Pilietinės visuomenės instituto 2018 m. veiklos
ATASKAITA
2019 04 30
Įstaigos dalininkai
Viešoji įstaiga „Pilietinės visuomenės institutas“ (toliau – PVI) įregistruota 2004 m.
Dalininkas
1. VšĮ Atviros Lietuvos fondas
2. Visuomeninė organizacija "Valdo Adamkaus fondas"

Įnašas
289,62 EUR
289,62 EUR
Viso: 579,24 EUR

Įstaigos veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai per finansinius metus
Viešoji įstaiga „Pilietinės visuomenės institutas“ yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis
juridinis asmuo, kurio pagrindinė veikla – stiprinti pilietinę visuomenę, aktyviai prisidėti diegiant ir įtvirtinant
demokratines bei pilietines vertybes.
Įstaigos veiklos tikslai:
 stiprinti pilietinę visuomenę, aktyviai prisidėti diegiant ir įtvirtinant demokratines bei pilietines
vertybes;
 teikti visuomenei objektyvią ir patikimą su viešąja politika susijusią informaciją;
 tvirtinti ir ginti viešajame gyvenime pilietinės visuomenės idėją bei principus;
 padėti piliečiams sąmoningai ir aktyviai dalyvauti viešojoje veikloje, naudotis savo pilietinėms
laisvėms ir teisėmis.
Institutas veikia šiomis kryptimis:
Skatina pilietines iniciatyvas ir stiprina visuomenės pilietiškumą:
 siekia partnerystės tarp mokslininkų, politikų, verslo atstovų, žiniasklaidos, nevyriausybinių
organizacijų, vietos bendruomenių, tarp skirtingų interesų grupių;
 įtakoja įstatymų leidybos ir politinius sprendimus, vykdydamas atskirų teisės aktų bei viešosios
politikos sričių analizę ir teikdamas ta analize pagrįstus siūlymus;
 kaupia pilietinės visuomenės plėtros patirtį.
Analizuoja viešąją politiką:
 stebi, analizuoja ir tiria Lietuvos viešąją politiką bei politinę kultūrą; ieško naujų eurointegracijos
galimybių ir pristato jas visuomenei;
 vertina geriausios praktikos Europoje ir pasaulyje pavyzdžius bei jų tinkamumą Lietuvai;
1

atlieka lyginamuosius pokomunistinių šalių tyrimus;
 analizuoja globalizacijos iššūkius pilietinei visuomenei.
Gina pilietinės visuomenės idėją viešajame gyvenime:
 viešai išsako nuomonę aktualiais pilietinės visuomenės raidos klausimais;
 padeda įvairioms interesų grupėms ginti pilietinės visuomenės idėją;
 inicijuoja viešas diskusijas ir debatus;
 įgyvendina edukacinius projektus, prisideda prie suaugusiųjų pilietinio švietimo sistemos kūrimo.


Instituto veiklos planai ateinantiems metams – tęsti tyrimų bei edukacinius projektus, prisidėti prie pilietinei
visuomenei svarbių vertybių bei sprendimų advokacijos.
PVI veiklos rezultatų ataskaita už 2018 metus:

Eil.nr.
I.
1.
2.
2.1.
2.2.
3.
II.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
III.
IV.
V.

STRAIPSNIAI
PAJAMOS
Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes
Finansavimo pajamos
Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo pajamos
Kitos finansavimo pajamos
Kitos pajamos
SĄNAUDOS
Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina
Kitos sąnaudos
Kompensuotos sąnaudos
Veiklos sąnaudos
Pardavimo
Darbuotojų išlaikymo
Nusidėvėjimo (amortizacijos)
Patalpų išlaikymo
Ryšių
Transporto išlaikymo, komandiruočių, dalyvių kelionės
Turto vertės sumažėjimo
Kitos veiklos
Suteiktos labdaros, paramos
Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo
VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ
PELNO MOKESTIS
GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS

Ataskaitinio laikotarpio
26 125
26 125
26 125
26 125

26 125
18 653
6 675
585
112

100

-

Įstaigos darbuotojai
Darbuotojų skaičius paskutinę praėjusio ataskaitinio laikotarpio 2017 m. gruodžio 31 dieną buvo 1
darbuotojas, paskutinę ataskaitinio laikotarpio 2018 m. gruodžio 31 dieną buvo 3 darbuotojai.
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Įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų panaudojimas pagal išlaidų rūšis
Gautos lėšos ir jų šaltiniai per 2018 metus
1. Europos Sąjungos struktūrinių fondų
finansavimas projektui „Skaidrūs ir sąžiningi
rinkimai“

2. 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio

Suma, EUR
28 017,81 (per 2018 m.,
bendras skirtas
finansavimas projekto
veikloms – 97 503,47)

128,12
Viso:

Išlaidų rūšys
Projektą vykdančių
darbuotojų darbo
užmokesčio,
komandiruočių, paslaugų
ir priemonių, reikalingų
veikloms vykdyti ir
projekte numatytiems
renginiams organizuoti,
įsigijimo (autoriniai
atlyginimai, kanceliarinės
prekės, patalpų nuoma,
dalyvių maitinimo
išlaidos),
administracinėms
išlaidoms.
Įstatuose numatytai
veiklai vykdyti

28 145,93

Įstaigos įsigytas ir perleistas ilgalaikis turtas per finansinius metus
2018 metais PVI neįsigijo ir neperleido ilgalaikio turto.
Įstaigos sąnaudos per finansinius metus, iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui
Sąnaudos
1. Darbo užmokestis
2. Kitos išlaidos

Suma, EUR
6 675
19 450
Viso: 26 125

Įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms
Sąnaudos
1. Darbo užmokestis
2. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas

Suma, EUR
6 675
0
Viso: 6 675

Duomenys apie viešosios įstaigos vadovą, įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms
viešosios įstaigos vadovo išmokoms
VšĮ “Pilietinės visuomenės institutas“ direktorės pareigas einančiai Ievai Petronytei-Urbonavičienei 2018
metais buvo išmokėta 0 EUR darbo užmokesčio, įskaitant visus mokesčius.
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Įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių
organų narių išmokoms
Tokių išmokų 2018 metais nebuvo.
Įstaigos išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos dalininku susijusiems asmenims
Tokių išmokų 2018 metais nebuvo.
Įstaigos veikla, vykdyti projektai, įgyvendinant įstatuose nustatytus veiklos tikslus
Programos ir projektai:
I-II. Pilietinis visuomenės švietimas ir visuomenės įgalinimas
(2018 m. įgyvendintų projektų atskiros veiklos dengė abi sritis, tad informacija pateikiama bendrai)
1. “Skaidrūs ir sąžiningi rinkimai”
Pagal Nacionalinę kovos su korupcija 2015-2025 metų programą viena iš prioritetinių sričių, kurioje turi vykti
pokyčiai, yra politinė veikla ir teisėkūra. Šioje programoje išvardinti korupcijos rizikos veiksniai, tokie kaip
neteisėtomis priemonėmis renkami balsai, gaunamas neskaidrus papildomas finansavimas, rinkimų
dokumentų klastojimas ar rinkėjų balsų pirkimo atvejai, parodo, kad rinkimų sferoje vis dar vyksta daug
įvairių korupcinio pobūdžio nusikaltimų. Korupcijos mastas suponuoja, kad kovai su politine korupcija
rinkimuose reikalingos efektyvesnės priemonės ir kompleksinis darbas tiek su plačiąja visuomene, tiek su
rinkimų darbuotojais, tiek su politinėmis partijomis, tad ekspertų, praktikų ir valstybės institucijų
bendradarbiavimas – efektyviausias kelias skatinant visuomenės nepakantumą korupcijai bei užtikrinant realų
korupcijos suvokimo augimą.
Todėl artėjant intensyviems 2019 rinkimų metams, VšĮ „Pilietinės visuomenės institutas“ kartu su
Visuomenine organizacija „Baltosios pirštinės“, Lietuvos Respublikos Vyriausiąja rinkimų komisija ir
Policijos departamentu prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pradėjo įgyvendinti projektą
„Skaidrūs ir sąžiningi rinkimai“, kurio tikslas – didinti visuomenės nepakantumą politinės korupcijos
apraiškoms rinkimuose. Siekdami šio bendro rezultato, projekto partneriai susibūrė įnešdami politinės
analizės ir pilietinės visuomenės tyrimų mokslines žinias, pilietinių iniciatyvų kūrimo, kovos su korupcija
rinkimų srityje patirtį, turimus gebėjimus bei galimybes. Projekto metu vykdomi antikorupcinio pobūdžio
švietimo renginiai jaunimui, bendruomenėms ir jų lyderiams bei asmenims, dirbantiems rinkimuose,
įgyvendinamas praktinis įgytų žinių taikymas rinkimų metu, pasiekti rezultatai pristatomi visuomenei.
Projekto partnerių 2018 m. pradėtos įgyvendinti veiklos:


Jaunimo antikorupcinės dirbtuvės;



Diskusijos su bendruomenių lyderiais;



Seminarai su rinkimais dirbantiems asmenims;



Rinkimų stebėjimo pilietinė akcija.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis (10.1.2-ESFA-K-917-02-0012).

4

2. „Žinau, ką renku: nuo savivaldos iki EP“
2018 m. birželio 1 d. PVI kartu su partneriu - Europos namais (pagrindinis, vykdantysis projekto partneris)
pradėjo įgyvendinti projektą „Žinau, ką renku: nuo savivaldos iki EP“.
Lietuvoje net 91% jaunimo nesidomi politika ir tai yra vienas prasčiausių rodiklių visame išsivysčiusiame
pasaulyje. Todėl būtina ugdyti jaunų žmonių politinį raštingumą ir pilietiškumą, skatinti domėtis viešuoju
gyvenimu ir atėjus laikui sąmoningai išreikšti pilietinę valią.
Artėjant savivaldybių tarybų ir EP rinkimams 2019 metais atsiveria galimybių langas kviestis politikus į
diskusijas su jaunais žmonėmis ir jose kelti jaunimui aktualius klausimus. Dėl to šiuo projektu siekiama
išsiaiškinti jauniems žmonėms šiuo metu aktualiausias problemas, suteikti jiems žinių ir gebėjimų apie jas
diskutuoti ir susitikimuose su politikais aptarti jas bei rasti sprendimo būdus.
Projekto metu įgyvendinamos veiklos – tokios kaip vasaros forumas, mokymai apie savivaldos bei EP veiklą,
diskusijos su kandidatais savivaldybėse ir į EP, porinkiminis forumas – orientuotos į dalyvių politinį
raštingumą, sąmoningumą, politinio veiksmingumo nuostatų bei dalyvavimo įgūdžių formavimą(si).
PVI šiame projekte įgyvendinamos veiklos 2018 m. apėmė užsiėmimų jauniems žmonėms apie politikų veiklą
vedimą bei savivaldos politikų – merų – veiklos stebėsenos metodologijos kūrimą.
Projektą „Žinau, ką renku: nuo savivaldos iki EP“ parėmė Europos Sajungos programa „Erasmus+“.
III. Visuomenės tyrimai
3. Pilietinės galios indeksas
Institutas tęsia 2005 metais pradėtus pilietinės visuomenės būklės tyrimus, kuriais siekia išryškinti opiausias
spręstinas Lietuvos pilietinės visuomenės problemas. 2007 metais pirmą kartą nustatytas ir paskelbtas kasmet
skaičiuojamas visuomenės nuomonės apklausomis pagrįstas Lietuvos pilietinės galios indekso (PGI) tyrimas.
Indekso paskirtis – nustatyti, koks yra ir kaip kinta Lietuvos gyventojų domėjimasis viešaisiais reikalais,
pilietinis dalyvavimas bei pilietinio dalyvavimo potencialas, gyventojų požiūris į turimas pilietines galias bei
socialinės aplinkos palankumo pilietinei veiklai vertinimas. PGI, kartojamas kasmet, leidžia stebėti, analizuoti
ir prognozuoti Lietuvos pilietinės visuomenės raidos tendencijas, šių tendencijų kismą bėgant laikui.
Pilietinės galios indekso 2018 m. tyrimas, derinant apklausos klausimyną su suinteresuotomis institucijomis,
pirmiausia LR Švietimo ir mokslo ministerija, buvo parengtas įgyvendinimui, tačiau negavus finansavimo,
nebuvo atliktas. Tyrimą tikimasi atlikti kitais metais.
IV. Vieši PVI veiklos pristatymai, kita veikla
Be šioje ataskaitoje jau minėtų projektų ir jų rėmuose vykusių renginių, PVI veiklos, atlikti tyrimai ir pozicija
buvo pristatyti ir kitų renginių metu. Pavyzdžiui, 2018 m., pilietinio ugdymo stiprinimo ir pilietinio
ugdymo programos atnaujinimo Lietuvos mokyklose klausimais, viešai pristatant PVI patirtį ir
poziciją, diskutuota LR Seimo, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Jaunimo reikalų departamento ir
LiJOT organizuotoje konferencijoje „Balsavimas nuo 16 metų: Lietuvos ateities scenarijus“ (gruožio mėn.),
Nacionalinės vystomojo bendradarbiavimo platformos ir naujienlaiškio „Aš manau“ rengėjų („Kurk
Lietuvai“ alumnų asociacijos bei Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto)
organizuotoje PU diskusijoje „Aktualijos, pilietinis ugdymas ir kritinis mąstymas švietime“ (lapkričio mėn.),
Lietuvos šaulių sąjungos, koorporacijos „Saja“ bei Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento
prie KAM organizuotoje jaunųjų šaulių asamblėjoje (balandžio mėn.), pilietinio įgalinimo temai skirtoje
socialinės platformos „We love Lithuania“ organizuotoje konferencijoje-diskusijoje „Aš Lietuvos dalis“
(lapkričio mėn) ir kt. Dabartinės Lietuvos pilietinės visuomenės galios ir kelių jai stiprinti klausimais,
viešai pristatant PVI tyrimų duomenis, patirtį ir poziciją, diskutuota EU-Russia Civil Society Forum
Generalinės asamblėjos metu organizuotoje diskusijoje “EU-Russia State of Civil Society Report: Challenges
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and Innovations”, Sofijoje, Bulgarijoje (gegužės mėn.), Vilniaus politikos analizės instituto organizuotoje
Savivaldybių gerovės indekso pristatymui skirtoje diskusijoje (lapkričio mėn.) ir kt.
Viešai pristatant PVI patirtį, poziciją ir tyrimus, taip pat nuolat teikti komentarai žiniasklaidai šiomis aukščiau
paminėtomis bei kitomis temomis, tokiomis kaip valdžios ir nevyriausybinio sektoriaus bendradarbiavimas,
piliečių bei NVO į(si)traukimas į sprendimų priėmimo procesus ir pan.
PVI darbuotojai 2018 m. savo kompetencijas kėlė Nacionalinio švietimo NVO tinklo organizuotose
advokacijos mokymuose (spalio mėn.).
2018 m. PVI praktiką atliko 2 Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto
studentai.
Direktorė

Ieva Petronytė-Urbonavičienė
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