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VšĮ „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“ 

VšĮ „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“ kuria bei pritaiko įvairias socialines inovacijas, 
kurios padeda geriau integruotis į visuomenę asmenims iš įvairių socialiai pažeidžiamų grupių. 

Institutas, bendradarbiaudamas su komanda bei ekspertais, siekia užtikrinti savo tikslų ir užduočių 
įgyvendinimą. Komanda vykdo penkias besitęsiančias programas bei vis kuria naujas. 2013 m. 
sausio mėnesį institute dirbo 7 darbuotojai, gruodžio mėnesį šis skaičius išaugo iki 12. 

VšĮ „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“ išsiskiria  taikomu  sudėtingų problemų 
sprendimo modeliu ir tiesioginiu socialiai pažeidžiamų grupių bei jaunimo įtraukimu į viešą veiklą. 
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PROGRAMOS 

I. Žmogaus teisių ugdymo programa 

Žmogaus teisių ugdymo programa yra skirta vykdyti švietimą bei kelti visuomenės sąmoningumą, 
susijusį su žmogaus teisėmis. Ši programa įtraukia kelis NSII projektus, paremtus neformaliu 
jaunimo švietimu bei indėliu, kuriant taikią ir įvairią bendruomenę, kurioje integracija būtų 
grindžiama tarpusavio supratimu. Programos tikslai yra įgyvendinami po šiomis paprogramėmis: 
„Myliu Panda“, „Gyvoji biblioteka“ bei „Europos savanorių tarnyba“. 

„Myliu Panda“ 

„Myliu Panda“ nacionalinė džiaugsmo kampanija, grindžiama pozityviu mąstymu ir žmogaus teisių 

vertybėmis. Kampanija, vykdydama žmogaus teisių edukaciją bei patyčių prevenciją, siekia skatinti 

aktyvų jaunimo dalyvavimą, puoselėjant žmogaus teisių vertybes. Kampanijos simboliu pasirinkta 

panda kviečia džiaugsmo ir gerumo kasdienybėje nepaversti  nykstančia rūšimi bei kurti 

visuomenę, paremtą tarpusavio supratimu ir įvairove. Kampanija gyvuoja įkvėpta „No Hate 

Speech“ judėjimo Europoje.  

 

Kuriant sinergiją per Pandos viešus pasirodymus, visuomenė yra įtraukiama į pozityvius veiksmus. 

Interaktyviomis priemonėmis, socialine medija bei žmogaus teisų švietimu siekiama kurti  kitokį 

socialinį bendravimą internete, grįstą tarpusavio supratimu, draugiškumu bei jaunimo įsitraukimu 

skatinant žmogaus teisių sklaidą.  

www.myliupanda.lt 

„Gyvoji biblioteka“ 

„Gyvoji biblioteka“ yra neformalaus ugdymo metodas, skatinantis socialinį sąmoningumą, 
toleranciją bei pagarbą žmogaus teisėms. „Gyvoji biblioteka“ susideda iš „gyvųjų knygų“, 
„bibliotekininkų“ bei „skaitytojų“.  

„Gyvosios knygos“ yra žmonės iš socialiai pažeidžiamų grupių, kurie patiria diskriminaciją bei 
stereotipus visuomenėje. Šios knygos gali daug papasakoti apie diskriminaciją, socialinę nelygybę, 
atsakyti į gilius ir asmeniškus klausimus apie kitų socialinių grupių gyvenimą.  

„Bibliotekininkai“ sutinka skaitytoją (dalyvį ar grupę), kuris ateina į „Gyvąją biblioteką“. 
Bibliotekininkas yra asmuo, apmokytas bei atsakingas už skaitymo procesą, paaiškinantis taisykles 
bei padedantis išsirinkti knygą iš katalogo. Ateinantys žmonės dažnai klausia savęs: „Ko aš galiu 
knygos paklausti ? Ar gyvoji knyga gerai priims mano klausimą? Ar aš neįžeisiu knygos su tokiu 
klausimu?“  ir t.t.  

“Prieš kalbant su Romu aš dvejojau. Nemėgstu Romų, apie ką mes šnekėsim? Tik pamatęs 
draugiškai besišypsančią knygą aš sugebėjau pradėti pokalbį. Labai džiaugiuosi, kad tai padariau” – 
teigė skaitytojas. 

http://www.myliupanda.lt/
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Skaitymo procesas įtraukia „knygą“ bei „skaitytoją“ į gilų ir nuoširdų pokalbį, su rūpimais 
klausimais bei tiesiais atsakymais. Skaitymas tampa intymia komunikacija su socialiai pažeidžiama 
grupe ir nesukelia nepatogumų. „Bibliotekininkai“ stebi vykstantį pokalbį iš toliau ir įsikiša tik esant 
būtinybei. Tokia skaitymo sesija trunka maždaug 15 – 20 minučių. Dažniausiai rezultatai yra 
matomi iškart: „skaitytojas“ išeina pamąstęs, pilnas energijos bei teigiamų minčių, gan dažnai 
tampa draugais ar apsikeičia kontaktais. „Skaitymas“ panaikina baimės ir nežinomybės barjerus, 
vysto toleranciją bei tarpusavio supratimą. 

www.gyvojibiblioteka.lt 

„Europos savanorių tarnyba“ 

„Europos savanorių tarnyba“ yra Europos Komisijos projektas, leidžiantis jauniems žmonėms nuo 
18 iki 30 m. amžiaus tapti savanoriu kitoje šalyje tam tikram laiko periodui.  

„Europos savanorių tarnyba“ ( EST) yra „Veiklus Jaunimas“ dalis , finansuojama iš Europos 
Komisijos finansuojamos programos, skirtos mokytis visą gyvenimą bei savanoriauti Europoje. 

EST suteikia galimybę jauniems Europiečiams pasinaudoti unikalia galimybe išreikšti savo asmeninį 
pasiryžimą, vykdant neapmokamus pilnos darbo dienos darbus Europoje ir už jos ribų. Šitaip 
siekiama išugdyti jaunų žmonių solidarumą, tarpusavio supratimą ir toleranciją, taip prisidedant 
prie bendruomeniškumo stiprinimo Europos Sąjungoje bei skatinti jaunų žmonių aktyvų 
dalyvavimą. 

EST savanoriai gali savanoriauti bet kurioje Europos šalyje (ne tik Europos Sąjungos šalyse, bet ir 
visose kitose, prisidedančiose prie „Veiklus jaunimas“  programos) nuo 2 iki 12 mėnesių.  

www.europeanvoluntaryservice.com 

  

http://www.gyvojibiblioteka.lt/
http://www.europeanvoluntaryservice.com/


5 

 

II. Žiniasklaidos programa 

„Media4Change“ 

Tarptautinis judėjimas, kurio tikslas - skatinti atsakingą ir etišką žurnalistiką. Judėjimo šūkį 
„Žmogaus teisių adresas – žurnalistika“ stengiamės įtvirtinti kasdieninėje žiniasklaidos praktikoje.  

Judėjimui priklausantys žurnalistai savo darbą grindžia žmogaus teisių vertybėmis, aukštais 
profesinės etikos standartais ir atsakomybe prieš visuomenę. Judėjimo nariai atlieka žurnalistinius 
tyrimus, susijusius su žmogaus teisių, lygybės ir įvairovės problematika ir įgyvendina jungtinius 
projektus su redaktoriais ir žmogaus teisių ekspertais. Judėjimas siekia suvienyti nepriklausomus 
žurnalistus, žiniasklaidos priemonių redaktorius, žmogaus teisių ekspertus, nevyriausybines 
organizacijas ir socialiai pažeidžiamų grupių atstovus bendriems tikslams – propaguoti žmogaus 
teises, žiniasklaidos įvairovę, demokratines vertybes ir socialinį teisingumą per atsakingą 
žiniasklaidą.  

„Media4Change“ misija – tapti įtakingu judėjimu, nuolat pasipildančiu naujais nariais, žiniasklaidos 
profesionalais ir ekspertais, kurie į viešąjį diskursą iškeltų lig šiol dažnai ignoruotas temas, taptų 
objektyvios ir etiškos žurnalistikos pavyzdžiu bei įkvėpimu kitiems. 

Tikslai: 

Tikime, jog žiniasklaida yra galingas įrankis užtikrinant viešąjį interesą bei siekiame jog nei 
viena socialinė grupė neliktų visuomenės užribyje, todėl: 
 

 Kuriame žiniasklaidos profesionalų bei žmogaus teisių ekspertų bendradarbiavimo tinklą; 

 Skatiname etišką ir objektyvų socialiai pažeidžiamų grupių ir mažumų atvaizdavimą 

žiniasklaidoje; 

 Bendradarbiaujant žurnalistams ir žmogaus teisių ekspertams įgyvendiname didelio masto 

žurnalistinius tyrimus; 

 Siekiame sudaryti galimybes socialiai pažeidžiamoms grupėms tinkamai atstovauti save 

žiniasklaidoje; 

 Bendradarbiaujame su žiniasklaidos priemonių redaktoriais, skatiname kurti turinį apie 
socialiai pažeidžiamas grupes ir mažumas. 

  Ateityje, rūpintis sąlygomis, kad visuomenė galėtų pasitikėti žurnalistais  ir remtų jų drąsias 
idėjas. 

Projekto struktūra: 

 Dirbtuvės skirtos žurnalistams bei jauniesiems žurnalistams; 
 Forumas – diskusija redaktoriams; 
 Žiniasklaidos stebėjimas; 
 Mokymai socialiai pažeidžiamoms grupėms, kad galėtų išsakyti savo problemas publikai; 
 Regioniniai žurnalistų mokymai; 
 Žurnalistinių tyrimų bei kampanijų vykdymas. 

www.media4change.co 

http://www.media4change.co/
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Jaunųjų žurnalistų švietimas 

Tai yra pirmoji programa Lietuvoje, kurios vykdymas nėra susijęs su individualiu mokymu. Jaunųjų 
žurnalistų švietimo programa yra sistema, identifikuojanti talentingus jaunuosius žurnalistus, 
motyvuojanti, remianti ir suteikianti informacijos apie socialiai atsakingus veiksmus. 

Formuojant būsimų žurnalistų rašymo įgudžius, jiems yra suteikiama informacija, pagrįsta NVO, 
socialiai pažeidžiamų grupių bei ekspertų patirtimi. Jaunieji žurnalistai turi galimybę tiesiogiai 
bendrauti su socialiai pažeidžiamomis grupėmis, taip išmokdami daugiau bei sulaužydami savo 
susidarytus stereotipus. 

Unikali programos struktūra leidžia pajusti socialinių problemų subtilumą, suprasti jas iš vidaus, 
išlaikyti objektyvią poziciją rašant naujienas. Programa yra sukurta gauti optimalių rezultatų. 

Nocionalinė švietimo programa jauniesiems publicistams siekia pakeisti pažeidžiamų grupių 
vaizdavimą visuomenėje ir prisidėti prie objektyvaus, etiško bei teisingo žiniasklaidos lavinimo. 

www.zurnalistui.lt 

 

III. Judėjimo negalią turinčių žmonių mobilumo programa 

„Socialinis taksi“ 

„Socialinis taksi“ yra paslauga, leidžianti žmonėms su negalia tapti mobilesniems ir labiau 
nepriklausomiems kasdienėje veikloje. Šios programos tikslas - suteikti prieinamą paslaugą 
žmonėms keliaujantiems į darbą, studijas, susitikimus bei norintiems aktyviau įsitraukti į socialinį 
bei kultūrinį gyvenimą. 

Ši paslauga garantuoja efektyvų transportavimą į įvairias vietas, kaip darbas, viešosios ar 
medicinos institucijos, organizacijos, parduotuvės, kino teatras ir pan. 

Automobiliai yra tinkamai aprūpinti saugiam bei patogiam važiavimui. Asmeniniai asistentai ne tik 
veža keleivius į nustatytą vietą, bet taip pat suteikia pilną pagalbą, reikalingą žmonėms su judėjimo 
negalia. Asistentai yra gerai apmokyti ne tik pirmosios pagalbos srityje, bet turi tinkamus 
komunikacijos gebėjimus, bei kitas būtinas savybes suteikti geros kokybės paslaugas. 

Kol kas šios paslaugos yra prieinamos Vilniaus ir Klaipėdos gyventojams, tačiau ateityje planuojama 
įdiegti šias paslaugas ir kituose miestuose. 

Nuo pat „Socialinio taksi“ veiklos pradžios, į planavimo bei paslaugos diegimo veiklą buvo įtraukti 
žmonės, turintys judėjimo negalią. Šis bendradarbiavimas suteikė galimybę tobulėti ir siekti 
geriausios paslaugų kokybės. 

www.socialinistaksi.lt 

 
  

http://www.zurnalistui.lt/
http://www.socialinistaksi.lt/
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IV. NVO bendradarbystės aplinkos programa 

 

„NVO Avilys“ yra nevyriausybinių organizacijų ir socialinių inovacijų darbo bei bendradarbiavimo 
erdvė. Aplinka jauki ir įkvepianti dirbti, generuoti idėjas, bendradarbiauti su organizacijomis bei 
verslais, kurie turi tokį pat norą pakeisti visuomenę ir padaryti pasaulį daug geresnį. 

„NVO Avilys“ išsiskiria savo kultūra ir vertybėmis. Mums rūpi rytojus ir mes laikomės darnaus 
gyvenimo, rūšiavimo bei tausojimo vertybių. Mes nesame tiesiog žmonės, dirbandys toje pačioje 
erdvėje. Mes esame bendruomenė, kuri džiugiai dalinasi savo patirtimi ir idėjomis. Žmonės, 
dirbantys čia, gali derinti skirtingas vizijas ir paversti jas bendra realybe, kuri gali daryti tikrus 
pokyčius. 

Mes manome, kad gyvenimas nėra savęs radimas – tai savęs sukūrimas. Reikia imtis veiksmų, kad 
taptum tokiu, koks svajoji būti.  

www.nvoavilys.lt 

V. Socialinių inovacijų laboratorija “Medus” 

Socialinių inovacijų laboratorija „Medus“ – tai erdvė darbui, planavimui, mokymams, NVO 
bendradarbiavimui, socialiniam verslui bei inovacijoms bei tiems, kurie nori kurti ir įgyvendinti 
idėjas, skirtas socialiniam pokyčiui.  

 „Medus“ yra erdvė, apsupta gamtos ir nuostabaus kraštovaizdžio. Organizacijos bei individai 
atvykstantys čia dirbti ne tik yra aprūpinami įrankiais, reikalingais jų darbui, bet ir galimybe šia 
vieta naudotis turistiniais tikslais. Darbo vietos „Medaus“ erdvėje yra nuomojamos.  

Šio centro patalpos yra funkcionaliai pritaikytos švietimui ir strateginio planavimo veikloms, 
mokymuisi bei idėjų generavimui. Kaip ir darbinės erdvės, centras yra skirtas ne tik darbui, bet ir 
neformaliai veiklai, kurioje gali dalyvauti, komunikuoti ir bendradarbiauti bendraminčiai, kurdami 
projektus bei iniciatyvas. 

8 architektai savanoriškai dirba planuojant centrą supantį parką. Ateityje parkas turės nuosavą 
bityną, bei infrastruktūrą, pritaikytą stovyklavimui bei žirgų terapijai. 

Tikimasi, kad „Medus“ taps socialinio verslo vystymosi centru. Jau dvejus metus iš eilės ten vyko 
socialio verslo bei inovacijų konferencijos „BiZzZ’12““ ir „“BiZzZ’13“. Prie šių konferencijų prisidėjo 
keli šimtai socialinių inovatorių, ekspertų bei institucijų, iš kurių dalyviai sėmėsi patirties, atstovų. 

Kai šiame centre nevyks renginiai, jo patalpos veiks kaip vietinio jaunimo laisvalaikio centras. 
Planuojama, jog  su jaunesniaisiais ten dirbs savanoriai iš Europos savanoriavimo tarnybos. 

 

 

http://www.nvoavilys.lt/
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Su žmogumi. Dėl žmogaus. Tarp žmonių. 
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Žmogaus teisių ugdymo programos ataskaita 

    

Skaičiai, atspindintys programą 

 
• Konferencija „UNITED for Intercultural Action“. 80 dalyvių kovoje už žmogaus teises; 5 

dienos -  daugiau nei 20 skirtingų veiklų. NSII surengė konferenciją "Naujas įvairovės 
požiūris - lygybės iššūkiai Europoje ir nauji sprendimai". Lietuvos žmogaus teisių  
situacija buvo aptarta 80-ties skirtingų žmogaus teisių organizacijų, kurios susirinko į 
Tarptautinio kovos su diskriminacija tinklo „UNITED“ tarpkultūrinio veiksmo konferenciją 
Lietuvoje. Konferencijos metu buvo analizuojami nauji įvairovės ir lygybės iššūkiai,  nauji 
sprendimai Lietuvoje ir kitose Centrinės Europos šalyse. 

• 5 EVS (Europos Savanorių Tarybos) savanoriai: iš Ispanijos, Argentinos ir Vokietijos 
svečiiavosi Lietuvoje, viena NSII savanorė savanoriavo Kolumbijoje, kita - Iltaijoje. 

• Įvyko 20 „Gyvųjų bibliotekų“ įvairiuose Lietuvos miestuose bei festivaliuose. 
• „Gyvųjų bibliotekų“ metu įvyko daugiau nei 2000 nuoširdžių pokalbių, sulaužiusių 

nusistovėjusius stereotipus.  
 

Progresas 

 

• Sparčiai tvirtėjanti „Gyvosios bibliotekos“ komanda: 20 naujų "Gyvųjų knygų" , 10 
„bibliotekininkų“, 3 jaunieji žurnalistai, apžvelgiantys „Gyvosios bibliotekos“ naujienas bei 
„knygų“ istorijas.  

• Augantis susidomėjimas „Gyvąja biblioteka“: ne mažiau nei 5 pakvietimai iš skirtingų 
institucijų/organizacijų kiekvieną mėnesį. 

• Stiprėjanti tarptautinė partnerystė – santykiai su HumanLibrary.Org, įtakingiausia 
tarptautine organizacija, dirbančia su „Gyvosios bibliotekos“ metodo plėtojimu. 

• Prasidėjo „No Hate Speech“ kampanija Lietuvoje (“Myliu Panda”) – Nacionaliniame „Myliu 
Panda“ komitete yra 14  skirtingų institucijų bei organizacijų. 

• Įspūdinga „Myliu Panda” („No Hate Speech“) kampanijos sėkmė – daugiau nei 2000 „like“ 
paspaudimų „facebook“ puslapyje per mėnesį. 

• Šiais metais NSII atstovas dirba grupėje, planuojančioje „Your Vote Can UNITE“ 
konferenciją prieš populizmą ir rasizmą. 

  

Veiklos kontekstas 

 

Nacionalinis Socialinės Integracijos Institutas (NSII) buvo įkurtas plėtoti Europos Komisijos 

kampanijos „Visi skirtingi – visi lygūs” idėjas. NSII surinko patyrusią žmogaus teisių aktyvistų bei 

buvusių kampanijos savanorių komandą dirbti dėl aktyvesnio jaunimo dalyvavimo, skirtingumo, 

tolerancijos bei žmogaus teisių edukacijos. NSII įkūre kampaniją “Visi skirtingi – visi lygūs” 

vadovaudamasis tomis pačiomis vertybėmis, kaip ir Europos Komisijos kampanija. Taip pat 
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organizacija generuoja bei taiko socialines inovacijas, kurios pagerintų žmonių iš pažeidžiamų 

socialinių grupių integraciją į visuomenę. Praėjusiais metais organizacija oficialiai tapo Europos 

Komisijos kampanijos „No Hate Speech Movement“ nacionaline koordinatore. 

Vykdomi projektai 

Projektas Atradimai, situacija projekto pabaigoje 

 

„Visi skirtingi 

–visi lygūs –

aktyvus 

dalyvavimo, 

įvairovės ir 

žmogaus  

teisių paramos 

įtaka darbui ir 

rezultatams“  

 

Budžetas: 

511.719,00 Lt 

 

Projektas 

prasideda: 

15/09/2013 

Projektas 

pasibaigia 

15/02/2015 

 

Nacionalinio socialinės integracijos instituto darbai veikia tik dalį visuomenės. Jie 

turi būti išplėsti ir suintensyvinti, jei norima tikėtis negatyvaus mąstymo pokyčio, 

kalbant apie žmogaus teises. Mažo pajėgumo judėjimai neišsprendžia tokių 

problemų, kaip pasyvi visuomenė, negatyvus pažeidžiamų grupių vaizdavimas, 

mažas šių grupių problemų girdimumas, netolerancija bei nusiteikimas prieš 

žmogaus teises.  

 

Projekto “Visi skirtingi – visi lygūs: žmogaus teisės, aktyvus dalyvavimas ir 

įvairovė” tikslas – prisidėti prie pilietinės visuomenės vystymosi, stiprinant ir 

plečiant NSII veiklą, kuri šviečia žmogaus teisių tematika, skatina demokratiją ir 

užtikrina aktyvų dalyvavimą kovoje prieš diskriminaciją. 

Šiomis užduotimis mes siekiame savo tikslų:  

1. Keisti visuomenės pažeidžiamų grupių vaizdavimą žiniasklaidoje. 

 Surengti žurnalistų ugdymo programos komandos (ir išorinių ekspertų) 
formavimo mokymus, strateginį suvažiavimą;  

 Surengti partnerysčių su žiniasklaida kūrimo seminarus; 

 Įsigyti studiją su vaizdo kamera, diktofonais, fotoaparatu, montavimo 
programomis, kompiuteriu; 

 Paruošti veiklai ir atidaryti  informacinį centrą žurnalistams Lietuvoje bei 
palaikyti jo veiklą, vystyti  virtualų bendradarbiavimo tinklą 
media4change.co. 

2. Ugdyti jaunimo sąmoningumą žmogaus teisių srityje. 

 Sustiprinti bei išplėsti „Gyvosios bibliotekos“ programą. 

3. Vykdyti „No Hate Speech“ kampaniją. 

 Formuoti, koordinuoti bei remti Nacionalinį komitetą, skirtą atkreipti 

vyriausybinių agentūrų dėmesį į žmogaus teisių edukacijos svarbą. 

 Taikyti patrauklias priemones skatinant aktyvų dalyvavimą žmogaus teisių 

srityje.  

 Tiesiogiai įtraukti jaunimą į neapykantos kalbos prevenciją bei aktyvią 

žmogaus teisių veiklą. 

4. Užtikrinti NSII veiklos darnumą stiprinant kompetencijas, matomumą, 

instituciją bei gaunant alterntyvių lėšų. 

 Stiprinti komandos kompetencijas bei strateginio planavimo įgūdžius.  

 Stiprinti organizacijos institucinę bazę. 

 Suteikti galimybę alternatyviai paramai. 

Tikslinės projekto grupės: žmogaus teisių NVO, jaunimas, socialiai pažeidžiamos 

grupės, NVO bei vietiniai žurnalistai. Trukmė - 18 mėnesių. 
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Pasiekti rezultatai: 

 14 organizacijų/institucijų , prisijungusių prie “Myliu Panda” Nacionalinio 

komiteto 

 Daugiau nei 4000 „like“ paspaudimų „Facebook“ bendruomenėje. 

 Paskaitos žmogaus teisių tema, kurias išklausė daugiau nei 200 studentų. 

 Pagalba iš nacionalinės žiniasklaidos: įrašyti dvi radijo programos ir gautas 

pasiūlymas “Myliu Panda” projektui televizijoje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyvoji 
Biblioteka – 
tarptautinis 

socialinių 
pokyčių 

judėjimas 
 

Biudžetas:  

16.619,00 EUR 

 

Projekto 

pradžia: 

01/05/2013 

Projekto 

pabaiga: 

01/07/2014 

 

 

“Gyvoji biblioteka - tarptautinis socialinių pokyčių judėjimas” – yra tarptautinis, 

paskaitomis grįstas projektas „Gyvosios bibliotekos“ principu. Šis neformalaus 

žmogaus teisių edukacijos metodas 2000 – aisiais metais prasidėjo Roskilde 

festivalyje (Danija) ir buvo skirtas paskatinti dialogą ir sukurti santykius tarp 

festivalio lankytojų. Nuo tada „Gyvosios bibliotekos“ principas vis auga ir yra 

pritaikomas įvairiose visuomenėse. 

 
„Gyvoji biblioteka“ yra inovatyvus metodas, skirtas sukurti dialogą tarp žmonių, 

naikinti visuomenėje paplitusios prietarus ir skatinti tarpusavio supratimą. 

Pagrindinis programos bruožas – paprastumas ir teigiamas mąstymas. Šis 

projektas yra biblioteka ant ratų, atverianti erdvę dialogui ir bendravimui. 

„Gyvosios bibliotekos“ lankytojams yra suteikta galimybė „pasiskolinti” žmogų 

pokalbiui; knygos būna labai skirtingos, varijuoja amžius, kultūra, lytis. 

Pagrindinis projekto „Gyvoji biblioteka: tarptautinis socialinių pokyčių 

judėjimas” tikslas - skleisti gerąją patirtį gaunamą „Gyvosios bibliotekos“ metodu 

įvairiose šalyse bei planuoti galimas naujoves tam, kad jį sustiprinti. Užtikrinti šio 

projekto kokybę yra būtina, norint išlaikyti pagrindinius principus. Projekto 

uždaviniai: 

- Dalintis socialiai pažeidžiamų, diskriminuojamų, stigmatizuojamų grupių  realybe 
bei istorijomis visuomenėje;  
-  Identifikuoti Gyvosios Bibliotekos paklausą ir reikalingumą; 

- Atrasti naujų, inovatyvių, labiau tinkamų būdų, kaip galima organizuoti Gyvąją 

Biblioteką; 

- Dalintis patirtimi ir užtikrinti projekto kokybę (knygų atrinkimas, bibliotekininkai, 

taisyklės, neleidžiančios pažeisti metodo principų ir t.t.); 

- Pamatuoti ir koordinuoti galimas Gyvosios Bibliotekos metodo rizikas; 

- Sukurti bendradarbiavimą tarp organizacijų, diegiančių „Gyvosios bibliotekos“ 

metodą. 

 

28 dalyviai ir 12 organizacijų-partnerių ekspertų iš Lietuvos, Lenkijos, Vengrijos, 

Danijos, Olandijos, Graikijos, Jungtinės Karalystės ir Rumunijos aktyviai dalyvaus 

šiame projekte. Projekto veikla bus vykdoma 2014 metais kovo 10 – 17 dienomis 

Lietuvoje. 
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"Grįžk į 

kiemą" 

 

Budžetas: 

18.817,00 EUR 

 

Projekto 

pradžia: 

31/07/2012 

Projekto 

pabaiga: 

30/08/2013 

 

"Grįžk į kiemą" – tai projektas, skirtas motyvuoti bendruomenes iš skirtingų 

miestų atsigręžti atgal „į savo kiemą“ ir padėti spręsti jame iškilusias problemas. 

Savanoriška iniciatyva neformali jaunuolių grupė pakvietė visus prisijungti prie jų 

ir padėti sukurti komfortabilią infrastruktūrą daugiabučių kiemuose. Projektas 

buvo inicijuotas 17 jaunuolių iš Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Lentvario, Kuršėnų, 

Telšių, Rietavo. Suburtos bendruomenės sutvarkė bendrabučių kiemus – pastatė 

ir renovavo suoliukus, išvalė vaikų žaidimų aikšteles, pastatė supynes. Ši veikla 

sukėlė grandininę reakciją, kuri įkvėpė daugiau žmonių burtis ir dalyvauti šiame 

projekte. Projekto iniciatoriai stengėsi prijungti kiek įmanoma daugiau žmonių, 

nepriklausomai nuo jų amžiaus ar socialinės situacijos, skleisdami solidarumą ir 

toleranciją  vieni kitiems. 
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Ateities perspektyva 

 

„Gyvosios bibliotekos“ ateities perspektyva: 

- Auginti ir stiprinti bendruomenę: 

 plėsti katalogą – įtraukiant „gyvąsias knygas“ iš kuo įvairesnių socialiai pažeidžiamų grupių;  

 kurti nacionalinę bendruomenę – įtraukti „gyvąsias knygas“ iš kuo įvairesnių Lietuvos 
regionų; 

 kas mėnesį rengti susitikimus ir planuotas mokymų sesijas „gyvosioms knygoms“ ir 
„bibliotekininkams“. 

 

- Stiprinami santykiai su žiniasklaida: 

 jaunųjų žurnalistų ir žurnalistikos studentų įtraukimas; 

 bendradarbiavimas su vietine žiniasklaida. 
 

- Aktyvus dalyvavimas tarptautinėje platformoje: 

 bendradarbiavimas su skirtingomis „Gyvosiomis bibliotekomis“ iš ES valstybių; 

 dalyvavimas tarptautiniuose renginiuose/seminaruose. 
 

"Myliu Panda" („No Hate Speech“) ateities perspektyva: 

-Žmogaus teisių švietimas: 

 jaunimo įtraukimas regionuose: paskaitos bei dirbtuvės įvairiuose Lietuvos vietose; 

 nacionaliniai žmogaus teisių mokymai (padedant Europos tarybos jaunimo departamentui); 

 jaunimo tarpe vykdomos socialinės akcijos bei diskusijos  apie neapykantos kalbą;  

 Informacinės platformos kūrimas: infografija apie neapykantos kalbą, neapykantos 
nusikaltimų identifikavimą ir teisines procedūras;  

 interaktyvi TV laida vieno iš transliuotojų internetiniame puslapyje. 
 

Spalva, atspindinti veiklą 

 

Žalia. Žalia spalva reiškia pabudimą, atsinaujinimą. Taip, kaip pavasarį pabunda gamta, taip ir 

žmogaus teisių ugdymo programa paliečia programos dalyvius ir paskatina juos susimąstyti, 

pabusti, atnaujinti savo žinias, supratimą. Programa padeda augt sąmoningumui žmogaus teisių 

srityje.  
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Nuotrauka, atspindinti veiklą 

 

Nespręsk apie knygą iš jos viršelio. 

 

 

Partneriai, su kuriais bendradarbiaujame 

 

 Socialinės apsaugos ir darbo ministerija  

 „Litexpo“ parodų rūmai 

 Švietimo ir mokslo ministerija 

 Vidaus reikalų ministerija 

 Kultūros ministerija 

 Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

 Ugdymo plėtotės centras 

 Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra 

 Lietuvos savivaldybių asociacija  

 Jaunimo reikalų koordinatorių asociacija  

 Lietuvos jaunimo organizacijų taryba  

 Asociacija „Langas į ateitį“  
 

Atsiliepimai 

 
„Gyvoji biblioteka“ yra puikus projektas, kuris suteikė mums galimybę sužinoti apie narkotikus 

vartojusį asmenį ir jo patirtį. Pokalbyje dalyvavau su dukra (12 metų), ši tema jai, kaip paauglei, yra 

aktuali. Tačiau netikėtai ir aš susimąsčiau, nes gavau naudingos informacijos apie tai kaip santykiai 

(arba jų nebuvimas) su tėvais gali paskatinti vaikus vartoti narkotikus. Dėkoju „gyvajai knygai“ už 

jos patirtį ir linkiu sėkmės projektui! Julija su dukra Emilija, 2014-02.“ 

„Ačiū už galimybę sulaužyti stereotipus! Įdomu pamatyti gyvenimą kitų žmonių akimis. Tegul tokių 

bibliotekų būna daugiau! Olegas ir Ana, 2014-02“ 
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Žiniasklaidos programos ataskaita 

 

Skaičiai, atspindintys veiklą 

 

 Partnerystė su 9 tarptautiniais partneriais. 

 Surengti 6 žurnalistinų mokymai 4 šalyse.  

 Parengta 50 straipsnių. Didžioji dalis jų papuolė į pirmas populiariausių Lietuvos 
portalų pozicijas. Kai kurie iš jų:  

 
 STOP: Roma ir arabai neįleidžiami 
 Romų vaikai be švietimo 
 Didelių institucijų viduje: priverstiniai kontraceptikai ir abortai 
 Ministerijos viltis sumažinti našlaičių – dar tolima 
 Bedarbių pašalpų mažinimas nesumažins bedarbių  
 Reginos istorija: nesibaigianti kova dėl dukters galimybės mokytis su visais 

 

 Pradėta įgyvendinti 30 žurnalistinių tyrimų, iš jų 13 jau baigti.  

 Organizuotos 7 sąmoningumą ugdančios akcijos įvairiomis žmogaus teisių temomis. 
 

Keletas reportažų: 

Jaunimo, turinčio mažiau galimybių, teisė eiti į mokyklą: 

https://www.youtube.com/watch?v=32sBZSC9VLs 

Romų vaikų teisė neiti į mokyklą su protinę negalią turinčiai vaikais: 

http://www.youtube.com/watch?v=2dWYWKu6hG4 

 Institutas tampa žurnalistų informacijos centru, kur žurnalistai aktyviai renkasi 
planuodami tyrimus. 

 
 

Progresas 

 

 Praėjusiais metais pirmą kartą buvo organizuojama tarptautinė „Mainstream media“ 
redaktorių diskusija. 

 Įvyko pirmieji tarptautiniai žurnalistų mokymai profesionalams, kurie pritraukė dalyvių iš 
daugiau nei  14 Europos šalių. Tai buvo pirma tokia tarpkultūrinė. Mokymus sekė tyrimai. 

 Pradėti tarptautiniai rezonansiniai tyrimai: „Inside Greek Golden Dawn Movement“, 
„Prekyba žmonėmis: Lietuva – Ispanija“. 

 Apmokyta keturiskart daugiau žiniasklaidos atstovų. Paprastastai visus metus 3 mokymais 
būdavo įgalinama apie 25 žmonių grupė. Šiais metais mokymai pritraukė keturis kartus 
daugiau žmonių. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=32sBZSC9VLs
http://www.youtube.com/watch?v=2dWYWKu6hG4


16 

 

 Praėjusiais metais žiniasklaidos programa buvo restruktūruota. Anksčiau ji apėmė tik 
jaunųjų žurnalistų ugdymą. Šiais metais programa išaugo į tarptautinį „Media4Change“ 
judėjimą, į vieną erdvę surinko tiek jaunuosius, tiek profesionalius žurnalistus, redaktorius, 
žiniasklaidos ekspertus ir pažeidžiamas grupes. 
 

 

 Veiklos kontekstas 

„Media4Change“ yra tarptaunis judėjimas už aukščiausius standartus žurnalistikoje. Mūsų šūkis 
„Žurnalistika – žmogaus teisių namai”, reiškia, jog čia žurnalistai atranda nišą žurnalistinei etikai bei 
žmogaus teisėms, pritaikydami šią praktiką ir savo darbui. 

Mes rengiame tiriamuosius straipsnius temomis, susijusiomis su žmogaus teisėmis, lygybe bei 
įvairove, dirbdami su jungtiniais redaktorių ir žmogaus teisių ekspektų projektais. Mes ne tik 
diskutuojame su profesionalais bei ekspertais rūpimomis temomis, bet, pasitelkdami 
nepriklausomus žurnalistus ir redaktorius, sukuriame galimybę dirbti su problemomis, prie kurių 
žiniasklaida dažnai neprisiliečia. Manome, kad bendradarbiavimas tarp NVO, žiniasklaidos bei 
ekspertų yra raktas teisingesniam socialiai pažeidžiamų grupių vaizdavimui.  

Šis judėjimas yra inicijuotas projekto „Žmogaus teisių adresas – žurnalistika”. Tai yra oficialus 
„Media4Change“ veiklos pavadinimas. Mūsų tikslas – projekto tęstinumas, leidžiantis 
„Media4Change“ gyvuoti kaip stipriam judėjimui, kuris siekia aukščiausių žurnalistikos standartų. 
Judėjimas bus pildomas dalyvių idėjomis bei projektais. 

Vykdomi projektai 

Projektas Atradimai, situacija projekto pabaigoje 

„Demokratijos 

kodas“ 

Biudžetas: 

44.820,00 

EUR 

 

Projekto 

pradžia 

01/05/2012 

 Projekto 

pabaiga:  

30/09/2013 

Šis projektas EU YOUTH PROGRAMMES 1988-2013 buvo apdovanotas, kaip 

vienas iš  gerosios praktikos pavyzdžių. 

 

 “Demokratijos kodo“ pagrindinis tikslas buvo reprezentuoti nuomonę bei 

poreikius tų, kurie turi mažiau galimybių būti išgirsti žiniasklaidos. Jaunimas 

darė įtaką sprendimų priėmimui vietiniu lygiu, skatindami socialinį pokytį 

visuomenėje. Projekto “Demokratijos kodas” tikslai: 

1. Informuoti, motyvuoti, šviesti, patarti bei palaikyti projekto dalyvius, 

siekiančius savo tikslų.  

2. Įtraukti buvusius dalyvius kaip projekto alumni, kurie galėtų dalintis patirtimi 

bei motyvuotų naują jaunųjų žurnalistų kartą. 

3. Kartu su įvairaus lygio sprendimų priėmėjais bandyti išspręsti jaunimo, 

turinčio mažiau galimybių, socialinės integracijos problemas. 

4. Jaunųjų Žurnalistų straipsniuose atspindėti galimybę dalyvauti 

demokratiškose struktūrose, interesus bei reikmes jaunimo, kuris turi mažiau 

galimybių. 

5. Atstovauti jaunimo, turinčio mažiau galimybių, interus vietos valdžioje.  

6. Suteikti galimybę dalyviams įsitraukti į demokratinį ir pilietinį procesą: 

skatinti dalyvavimą jaunimo organizacijose, NVO, savanoriškoje veikloje. Ten 
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dalyviai galėtų atstovauti savo bei jaunimo, turinčio mažiau galimybių, teises.  

7. Įgalinti dalyvius kritiškai pažvelgti į žiniasklaidos teikiamus produktus ir 

įsitraukti į žiniasklaidos savireguliacijos procesą. 

 

Projektas turi dvi fazes. Ta pati veikla buvo vykdyta du kartus. Antrąjį kartą ji 
buvo patobulinta atsižvelgiant į dalyvių ir partnerių atsiliepimus. Pirmojo 
raundo alumni prisidėjo prie tolesnių projekto veiklų. Visose projekto stadijose 
buvo daroma:  
 

 Kvietimas atsiųsti dalyvio pareiškimus; 

 Atsiųstų pareiškimų vertinimas; 

 80 dalyvių perėjimas  į kitą etapą; 

 Ruošimasis rašymo užduotims su žiniasklaidos bei žmogaus teisių 

ekspertais; 

 Dalyvavimas “Gyvojoje bibliotekoje” (jaunimo proglemų 

identifikavimas); 

 Atsiųstos rašymo užduoties vertinimas ir kito etapo dalyvių atrinkimas; 

 Dalyvių ruošimas; 

 Dalyvių straipsnių, rašytų pirmame etape, publikavimas 

www.jauniejizurnalistai.lt (www.youthjournalists.lt); 

 3 mokymai jauniesiems žurnalistams; 

 Žiniasklaidos stebėjimas ir neteisingų, neetiškų straipsnių 

identifikavimas; 

 Dalyvių konsuldavimas dėl jų socialinės įtakos planų; 

 10 dalyvių grupių atlieka socialinius eksperimetus (socialinės įtakos 

planus); 

 Socialinių eksperimentų vykdymas; 

 Antri dalyvių mokymai (eksperimentų prezentavimas, silpnybių analizė, 

įvertinimas bei patarimai iš ekspertų); 

 Projekto rezultatų sklaida Lietuvoje bei Latvijoje; 

 Projekto rezultatų platinimas žiniasklaidoje (vietinėje ir nacionalinėje); 

 Aptariamasis susitikimas su projekto dalyviais ir partneriais, rezultatų 

pristatymas, geriausios praktikos pavyzdžiai ir pripažinimas. 

Projekto veikla yra vykdoma naudojant neformalius mokymo metodus, 

simuliacijas, su 7 partneriais iš Latvijos bei Lietuvos. Projektas suteikė galimybę 

80 jaunų žmonių dalyvauti sklandžiamo mokymosi procese. 

 

„Demokratijos kodas” – iššūkis 80 jaunųjų žurnalistų: 

 Suteiktos žinios ir įgūdžiai pristatyti naujiemas apie jautrias visuomenės 

problemas etiškai, profesionaliai ir patraukliai; 

 Atrastos jungtys tarp žurnalistų darbo ir negatyvių socialinių reiškinių: 

savižudybių, nedarbo didėjimu tam tikrų socialinių grupių gretose, 

aukštas nusikaltimų skaičius bei kiti neigiami reiškiniai; 

http://www.jauniejizurnalistai.lt/
http://www.youthjournalists.lt/
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 Suteikta galimybė vykdyti žurnalistinius tyrimus konsultuojantis su 

profesionalais;  

 Susipažinimas su visuomenės reiškiniais iš visdaus: informacija iš 

pirminių šaltinių, patirtis iš pačių socialinių grupių gyvenimo ir problemų 

visuomenėje; 

 Bandyta išspręsti 10 problemų/barjerų; 

 Pasiektas geresnis šių 10 problemų matomumas ir įgyvendintos 5 

socialinės akcijos. 

 

                                Projekto stadijos 

  

Rezultatų sklaida 

tyrimų publikavimas 4 socialinės akcijos 

Įgalinimas 

3 mokymai 7 tyrimai 

  30 žurnalistų pasiruošimas/ atranka 

"Gyvoji biblioteka" Praktinės užduotys 

7 žurnalistiniai tyrimai 

III. Mokymai 

Tyrimų išbaigimas Socialinių  akcijų planavimas 

II. Mokymai 

Tyrimų planavimas Išbandymas ir veiksmų planas 

I . Mokymai 

Komandų formavimas Paskaitos ir užduotys 
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Projektas Atradimai, situacija 

“Žmogaus 

teisių adresas 

- žurnalistika” 

 

Biudžetas 

332.520,00 

EUR 

 

Projekto 

pradžia: 

01/11/2012 

Projekto 

pabaiga:  

01/11/2014 

Tebesitęsia 

Tautinės mažumos bei imigrantai žiniasklaidoje yra minimi neigiamame kontekste. 
Šis procesas yra nepakankai prižiūrimas ES šalyse narėse, nepaisant egzistuojančių 
ES rasinių bei audovizualizacijos direktyvų. Teisiškai įpareigojantys ES įstatymai 
turi būti  geriau žinomi visuomenėje. 
Naujos ES šalys, kaip Lietuva, Latvija ir Bulgarija tik neseniai pradėjo naudotis 
kalbos laisve. Kaip ten bebūtų, ši laisvė nėra nelimituota – senosios ES šalys jau 
išmoko, kaip naudotis kalbos laisve atsakingai. 
Mūsų partnerių šalys Belgija, Italija ir Ispanija turi daug gilesnes demokratijos 
tradicijas. Pastaruoju metu buvo sukurtos naujos strategijos, skirtos įveikti 
neapykantos kalbą, rasizmą ir ksenofobiją. Dėl šios priežasties ir buvo kuriama 
skirtingų profilių orgnizacijų bendradarbiavimo platforma, kurioje dalyvauja 
žmogaus teisių NVO, žurnalistinės NVO ir institucijos, ruošiančios žurnalistus. Trys 
teminiai darbo srautai padės vykdyto pokyčius skirtingose grupėse – “nuomonės 
formuotojuose” , “bendrojoje visuomenėje” bei tarp potencialių rasizmo bei 
neapykantos kalbos aukų. 
 

Projekto “Žmogaus teisių adresas – žurnalistika” struktūra“ 
 Seminarai jauniesiems žurnalistams ir žiniasklaidos profesionalams; 
 Diskusijų forumai redaktoriams; 
 Žiniasklaidos monitoringas; 
 Žiniasklaidos mokymai socialiai pažeidžiamų grupių atstovams; 
 Mokymai regioninės žiniasklaidos atstovams; 
 Žurnalistinių kampanijų ir tyrimų įgyvendinimas. 

 
 

 
 

1. Žiniasklaidos mokymai 

Jaunųjų 
žurnalistų  

Profesionalių 
žurnalistų 

Redaktorių 
diskusija 
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Ateities perspektyva 

 

Ateityje numatoma stiprinti „Media4Change“ judėjimą, įtraukti įvairias prie jo prisijungti norinčias 

iniciatyvas ir organizacijas bei įsteigti jaunųjų žurnalistų atviros erdvės darbo vietą. Itin svarbu 

užtikrinti rezultatų tvarumą. 

„Media4Change“ toliau plėsis į tarptautinę dimensiją, mokysis iš išorės partnerių ir siekia tapti 

Rytų Europos koordinaciniu žmogaus teisių žurnalistikos centru. 

„Media4Change“ integruoja savo veiklą į svarbiausių ir įtakingiausių redakcijų veiklą.   

 

Spalva, atspindinti veiklą 

Balta – mėlyna. Balta atspindi baltą popieriaus lapą. Gebėjimą žvelgti be išankstinių nuostatų arba 

bent jau jas atpažinti ir neleisti paveikti tyrimo rezultatų. Mėlyna – nes tai yra laisvė kurti etišką ir 

profesionalią žurnalistiką. 

 

 
 

 

2. Žurnalistinė kampanija 

Žiniasklaidos 
stebėsena ir 
reagavimas 

Socialinės akcijos 

Etiškų publikacijų, 
tyrimų 

iniciavimas/ 
darbas su 

iniciatyvine grupe 

2. Pažeidžiamų grupių įgalinimas 

4 nacionaliniai 
pažeidžiamų grupių 

mokymai 

Tarptautiniai 
pažeidžiamų grupių 

mokymai 

Organizacijų, 
dirbančių su 

pažeidžiamomis 
grupėmis mokymai  
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Nuotrauka, atspindinti veiklą 

 

Jaunųjų žurnalistų ugdymas 

 

„Media4Change“ 
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Partneriai 

 

 The Baltic Center for Investigative Journalism (BCIJ). Willing to become an associate 
partner (Latvija); 

 Arci Catania (Italija); 

 TDM International (Italija); 

 Concordia International Group (CIG) (Ispanija); 

 International Initiatives for Cooperation (IIC) (Bulgarija); 

 Foundation Center for Economic Development (CED) (Bulgarija); 

 International Development Alliance (IDA) (Bulgarija); 

 Media Diversity Institute (Jungtinė Karalystė); 

 Civic Association for Communication and Education Sophia (CACES) (Ispanija). 
 

Atsiliepimai 

Ekspertas iš Jungtinės Karalystės Michael Whine, dabartinis Europos Komisijos prieš rasizmą ir 

netoleranciją narys, pabrėžė, kad žiniasklaida dažnai yra pagrindinis pokyčio šaltinis, nes 

žurnalistas turi galimybę kvestionuoti valdžią ir visuomenę. Kadangi profesionalūs žurnalistai 

vaidina pagrindinį vaidmenį šviesdami savo publiką, jie turi įsipareigoti šviešti ir save bei ugdyti 

geriausiai praktikoje pritaikomus švietimo modelius. 

Atsiliepimai iš ekspertų: http://www.youtube.com/watch?v=D2M3mW3k3Go  

Atsiliepimai iš profesionalių žurnalistų: http://www.youtube.com/watch?v=D2M3mW3k3Go 

Atsiliepimai iš jaunųjų žurnalistų: http://www.youtube.com/watch?v=Ck2zfv1T_sA 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=D2M3mW3k3Go
http://www.youtube.com/watch?v=D2M3mW3k3Go
http://www.youtube.com/watch?v=Ck2zfv1T_sA
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Judėjimo negalią turinčių žmonių mobilumo programa 

 

Skaičiai, aspindintys veiklą 

 

 Automobilių skaičius - 3. 

 Komanda - 6. 

 Miestai, kuriuose vykdome veiklą - 5. 

 Klientų skaičius - 306. 

 Užsakymų skaičius - 21. 

 

Progresas 

 

  Autoparkas išaugo nuo vienos mašinos iki trijų. 

 Komanda prasiplėtė nuo 2 žmonių iki 6. 

 Veiklą vykdome nebe viename, o penkiuose miestuose. 

 Klientų skaičius išaugo nuo 116 iki 306 ir nuolat auga. 

 Užsakymų skaičius per dieną išaugo nuo vidutiniškai 8 iki 21. 

 

Veiklos kontekstas 

Lietuvoje yra organizacijų bei institucijų, kurios teikia transporto paslaugas žmonėms, judantiems 

vežimėlio pagalba, tačiau paslaugos yra ribojamos arba laiko (dienos, savaitės ar metų), arba 

teritorijos, arba kelionės tikslo, arba žmogui suteikiamo asistavimo atžvilgiu. Neįgaliems žmonėms 

yra užtikrinamas transportavimas į medicinos ir gydymo įstaigas, tačiau šią paslaugą vykdančioje 

institucijoje susidaro mėnesio laukimo eilės, taip pat yra problemų su finansavimu, kuomet metų 

pabaigoje pasibaigia paslaugai vykdyti skirti degalai ir neįgalūs žmonės, pasak jų pačių, „sėdi 

namuose 3 mėnesius“. Taip pat paslaugos teikiamos tik darbo valandomis. Taigi, susidaro situacija, 

kuomet yra ribojama žmonių pasirinkimo laisvė – jiems sudaromos sąlygos važiuoti tik į tam tikras 

vietas ir tik tam tikru metu, ne visuomet suteikiamas pilnas asistavimas patenkant į viešas vietas 

arba išeinant iš namų tiems, kurie neturi pritaikytos technikos.  

„Socialinis taksi“ yra sprendimas šiai situacijai ir užpildo esančią nišą. Paslaugos teikiamos 

individualiai, t.y. veikia lengvieji automobiliai, vežama ne grupėmis, o po vieną, taip pat dirbama 

24/7 principu ir gebama prisitaikyti prie natūralaus žmogaus gyvenimo ritmo. Kelionės gali būti 

užsakomos į bet kurią vietą tame mieste, kuriame yra teikiama paslauga, o už „Socialinio taksi“ 

vairo esantis žmogus ne tik vairuoja, bet suteikia visą reikalingą pagalbą – padeda įveikti laiptus bei 

kitas kliūtis, nuneša daiktus, palydi į vietą. 
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Įgyvendinti projektai 

„Socialinis taksi“ yra transportavimo paslauga žmonėms su judėjimo negalia ir veikia tam, kad 

pagerintų žmonių socialinį gyvenimą bei matomumą. Automobiliai yra tinkamai pritaikyti klientui 

vežimėlyje, o vairuotojai apmokyti suteikti klientui visą reikiamą pagalbą. Ši paslauga pradėta teikti 

2012 metais Lietuvos sostinėje - Vilniuje, tačiau šiais metais Socialinis taksi plečia savo veiklą ir 

dabar Socialio taksi automobiliu galima išvysti net 5 miestuose. Socialinio taksi įkūrimas, dabartinė 

ir ateities veikla yra grindžiama įvairių fondų bei projektų lėšomis. Iki šiol Socialinis taksi turėjo 7 

projektus, kurie išvardinti žemiau: 

Projektas Atradimai, projekto situacija 

„Socialinis taksi Vilniuje“ (OSFL) 

Biudžetas:  45.000,00 Lt.  

Projekto pradžia: 20/01/2012, Projekto pabaiga: 
31/12/2012 

„Socialinio taksi“ įkūrimas Vilniuje. 

„2013 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų 
neįgaliesiems bendruomenėje projektas Vilniuje“ 

Biudžetas:  70.000,00 Lt 

Projekto praždia: 01/01/2013, Projekto pabaiga: 
31/12/2013 

Tolesnis „Socialinio taksi“ plėtojimas 
Vilniuje. 

„NVO sektoriaus stiprinimas sudarant sąlygas naudotis 
socialinio taksi paslauga“ 

Biudžetas: 251.175,19 Lt 

Projekto pradžia: 01/08/2013 Projekto pabaiga: 
01/07/2014 

Tolesnis „Socialinio taksi“ vystymasis 
Vilniuje. Į Vilniaus gatves buvo išleista 
dar viena mašina, organizuojama 
neįgaliųjų savanorystė NVO. 

„2013 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų 
neįgaliesiems bendruomenėje projektas Klaipėdoje“ 

Biudžetas: 41.500,00 Lt. 

Projekto pradžia: 01/01/2013, Projekto pabaiga: 
31/12/2013 

„Socialinio taksi“ įkūrimas Klaipėdoje. 

„2014 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų 
neįgaliesiems bendruomenėje projektas Vilniuje“ 

Biudžetas: 110.000,00 Lt 

Projekto pradžia: 01/01/2014, Projekto pabaiga: 
31/12/2014 

Tolimesnis „Socialinio taksi“ Vilniuje 
vystymas.  

 

„2014 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų 
neįgaliesiems bendruomenėje projektas Klaipėdoje“ 

Biudžetas: : 57.700,00 Lt 

Projekto pradžia: 01/01/2014, Projekto pabaiga: 
31/12/2014 

„Socialinio taksi“ paslaugų įsteigimas 
Klaipėdoje. 

 

„Socialinio taksi pagalba tarpvalstyviniam mobilumui 
tarp  Daugavpils, Zarasų ir Visagino“ 

Biudžetas: 82.322,00 EUR 

„Socialinio taksi“ veiklos išplėtimas, 
skatinamas tarpvalstybinis žmonių su 
judėjimo negalia mobilumas, gerinantis 
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Ateities perspektyva 

Klientų skaičius išaugo trigubai ir toliau auga. Tai džiugina, nes parodo, kad veikla, 

kurią vykdome, yra reikalinga ir patenkina tuos žmonių poreikius, kurie anksčiau buvo sunkiai 

patenkinami. Atsiradus „Socialiniam taksi“ padidėjo žmonių, turinčių judėjimo negalią, mobilumas 

mieste – jie gali lengvai pakliūti į pritaikytą transporto priemonę, asistentas padeda įveikti kliūtis 

nepritaikytoje aplinkoje, galima važiuoti į bet kurią norimą vietą, renginį, ir todėl žmonių su 

judėjimo negalia socialinis gyvenimas pasidarė kur kas aktyvesnis bei pati visuomenė po truputėlį 

pradėjo suprasti, kad Lietuvoje gyvena ir neįgalūs žmonės.  

Taip pat labai svarbus faktas yra besiplečianti veiklos teritorija – ateityje „Socialinio 

taksi“ tinklas veiks visoje Lietuvoje ir žmonės su judėjimo negalia bus mobilesni kiekviename 

Lietuvos mieste. 

 

Spalva, atspindinti veiklą 
 

Socialinį taksi geriausia atspindi margos, šiltos, aktyvios spalvos, mat programos tikslas yra 

pagerinti gyvenimo kokybę, mobilumą, bei išvesti žmones iš izoliacijos.   

Nuotrauka, atspindinti veiklą 
  

 

Projekto pradžia: 14/03/2014, Projekto pabaiga: 
14/03/2015 

socialinį gyvenimą projekto teritorijoje. 
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Neįmanoma – tai ne faktas. Neįmanoma – tik nuomonė. 

 

Partneriai 

 

 Lietuvos neįgaliųjų forumas 

 Lietuvos žmonių su negalia sąjunga 

 Vilniaus miesto savivaldybė 

 Klaipėdos miesto savivaldybė  

 Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa 

 Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa 
 

Atsiliepimai 

 

„Labai ačiū už jūsų paslaugas. Tai didžiulė pagalba neįgaliesiems, nes žmogus nebėra priklausomas 
nuo kitų pagalbos. Didžiulė pagarba visiems Socialinio taksi darbuotojams.“ 
 
„Didžiulis ačiū už puikias Taksi paslaugas mūsų vizito Vilniuje metu 14.12.- 19.12.2013.“ 
 
„Giminaitis ar kitas artimas asmuo ne visada turi laiko pasirūpinti neįgaliuoju, todėl mes esame 
nuoširdžiai dėkingi už pagalbą. Šis projektas yra tikrai reikalingas piliečiams, turintiems judėjimo 
negalią.“ 
 

Augimas 

 

 
Klientų skaičius:                  Automobilių skaičius:                    Darbuotojų skaičius: 

        116  320            1  3                      2  6 

2012 2013
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NVO bendradarbystės erdvės veiklos ataskaita 

Skaičiai, atspindintys veiklą 

 

 16 nevyriausybinių organizacijų, ar smulkių verslų, free-lancerių veikiančių NVO Avilio 

platformoje; 

 Kas savaitę sulaukiame mažiausia 1 skambučio dėl darbo vietos platformoje (NVO Avilyje), 

tačiau galime įgyvendinti apytiksliai vieną iš 3 užklausų, kadangi platformoje nuolatos visos 

vietos yra užimtos; 

 Kiekvieną mėnesį iš organizacijų surenkami mažiausia 8500 litų, kurie užtikrina stabilią NVO 

Avilio veiklą ir išlaikymą; 

 2 sėkmingi renginiai per metus, kuriuose buvo kalbama apie socialinį verslą ir socialines 

inovacijas, sutraukę per 200 žmonių; 

 Lygiavertė platformos partnerystė su Ūkio ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 

bei Britų taryba Lietuvoje organizuojant su socialiniu verslu, socialine ekonomika ir inovacijomis 

susijusius renginius; 

 Beveik 1000 pakitimų socialiniame tinkle Facebook; 

 Per 50 NVO Avilio bendruomenės renginių (tradiciniai penktadienio pusryčiai, Šv. Kalėdos ir 

kitos šventės), skirtų platformoje veikiančių organizacijų bendravimui, dalinimuisi idėjomis, 

sinergijos vystymui. 
 

Progresas 

 

 Stabili platformos veikla užtikrino didelį skaičių platformoje veikti norinčių interesantų. Poreikis 

prisijungti prie NVO Avilio veiklos yra ženkliai didesnis nei mūsų turimos galimybės; 

 NVO Avilys žinomas kaip patikimas partneris veiklai vystyti, kuriuo pasitiki tiek ministerijos, tiek 

didžiausios Lietuvoje veikiančios organizacijos; 

 Stabilus kiekvieno mėnesio organizacijos biudžetas užtikrina tvarią veiklą; 

 Išaugęs tradicinių renginių dalyvių skaičius (socialinio verslo ir inovacijų konferencijoje 2012 

metais dalyvavo 90 žmonių, 2013 metais - virš 200 žmonių); 

 Per renginius ir bendrą veiklą atsiradęs patikimų su socialinėmis inovacijomis dirbančių 

tarptautinių partnerių tinklas užtikrina mūsų spartesnį tobulėjimą ir augimą; 

 Išaugęs susidomėjimas NVO Avilio platformos veikla (2012 m. iki 300 Facebook „like“ 

paspaudimų, 2013 m. pabaiga - beveik 1000 Facebook Facebook „like“ paspaudimų). 
 

  

Veiklos kontekstas 

Lietuvoje yra labai nemažas skaičius veikiančių, skirtingas socialines grupes atstovaujančių 

nevyriausybinių organizacijų. Neretai jos vykdo panašią veiklą, tačiau  nežino apie viena kitą, arba 

nėra linkusios bendradarbiauti dėl tam tikrose srityse nesutampančių interesų. Kitu atveju 

nevyriausybinėms organizacijoms, dirbančioms skirtingose srityse, neretai reikalingos ekspertinės 

žinios, kurios jau yra sukauptos organizacijų, dirbančių tose srityse. Nebendradarbiaujat abiem 
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atvejais yra švaistomi riboti nevyriausybinių organizacijų resursai, neišnaudojamos jau turimos 

galimybės. NVO Avilio idėja yra kurti sinergiją tarp skirtingose srityse veikiančių ir skirtingas 

socialines grupes atstovaujančių inovatyvių nevyriausybinių organizacijų, visas jas surenkant  į 

vieną fizinę platformą ir sukuriant terpę produktyvesniam resursų panaudojimui, idėjų vystymuisi 

ir sklaidai. 

Svarbu paminėti, jog vienas iš NVO Avilio, kaip inovacijų platformos, strateginių tikslų yra socialinių 

inovacijų ir socialinio  verslo sklaida Lietuvoje. Socialinis verslas visame pasaulyje yra laikomas 

turinčiu potencialą, kalbant apie tvarų kiekvienos valstybės vystymąsi. Tuo tarpu Lietuvoje ši 

koncepcija plėtojama pakankamai lėtai, neturint aiškaus susitarimo dėl sąvokų, bendros 

nacionalinės koncepcijos. Dėl šios priežasties, NVO Avilys, aplink save subūręs nemažą šios srities 

ekspertų, praktikų ir entuziastų ratą, dirba šioje srityje, siekdamas sukurti aiškią koncepciją, 

užtikrinti žinomumą ir galimybę vystyti tokio tipo veiklą Lietuvoje. 

 

Ateities perspektyva 

 

 16 organizacijų, turinčių darbo vietas ir galinčių vykdyti sklandžią veiklą, vystyti tarpusavio 

sinergiją. Tikime, jog ateityje šis skaičius gali išaugti, tai priklauso vien nuo fizinės erdvės ploto, 

kadangi poreikis yra didelis; 

Vykdomi projektai 

Projektas Atradimai, situacija projekto pabaigoje 

„Open your eyes in open 

space‘13“ 

Biudžetas: 9.878,00 EUR 

 

Projekto pradžia: 

02/08/2013 

Projekto pabaiga: 

30/12/2013 

Rugsėjo 25 - 30 dienomis Vilniuje vyko tarptautinis socialinio 
verslumo seminaras jaunimui „Open your eyes in open space‘13“. 
Dalyviai atvyko iš Ukrainos, Gruzijos, Armėnijos, Slovėnijos, Čekijos 
Respublikos ir Lietuvos. Projekto tikslas – skatinti socialinio verslumo 
konceptą įvairiuose kultūriniuose kontekstuose, kaip pagrindinį 
įrankį, galintį sustiprinti jaunimo kompetencijas, įgytas per 
neformalų ugdymą, garantuoti tinkamą priėjimą prie informacijos 
bei sukurti teigiamą sinergiją tarp socialinio verslo ir NVO. 

Seminarų metu dalyviai dalinosi skirtingų šalių, kultūrų situacijomis, 
teisinėmis nuostatomis ir skirtingais socialinio verslo apibrėžimais. 
Diskutuodami kartu, mes bandėme rasti būdą kaip pagerinti situaciją 
skirtingose šalyse, adaptuojant konceptą pagal kultūrinius 
skirtumus. Tarptautinėse grupelėse dalyviai kūrė potencialias 
socialinio verslo idėjas, ieškojo įrankių, kuriais jas būtų galima 
pateikti, įrankių, kuriais būtų galima pateikti informaciją jaunimui 
patraukliu būdu.  

Pasak dalyvavusių, projektas jiems padarė daug teigiamos įtakos. 

Dalyviai tapo labiau motyvuoti ir norintys plėtoti savo idėjas toliau. 

 



29 

 

 Virš 200 renginiuose socialinio verslo tematika dalyvavusių žmonių, kurie turėjo galimybę 

susipažinti su koncepcija, vystyti savo idėjas, konsultuotis su srities ekspertais; 

 Stabilus kiekvieno mėnesio organizacijos biudžetas padeda užtikrinti sklandų platformos 

vystymąsi ir sukuria teigiamą, patikimos organizacijos įvaizdį. Organizacija yra pajėgi išlaikyti 

vieną apmokamą darbuotoją; 

 Geras organizacijos įvaizdis sukuria terpę megzti partnerystes tiek nacionaliniu lygmeniu- 

valstybinės institucijos, didžiosios nevyriausybinės organizacijos, tiek tarptautiniu lygmeniu - su 

socialiniu verslu ir socialinėmis inovacijomis dirbantys užsienio partneriai; 

 Išaugęs NVO Avilio bendruomenės bendrų renginių skaičius padeda įgyvendinti pagrindinę 

platformos idėją - užtikrinti aktyvių organizacijų bendradarbiavimą ir sinergijos kūrimą. 
 

Spalva, atspindinti veiklą 
 

NVO Avilio veiklą greičiau galėtų atspindėti spalvų mozaika, kuomet kiekviena spalva iš savęs yra 

labai traukianti akį, tačiau visos jos kartu gali stulbinti. Tai yra pagrindinė NVO Avilio idėja - 

bendras darbas gali turėti kur kas didesnį poveikį, sinergija sukurti ilgalaikius rezultatus. 

Nuotrauka, atspindinti veiklą 
 

Mylėk savo darbą, ir tavo savaitė pasipildys penkiomis dienomis. 

 

Partnerai 
 

 LR Ūkio ministerija 

 LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 

 Britų Taryba 

 VšĮ “Geros valios projektai” 

 VšĮ “Kultūrinės ir organizacinės idėjos” 

 Labdaros paramos fondas “Pilietinės 

atsakomybės fondas”PO MartPro 

 VšĮ “Bendruomenių kaitos centras” 

 UAB “Made in Vilnius”,  

 Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga 

“Apskritas stalas“ 

 LPF “Mamų unija” 

 VšĮ “Politikos tyrimų ir analizės institutas  

 VšĮ “Tarptautiniai jaunimo mainai ir 

bendradarbiavimas 

 VšĮ “Projektų akademija” 

 LemonBite 

 Ir daugelis kitų 
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Skaičiai, atspindintys augimą  
  

 

 

Atsiliepimai 

 

“Avilys - tokia erdvė, kurioje visada atrasi kampą pabūti su savo darbais ir jei prireiks pagalbos, 

visada atrasi žmogų, kuris galės Tau padėti”- Paulius Dauparas, vienos iš NVO Avilio organizacijos 

atstovas. 

 “NVO Avilys yra puiki vieta, kurioje savo terpę atrado ne viena NVO arba free-lancer'iai. Darbas 

kolektyve  labai padeda įgyvendinti savo tikslus, gauti reikalingų žinių ar konsultacijų, be to, 

atmosfera NVO Avilyje  yra fantastiška”- Imantas Bernotas, JPP „Kurk Lietuvai“ programos dalyvis 

“NVO Avilys man visuomet buvo lyg antrieji namai - per metus, praleistus čia, įvyko labai daug 

įvykių,  patyrimų, kurie telpa šioje erdvėje. Avilyje gyventi gera”- Vytautė Rupeikaitė, VšĮ “Politikos 

tyrimų ir  analizės instituto“ projektų vadovė. 

“Kaip LCC tarptautiniame universitete veikiančios inovacijų laboratotijos direktorė, esu dėkinga, už 

NVO  Avilio entuziazmą ir norą dalintis plėtojant socialinį verslą Lietuvoje. NVO Avilio atstovai 

dalyvavo šiemet  mūsų rengtoje Socialinio verslumo konferencijoje ir tapo tikru įkvėpimu joje 

dalyvavusiems studentams ir praktikams.” - Eglė Songailienė, LCC tarptautinio universiteto 

inovacijų laboratorijos direktorė 

Išaugęs organizacijų narių skaičius: Išaugęs NVO Avilio mėnesinis biudžetas (skaičiai 
paimti remiantis metininiu vidurkiu): 

  
Išaugęs renginiuose dalyvaujančių žmonių skaičius: 
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Socialinės inovacijų laboratorijos „Medus“ ataskaita 

 

Skaičiai, atspindintys veiklą 

 

 „Antalieptės parko“ rengimo pradžia. 2013 m. buvo pradėtas fiziškai rengti „Antalieptės 

parkas“, tai yra aplinka aplink pastatą, skirta plenerams, susitikimams, darbui gamtoje. Buvo 

pradėti tvarkyti tvenkiniai, kurie ne tik bus naudingi vasarą dirbantiems žmonėms, bet ir suteiks 

miesteliui grožio. 

 Pirmo aukšto pastato parengimas. Praėjusiais metais buvo parengtas eksploatavimui pirmasis 

aukštas. Įrengtos reikalingos komunikacijos ir dalinė apdaila, tai leido pradėti minimalias veiklas. 

 Jau žiemą galėjo vykti veikla pastate. Pastate padarius bazinį įrengimą, žiemą jau vyko 3 

renginiai. Galutinai suremontavus pastatą, planuojama jame vykdyti nenutrūkstamą veikla.   
 

Progresas 
 

Praėję metai buvo reikšmingi šiai veiklai, nes ne pastatas galėjo pradėti minimaliai funkcionuoti, 

taip pat buvo pradėta rengti aplinka ir įvyko pirmosios veiklos. Buvo pradėtos organizuoti 

užimtumo programos. Ateinantys metai bus strateginiai, nes planuojama pastatą ir erdvę parengti 

iki galo.  

  

Veiklos kontekstas 

 

Lietuvoje NVO sektoriuje labai trūksta inovacijų. Tam, kad jos atsirastų, reikalingas didesnis 

reflektavimas apie problematiką, jos galimus sprendimo būdus. Itin trūksta bendradarbiavimo tarp 

organizacijų. Antalieptės socialinių inovacijų laboratorija „Medus“ skirta tam, kad Lietuvoje 

vystytųsi socialinis verslas. Socialinis verslas yra įvardijamas, kaip viena iš Europos Sąjungos 

prioritetinių veiklų, kuri realiai sprendžia socialinės gerovės problematiką.  

Socialinių inovacijų laboratorija „Medus” Antalieptėje – šiuo metu baigiama įrengti darbo ir 

bendradarbiavimo erdvė nevyriausybinėms organizacijoms, socialinio verslo atstovams ir 

inovatoriams bei kitiems įvairių sričių specialistams, kurie savo idėjomis ir veikla siekia teigiamų 

socialinių pokyčių. 

„Medus“  – tai bendradarbystės ir darbo vietų nuomos centras gamtoje, kuris atvers duris 

seminarams, mokymams, idėjų generavimui ar kitoms veikloms. Atvažiavusios dirbti organizacijos 
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ar pavieniai asmenys, gaus ne tik reikalingas darbo priemones, bet ir vietinio turizmo galimybes. 

„Medaus“ patalpos yra funkcionalios ir specialiai pritaikytos išvažiuojamojo darbo sesijoms, 

kūrybinėms ir planavimo veikloms. Tačiau tai ne tik patogi ir maloni erdvė dirbti, bet ir vieta, 

kurioje susitinkama ir bendraujama su bendraminčiais ir neformalioje aplinkoje dalinamasi 

idėjomis bei kuriami bendri projektai. „Medaus“ pastatą supa „Antalieptės parkas“, prie kurio 

planavimo šiuo metu savanoriškai dirba 8 architektai. Numatoma, jog parko infrastruktūra bus 

tinkama įrengti bityną, organizuoti stovyklas, vykdyti hipoterapiją, organizuoti plenerus. Tikimasi, 

jog „Medus“  taps socialinio verslo idėjų generavimo centru. Antalieptėje dvejus metus iš eilės 

vyko socialinio verslumo ir inovacijų konferencijos „BiZzZ’12“ ir „“BiZzZ’13“, surinkusios kelis 

šimtus inovatorių, socialinio verslo ekspertų, atsakingų institucijų atstovų ar tiesiog įkvėpimo 

ieškančių žmonių. Tuo metu, kai pastatas bus laisvas, jis bus atviras vietos jaunuoliams, kaip 

laisvalaikio užimtumo centras. Planuojama, jog su jaunimu nuolatos dirbs Europos tarnybos 

savanoriai. 

 

Ateities perspektyva 

 

Vos pradėjus vykdyti projektą, buvo aktyviai įtraukta vietos bendruomenė, kuriai atsirado didelė 

motyvacija prisidėti prie projekto ir įsitraukti į projekto vystymą fizine ir kita pagalba. Vietos 

bendruomenė taip pat įtraukiama į kūrybos procesą. Planuojama, kad sutvarkytas pastatas bus 

intensyviai naudojamas skirtingų NVO organizacijų, pavienių ekspertų, tai bus vieta geriems ir 

reikalingiems projektams kurti, socialiniam verslui plėtoti.  

Tikimasi, kad “Medus” taps socialinio verslo vystymosi centru.  

Kai šiame centre nevyks renginiai, jo patalpos veiks kaip vietinio jaunimo laisvalaikio centras. 
Planuojama, jog  su jaunesniaisiais ten dirbs savanoriai iš Europos savanoriavimo tarnybos. 

Vykdomi projektai 

Projektas Atradimai, situacija projekto pabaigoje 

„Pagalbos bendruomenei namai 

„Bitė““ 

Biudžetas: 35 000 EU  

 

Projekto pradžia: 23/01/2012 

Projekto pabaiga : 23/01/2014 

Antalieptėje esančio pastato pritaikymas Nacionalinio 

socialinės integracijos instituto poreikiams – remonto 

darbai. Langų keitimas, san. mazgų įrengimas, pastato 

stogo keitimas, šildymo sistemos įrengimas. 

„Antalieptės tvenkinių sistema“ I 
Etapas 

Biudžetas: 14 000 EU 
 

Projekto pradžia: 15/09/2013 

Projekto pabaiga: 15/09/2014 

Antalieptės tvenkinio valymas ir krantinės formavimas, bei 
rekreacinės vietos įrengimas. 
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Spalva, atspindinti veiklą 

 

Žalia spalva. Antalieptės socialinių inovacijų laboratorija „Medus“ yra NVO bendradarbystės 

centras gamtoje, ten labai daug žalios spalvos.  

 

Nuotrauka, atspindinti veiklą 

 

 

Partneriai 

 

 Ūkio ministerija (www.ukmin.lt)  

 Antalieptės seniūnija  

 Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (www.socmin.lt)  

 Zarasų rajono savivaldybė (www.zarasai.lt)  

 Zarasų vietos veiklos grupė (www.zarasubendruomenes.lt) 

 Zarasų rajono seniūnija 

 Gražutės regioninis parkas (www.grazute.lt)  
 

Atsiliepimai 
 

„Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lietuvoje didžiuojasi turėjusi galimybę būti Nacionalinio 
socialinės integracijos instituto partnere dviejų dienų renginyje „BizZz‘13“. Renginys pritraukė apie 
200 žmonių, kurie reprezentavo viešąsias institucijas, pradedančiuosius verslus bei NVO. Taip pat 

http://www.ukmin.lt/
http://www.socmin.lt/
http://www.zarasai.lt/
http://www.zarasubendruomenes.lt/
http://www.grazute.lt/
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atvyko individų, susidomėjusių socialiniu verslu, kurie ieškojo inovatyvių idėjų, moralinės paramos 
savoms idėjoms bei informacijos apie galimą finansinę paramą, partnerystę ir t.t.  
„BizZz‘13“ buvo dvigubai didesnis renginys nei tos pačios organzacijos darytas 2012 metais. Labai 
svarbu, kad rengnys turėjo tiek teorinę, tiek praktinę dalis. Pradedantieji turėjo galimybę 
pasikonsultuot su vietinių versliukų atstovais. Ekspertų grupė suplanavo sąrašą idėjų, kurias 
įgyvendinus vyriausybinėse institucijose, pagerėtų socialinio verslo sąlygos, būtų skatinama 
verslininkystė bei verslo institucijų parama. Eksperto iš Didžiosios Britanijos Phillip Tulba įtraukimas 
buvo labai gerai suplanuotas, tai bylojo rezultatyvios diskusijos socialinio verslo, jo finansavimo 
klausimais bei valdžios, NVO vaidmenis kuriant sąlygas verslią visuomenę. Galiausiai,  „BizZz‘13“ 
bei ankstesni renginiai tapo paskata 2014 metų kovą vyksiančiam nacionaliniam forumui, kurį 
organizuoja Britų taryba, Ūkio ministerija bei neformali NVO grupė NVO Avilys. Pagrindinis forumo 
tikslas yra suvesti kartu visų suinteresuotųjų šalių atstovus diskusijai bei susitarimui dėl ateinančių 
žingsnių vystant socialinio verslo idėją Lietuvoje.“ 

Birutė Jatautaitė 
 

 

Skaičiai, atspindintys augimą 

 

Pastato užbaigtumas (proc.): Pastato užbaigtumas (proc.): 

  
 

Išaugęs renginių skaičius: 
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Nacionalinio socialinės integracijos instituto partneriai  
 

Etninių tyrimų institutas 
(CES)  

NSII bendradarbiauja su šiuo tyrimų centru naudodami savo 
turimas žinias bei rezultatus ir mainais gaudami CES ekspertų 
paramą vykdomai veiklai. 

Socialinė įdarbinimo 
agentūra “SOPA”  

Bendradarbiavimas dėl Romų ir psichologinių sutrikimų turinčių 
žmonių/ diskriminacijos dėl psichinių sutrikimų darbinantis. 
Pagalba Gyvoje Bibliotekoje, nurodant dalyvius. 

UN vystymosi programa 
Lietuvoje 

Bendradarbiavimas su Romais ir žmonėmis, turinčiais judėjimo 
negalią.  

Konsultacijų centras 
migrantams  

Organizacija prisidedanti prie Gyvosios Bibliotekos organizavimo 
bei suteikianti pagalbą migracijos klausimais. 

Informacijos centras 
migrantams  “Plius”  

Organizacija prisidedanti prie Gyvosios Bibliotekos organizavimo 
bei suteikianti pagalbą migracijos klausimais. 

Jaunimo Linija Pagalba vykdant žurnalistų švietimo programą. 

Feminisčių frontas Organizacija prisidedanti prie Gyvosios Bibliotekos organizavimo 

Goethe – Institutas Vilniuje Bendradarbiavimas organizuojant graffiti akciją prieš rasizmą. 

Lietuvos Žmogaus teisių 
centras 

Bendradarbiavimas organizuojant „Nepatogaus Kino” seansus 
provincijose. 

Lietuvos Žurnalistų Sąjunga Pagalba žurnalistų švietimui 

Lygių galimybių centras Ekspertų pagalba apmokant mokytojus. 

Koalicija “Galiu Gyventi” Organizacija prisidedanti prie Gyvosios Bibliotekos organizavimo, 
taip pat bendradarbiaujanti žurnalistų švietimo programoje.  

Nacionalinė Jaunimo reikalų 
koordinatorių asociacija 

Organizacija padeda skleisti informaciją apie vykstančią veiklą 
Lietuvos jaunimui. 

Informacijos ir pagalbos 
centras Nevyriausybinėms 
organizacijosm  

NSII organizuoja visuomenės forumus padedama šios 
organizacijos .  

Romų integracijos namai  NSII padėjo įkurti šią organizaciją ir toliau ją prižiūri.  

Romų bendruomenės 
centras 

Organizacija prisidedanti prie Gyvosios Bibliotekos organizavimo 
ir besirūpinanti Romų problemomis. 

Žmogaus teisių stebėjimo 
institutas 

Organizacija prisideda deleguodami savo ekspertus ir pristatnt 
nuomonę vyriausybinėse institucijose. 

NSII vykdydamas savo veiklą bendradarbiauja su daugiau nei 200 mažesnių NVO, bendruomenių 
bei iniciatyvinių grupių . 

UNITED (angl. European 
network against nationalism, 
racism, fascism and in 
support of migrants and 
refugees  

Tarptautiniai partneriai, padedantys organizuoti projekto „Visi 
skirtingi – visi lygūs” veiklą, bei atliekantys patariamąją funkciją. 

Jaunųjų žurnalistų asociacija 
„Polis“, Lenkijoje 

Jaunųjų Žurnalistų programos partneriai. Kartu su jais vykdome 
tarptautines kūrybines dirbtuves, skirtas žurnalistų švietimui. 

Kalbos progreso mokykla, 
Lenkija 

Jaunųjų Žurnalistų programos partneriai. Kartu su jais vykdome 
tarptautines kūrybines dirbtuves, skirtas žurnalistų švietimui. 

BODO Universitetas, 
Norvegija  

Kartu su ekspertais iš Universiteto, padeda vykdyti žurnalistų 
švietimo programą „“Demokratijos adresas – žurnalistika”. 

Švedijos neįgaliųjų federacija Padeda vykdyti žurnalistų švietimo programą 

 


	„Labai ačiū už jūsų paslaugas. Tai didžiulė pagalba neįgaliesiems, nes žmogus nebėra priklausomas nuo kitų pagalbos. Didžiulė pagarba visiems Socialinio taksi darbuotojams.“

