù, rusù, anglù bei lenkù kalbomis).
Balandûio mén. LR Övietimo ir mokslo ministerija
patvirtino debatù kaip pasirenkamojo dalyko
mokykloje programà. Öi programa atskira knygele
yra iöleista Övietimo ir mokslo ministerijos léöomis.
Visos öalies vidurinés mokyklos gavo po vienà öios
programos egzemplioriù. Mokyklù administracijos
debatù klubù vadovams skiria darbo krúvì iö
papildomam ugdymui skirtù valandù.

 Surengtas 21 mokomasis debatù seminaras ìvai-
riù dalykù mokytojams. Rugséjo mén. Druski-
ninkuose kartu su Rusijos debatù ekspertais buvo
surengtas seminaras Pabaltijo rusakalbiams moky-
tojams bei moksleiviams. Sékmingai bendradar-
biaujama su Lenkijos debatù programa.

Organizuoti 3 respublikiniai debatù turnyrai,
tarptautiné vasaros debatù stovykla, 9 regioniniai arba
vietiniai debatù turnyrai lietuviù, rusù, lenkù bei anglù
kalbomis. Surengti 22 parodomieji debatù renginiai
skirtingù mokyklù bendruomenéms. Pristatant
programà Lietuvos miestù visuomenei, surengti
parodomieji debatai Vilniuje, Kaune, Klaipédoje,
Öiauliuose, Kédainiuose, Ukmergéje, Utenoje,
Panevéûyje bei Druskininkuose. Moksleiviù ko-
manda sékmingai dalyvavo pasauliniame moksleiviù
debatù æempionate Pitsburge (JAV).

 Debatù centro veikloje aktyviai dalyvauja ir
studentai, kurie rengia diskusijas jaunimui aktualio-
mis temomis, organizuoja studentù debatù turnyrus,
padeda rengti öalies ar tarptautinius moksleiviù
debatù turnyrus. Bendradarbiaujant su Öiuolaikiniù
didaktikù centru, parengtas 80 akademiniù valandù
kreditinis kursas.

ALF skirta parama 91 453 JAV dol.

LIETUVOS ÛURNALISTIKOS
CENTRAS

Centras padeda Lietuvos ûurnalistams tobulinti
profesinè kvalifikacijà, konsultuoja ûiniasklaidos
priemoniù darbuotojus, rengia seminarus, konfe-
rencijas, kursus moksleiviams, norintiems studijuoti
ûurnalistikà, leidûia profesinè literatúrà, duoda ryöiù
su visuomene (atstovo spaudai) specialybés pa-
grindus. Centre paskaitas skaito Lietuvos ir uûsienio
öaliù déstytojai.

Centras 1999 m. surengé 5 konferencijas, skirtas
radijo ir televizijos teisinio reguliavimo klausimams
aptarti, ûiniasklaidos laisvés ir atsakomybés proble-
moms, etikos principams gvildenti, ûurnalistù vaid-
meniui atskleidûiant Europos integracijos problemas
analizuoti. Buvo aptariama Baltijos öaliù ûiniasklai-
dos situacija, diskutuojama apie ûiniasklaidà kaip
demokratijos pagrindà.

Ì seminarus (12) kviesti laikraöæiù dizaineriai,
vadybininkai, regioniniù televizijù ir spaudos atstovai
ir kt. Kartu su Vyriausiàja rinkimù komisija ir Uûsie-
nio reikalù ministerija buvo surengtas seminaras
Baltarusijos ûurnalistams „Rinkimù komisijù darbas
rinkimù dienà Lietuvos Respublikoje”. Organizuotos
staûuotés Bosnijos bei Baltarusijos ûurnalistams.

Centras parengé ilgalaikius kursus moksleiviams,
ketinantiems studijuoti ûurnalistikà, 10 ménesiù pro-
fesines ûurnalistikos studijas bei pusmeæio ryöiù su
visuomene kvalifikacijos kélimo kursus.

LÛC siunté ûurnalistus staûuotis ì uûsienì, infor-
mavo tarptautines organizacijas apie ûiniasklaidos
padétì bei spaudos laisvè öalyje. Centras, ìgyven-
dindamas projektus, bendradarbiavo su vyriausybi-
némis institucijoms, uûsienio öaliù ambasadomis,
Europos Komisija, Europos Taryba, Pasaulio
laikraöæiù asociacija (WAN), Baltic Media Center,
Öiaurés kraötù ûurnalistikos centru, JAV informacijos
tarnyba (USIS), Europos ûurnalistikos centru ir
kitomis tarptautinémis institucijomis.

ALF skirta parama 84 910 JAV dol.
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 SOROS INTERNATIONAL HOUSE

Soros International House (SIH) – tai uûsienio
kalbù mokymo centras. Jis priklauso pasaulinei In-
ternational House organizacijai bei Lietuvos suau-
gusiùjù övietimo asociacijai. Centre vaikai ir suau-
gusieji mokosi bendrosios anglù ir vokieæiù kalbos,
verslininkai, bankù ir valstybés tarnautojai – verslo
ir specialiosios anglù kalbos. Norintieji gali pasiruoöti
tarptautiniams Kembridûo egzaminams (FCE, CAE,
IELTS). Sudaroma galimybé kalbù mokytis uûsienyje
– kituose IH centruose, kurie veikia trisdeöimtyje
pasaulio öaliù. Kartu su uûsienio partneriais kasmet
rengiamos anglù kalbos vasaros stovyklos vaikams
Lietuvoje ir uûsienyje. 1999 m. SIH anglù kalbos
vasaros stovykloje Druskininkuose dalyvavo 100
vaikù, ì stovyklas Vengrijoje ir Didûiojoje Britanijoje
taip pat iövyko nemaûai paaugliù iö Lietuvos.

SIH veikia biblioteka ir kompiuteriù centras
savarankiökoms kalbù studijoms. Æia studentai,
naudodamiesi specialiomis programomis bei Inter-
netu, gali savarankiökai gilinti kalbos ûinias.

Be kalbù mokymo, centras rúpinasi ir anglù
kalbos mokytojù profesine kvalifikacija. SIH Moky-
tojù centre kartà per ménesì rengiami seminarai anglù
kalbos mokytojams. Per juos supaûindinama su
naujausia kalbos déstymo metodika ir mokymo lite-
ratúra, dalijamasi darbo patirtimi. 1999 m. anglù
kalbos mokytojù nespecialistù vasaros mokykloje, be
Lietuvos övietimo institucijose dirbanæiù pedagogù,
dalyvavo 20 mokytojù iö Baltarusijos.

Centras vykdo Soroso fondù tinklo SPELT
programà (Soros Profesional English Language
Teaching Program), pagal kurià Lietuvos övietimo
institucijose 1998 – 1999 m. dirbo 5, 1999 – 2000 m.
– 2 anglù kalbos mokytojai iö JAV. Kartu su öioje
programoje dirbanæiais mokytojais amerikieæiais SIH
kovo mén. organizavo konferencijà „Anglù kalbos
mokymo naujovés ir motyvacija”, kurioje dalyvavo
ne tik mokytojai iö visos Lietuvos, bet ir sveæiai iö
Britù Tarybos, Övietimo ir mokslo ministerijos bei
kitù uûsienio kalbù mokymo centrù.

ALF skirta parama 10 909 JAV dol.
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1999 M. ALF PROGRAMÙ BLOKÙ TARYBOS
(kiekvienoje jù dalyvavo po 2 valdybos narius)

ATVIROS LIETUVOS FONDO VALDYBA

IRENA VEISAITÉ, pirmininké

EGIDIJUS ALEKSANDRAVIÆIUS

NATALIJA KASATKINA

RAMÚNAS KATILIUS

ADMINISTRACIJA

SOCIALINIÙ PROGRAMÙ BLOKAS
Dainius Púras
Eugenijus Gefenas
Kèstutis Vitkus
Arnoldas Zdanaviæius
Laima Ûalimiené

LEIDYBOS PROGRAMA
Darius Æuplinskas
Kèstutis Navakas
Audrius Klimas
Alvydas Jokubaitis
Arúnas Poviliúnas
Egidijus Kúris

INTERNETO PROGRAMA
Marius Öaulauskas
Arúnas Polviliúnas
Giedrius Zlatkus
Laimutis Telksnys
Vilija Gudoniené
Arúnas Liuböys
Arimantas Raökinis

SIGITAS URBONAVIÆIUS

TEODORAS MEDAISKIS

KÈSTUTIS NASTOPKA

ARÚNAS SVERDIOLAS

GINTAUTAS BARTKUS

Nikolajus Archipovas,
administratorius
nikolai@osf.lt

Ûilvinas Klimka,
administratorius
zilvinas@osf.lt

Rosita Vaitoökaité,
asistenté
rosita@osf.lt

ÖVIETIMO-MOKSLO
PROGRAMÙ BLOKAS
Elena Maceviæiúté
Antanas Kulakauskas
Rúta Marcinkeviæiené
Algirdas Zabulionis

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

PILIETINIÙ PROGRAMÙ BLOKAS
Marius Öaulauskas
Roza Dimentova
Arvydas Öliogeris

Diana Vilyté,
direktoré
diana@osf.lt

Gintas Ruibys,
projektù administravimo
direktorius
gintas@osf.lt

Julija Motiejúniené,
finansù direktoré
judita@osf.lt

Laimuté Úseliené,
buhalteré
laima@osf.lt

Irena Stravinskaité,
buhalteré
irenast@osf.lt

Vilma Tamaöauskiené,
projektù administravimo koordinatoré
vilma@osf.lt
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ALF PROGRAMOS 2000 METAMS

ÖVIETIMO IR MOKSLO PROGRAMOS
ÖVIETIMO STUDIJÙ CENTRAS
MOKSLO IR STUDIJÙ PROGRAMA

Virginija Búdiené, direktoré
el. paötas: virgbu@osf.lt

EGMONTO PROJEKTAS “IKIMOKYKLINIO UGDYMO
SISTEMOS DEMOKRATIZAVIMAS”

Vitalija Graûiené, koordinatoré
tel. (22), el. paötas: vitalija@osf.lt

JUNGTINIÙ PASAULIO KOLEDÛÙ PROGRAMA
MOKSLEIVIÙ MAINÙ PROGRAMA

Saulé Mileriené, koordinatoré
el. paötas: saule@osf.lt

STUDIJÙ UÛSIENYJE INFORMACIJOS CENTRAS
Universiteto g. 3, Vilnius,
tel. (22) 62 50 53, faks. (22) 61 05 59
Ûaneta Savickiené, l.e.p. direktoré
el. paötas: Zaneta.Savickiene@cr.vu.lt

KULTÚRO PROGRAMOS
KULTÚROS INFRASTRUKTÚRÙ PROGRAMA

Saulé Mileriené, koordinatoré
el. paötas: saule@osf.lt

ATLIKÉJÙ MENO PROGRAMA
KULTÚROS PROGRAMA “RYTAI - RYTAI”

Elona Bajoriniené, koordinatoré
el. paötas: elona@osf.lt

VISUOMENÉS SVEIKATOS PROGRAMOS
VISUOMENÉS SVEIKATOS PROGRAMOS

Virginija Ambrazeviæiené, direktoré
el. paötas: virginij@osf.lt

MEDICINOS INTERNETO PROGRAMA
Kèstutis Juökeviæius, direktorius
el. paötas: kesju@osf.lt

PILIETINÉS VISUOMENÉS PROGRAMOS
PILIETINIÙ INICIATYVÙ PROGRAMA
TEISÉS PROGRAMA
ROMA PROGRAMA

Öarúnas Liekis, direktorius
el. paötas: sarunas@osf.lt

PROGRAMA “RYTAI - RYTAI”
MOTERÙ PROGRAMA

Vilija Geæiené, koordinatoré
el. paötas: vilija@osf.lt

INFORMACINÉS PROGRAMOS
LEIDYBOS PROGRAMA

Giedré Bautréniené, direktoré
el. paötas: giedre@osf.lt

INTERNETO PROGRAMA
Kèstutis Juökeviæius, direktorius
el. paötas: kesju@osf.lt

BIBLIOTEKÙ RÉMIMO PROGRAMA
Julija Piköilingaité, koordinatoré
el. paötas: julia@osf.lt

ALF ÌSTEIGTOS INSTITUCIJOS
ATVIROS VISUOMENÉS KOLEGIJA

Kraûiù g. 4-6, 2001 Vilnius,
tel. (22) 62 66 93

JAUNIMO KARJEROS CENTRAS
Laisvés al. 53, Kaunas,
tel. (27) 22 81 51, faks. (27) 20 62 24

“LIETUVOS JUNIOR ACHIEVEMENT”
A. Goötauto g. 12, Vilnius,
tel. (22) 61 64 13, faks. (22) 62 60 32

LIETUVOS ÛURNALISTIKOS CENTRAS
Maironio g. 7, Vilnius,
tel. (22) 22 68 07, faks. (22) 62 47 80

MOKYKLÙ TOBULINIMO CENTRAS
Klaipédos g. 6, Vilnius,
tel. (22) 22 71 73, faks. (22) 22 71 83

NEFORMALIOJO ÖVIETIMO DEBATÙ CENTRAS
Mizarù g. 47, 4690 Druskininkai,
tel./faks. (233) 52380

PARAMOS VAIKAMS CENTRAS
Saltoniökiù g. 58, Vilnius,
tel. (22) 79 06 24, faks. (22) 79 02 29

SOROS INTERNATIONAL HOUSE
Ukmergés g. 41, Vilnius,
tel. (22) 72 48 79, faks. (22) 72 48 39

ÖIUOLAIKINIÙ DIDAKTIKÙ CENTRAS
Studentù g. 39-401/402, Vilnius,
tel./faks. (22) 72 80 33

ÖVIETIMO KAITOS FONDAS
Basanaviæiaus g. 5, Vilnius,
 tel. (22) 22 12 43, faks. (22) 62 24 10

UGDYMO INOVACIJÙ CENTRAS
Jaköto g. 9, Vilnius,
tel. (22) 22 13 55

NEVRYRIAUSYBINIÙ ORGANIZACIJÙ INFORMACIJOS
IR PARAMOS CENTRAS
(Ìsteigtas kartu su Jungtiniù tautù paramos programa)

A.Jaköto g. 9-301, Vilnius,
tel. (22) 22 60 45

LIETUVOS TEISÉJÙ MOKYMO CENTRAS
(Ìsteigtas kartu su Teisingumo ministerija, Jungtiniù tautù
paramos programa, Amerikos advokatù asociacija, CEELI)

Gynéjù g. 6, Vilnius,
tel. (22) 61 04 28


