Pilietinės visuomenės instituto 2012 m. veiklos
ATASKAITA
2013 05 24
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 2012-12-31
1000 Lt
1000 Lt
Viso: 2000 Lt

Įnašas 2011-12-31
1000 Lt
1000 Lt
2000 Lt

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;
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vertina geriausios praktikos Europoje ir pasaulyje pavyzdžius bei jų tinkamumą Lietuvai;
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.
PVI veiklos rezultatų ataskaita už 2012 metus:
Eil.nr.

Ataskaitinio
laikotarpio

STRAIPSNIAI

I.
1.

PAJAMOS
Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes

2.
2.1.
2.2.
3.
II.
1.
2.

Finansavimo pajamos
Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo pajamos
Kitos finansavimo pajamos
Kitos pajamos
SĄNAUDOS
Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina
Kitos sąnaudos

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.

Kompensuotos sąnaudos
Veiklos sąnaudos
Projektų vykdymo, renginių
Darbuotojų išlaikymo
Nusidėvėjimo (amortizacijos)
Patalpų išlaikymo
Ryšių
Transporto išlaikymo, komandiruočių
Leidyba, spausdinimas, seminarai, mokymai
Biuro išlaidos, buh.išlaidos, IT konsult., banko mok.
Suteiktos labdaros, paramos
Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo
VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ
PELNO MOKESTIS
GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS

34
-

34
-

(

529899 )
529899
194325
283293
1268
19411
841
14037
2590
14134

34
34

Įstaigos darbuotojai
Darbuotojų skaičius paskutinę praėjusio ataskaitinio laikotarpio 2011 m. gruodžio 31 dieną buvo 5, paskutinę
ataskaitinio laikotarpio 2012 m. gruodžio 31 dieną buvo 16 darbuotojų.
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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 2012 metus
1. VšĮ „OSFL projektai“ parama projektui“
„Moksleivių akademijų tinklo „Civitas“ plėtra
ekonominės krizės sąlygomis“

Suma, Lt
49000,00

Išlaidų rūšys
Atlyginimo lektoriams
bei moderatoriams,
organizacinėms renginių,
administracinėms
išlaidoms

514555,18

Projektą įgyvendinančių
darbuotojų (ekspertų,
konsultantų, projektukų
bei kūrybinių laboratorijų
vadovų) darbo
užmokesčio,
komandiruočių, paslaugų
ir priemonių, reikalingų
veikloms atlikti, įsigijimo,
administracinėms
išlaidoms
Įstatuose numatytai
veiklai vykdyti
Daliai paremti
---

2. Europos socialinio fondo agentūros (Švietimo ir
mokslo ministerijos) finansavimas pilietinio
ugdymo projektui „Kuriame Respubliką:
visuomenės pilietinio veikimo kompetencijų
ugdymas“ (Europos Socialinio fondo ir Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto lėšos)

3. 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio

1096,61

4. „Dalios sąskaita“
5. Švietimo mainų paramos fondas, gražintas
nepanaudotas finansavimas

1200,00
-3,86
Viso:

565847,93

Įstaigos įsigytas ir perleistas ilgalaikis turtas per finansinius metus
2012 metais PVI įsigijo šį ilgalaikį turtą:
Sumos
Lt
Biuro įranga
Projektas
Numeris Pavadinimas
10003
Kop.ap.Workcentre 7125 copi Respublika
Viso
Kompiuterinė įranga
20002
Neš.kompiuteris DELL N5110 Respublika
20003
Neš.kompiuteris DELL N5110 Respublika
20004
Neš.kompiuteris DELL N5110
Viso
Nematerialus turtas
60001
Op.sistema WINP 7PRO
Respublika
60002
Op.sistema WINP 7PRO
Respublika
60003
Microsoft Office Home&BusinessRespublika
60004
Microsoft Office Home&BusinessRespublika
60005
Op.sistema WINP 7PRO
Viso

Įsigytas
Kaina Priedai Nurašymas Viso Nusidėvėjimas Likutinė vertė
2012.10.12 8699,90
0,00
0,00 8699,90
-483,32
8216,58
8699,90
0,00
0,00 8699,90
-483,32
8216,58
20/07-12
20/07-12

20/07-12
20/07-12
05/10-12
05/10-12

1800,00
1800,00

0,00
0,00

0,00 1800,00
0,00 1800,00

-250,00
-250,00

1550,00
1550,00

5050,00

0,00

0,00 5050,00

-540,28

4509,72

400,00
400,00
1089,00
1089,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00 400,00
0,00 400,00
0,00 1089,00
0,00 1089,00

-55,55
-55,55
-60,50
-60,50

344,45
344,45
1028,50
1028,50

3427,00

0,00

0,00 3427,00

-244,57

3182,43

17176,90

0,00

0,00 17176,90

-1268,17

15908,73
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Įstaigos sąnaudos per finansinius metus, iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sąnaudos
Darbo užmokestis
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas
Komandiruočių, projekto dalyvių kelionių išlaidos
Kitos projektų išlaidos
Banko mokesčiai
Renginių išlaidos

Suma, Lt
283293
1268
14037
228212
499
2590
Viso: 529899

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

Suma, Lt
1319,15
0
Viso: 1319,15

Duomenys apie viešosios įstaigos vadovą, įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms
viešosios įstaigos vadovo išmokoms
Iki 2012 07 02 VšĮ “Pilietinės visuomenės institutas“ direktoriaus pareigas ėjusiam Dariui Kuoliui 2012
metais buvo išmokėta 524,34 Lt darbo užmokesčio įskaitant visus mokesčius. Nuo 2012 07 03 VšĮ “Pilietinės
visuomenės institutas“ direktorės pareigoms paskirta Ieva Petronytė. Jai 2012 metais buvo išmokėta 1319,15
Lt darbo užmokesčio, įskaitant visus mokesčius.
Įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių
organų narių išmokoms
Tokių išmokų 2012 metais nebuvo.
Įstaigos išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos dalininku susijusiems asmenims
Tokių išmokų 2012 metais nebuvo.
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Įstaigos veikla, vykdyti projektai, įgyvendinant įstatuose nustatytus veiklos tikslus
Programos ir projektai:
I. Pilietinis visuomenės švietimas
1. „Civitas“ suaugusiųjų pilietinio ir politinio švietimo tinklas bei moksleivių akademija
Pilietinio ugdymo programa “Civitas”, pradėjusi nuo suaugusiųjų pilietinio ir politinio švietimo tinklo
„Civitas“ įkūrimo, 2012 m. daugiausiai koncentravosi į moksleivių ir apskritai jaunimo neformalųjį pilietinį
švietimą. Moksleivių akademija „Civitas“ – tai neformali jaunimo visuomeninio lavinimo mokykla, kurios
paskirtis - padėti jaunuoliams geriau suvokti Lietuvos visuomenės ir valstybės problemas ir įgyti sąmoningam
bei aktyviam pilietiniam gyvenimui reikalingų žinių, įgūdžių, gebėjimų.
2012 m. „Civitas“ programos rėmuose iš viso buvo surengta 40 susitikimų. 38 iš jų - Moksleivių Akademijoje
„Civitas“, kurių metu su 10-12 klasių moksleiviais nagrinėtos aktualios Lietuvai korupcijos, žiniasklaidos,
politikos, švietimo, kultūros problemos, diskutuota lietuvių tapatybės, istorinės atminties, užsienio politikos
klausimais, aptarti 2012 m. Seimo rinkimai bei Lietuvos porinkiminės perspektyvos.
Moksleivių akademijos „Civitas“ diskusijos vyko Vilniuje bei Lietuvos regionuose. Vilniuje 2012 m. iš viso
įvyko 14 Akademijos susitikimų, Pakruojyje – 8, Utenoje – 7, Kėdainiuose – 5, po 2 diskusijas Anykščiuose ir
Pasvalyje.
Akademijos susitikimuose dalyvavo ir su moksleiviais diskutavo šie lektoriai-moderatoriai: dr. Darius Kuolys,
filosofas ir politikas dr. Mantas Adomėnas, filosofas prof. Liutauras Degėsys, politologas dr. Kęstutis
Girnius, politologė dr. Ainė Ramonaitė, VU FSF doktorantė Veronika Urbonaitė, kun. OFM Arūnas
Peškaitis, fizikas ir etnologas prof. Libertas Klimka, žurnalistas dr. Andrius Navickas, ekonomistė dr. Aušra
Maldeikienė, rašytoja Gintarė Adomaitytė, istorikas prof. Egidijus Aleksandravičius, finansų analitikas Stasys
Jakeliūnas, žurnalistas Virginijus Savukynas, filosofas teologas Rimantas Meškėnas, žurnalistas Rimvydas
Valatka, fizikas prof. Romualdas Karazija, istorikas dr. Algimantas Kasparavičius, žurnalistas Romas
Sakadolskis, režisierius Jonas Ohman, teisininkas dr. Petras Ragauskas.
2012 m. birželio mėn. Kaune, Kauno istorinėje prezidentūroje, buvo surengtas ir Metinis Moksleivių
akademijų „Civitas“ suvažiavimas, kuriame dalyvavo Moksleivių akademijų nariai iš Vilniaus, Kėdainių,
Pakruojo bei Utenos. Suvažiavime paskaitą tema „Visuomeninė ir politinė kritika: koks jos vaidmuo
šiandienos Lietuvoje?“ skaitė ir diskusijoje su moksleiviais dalyvavo VDU profesorius, filosofas Gintautas
Mažeikis, ekskursiją po Laikinąją sostinę vedė ir apie prieškario Kauną su moksleiviais diskutavo VDU
dėstytojas dr. Giedrius Janauskas.
2012 m. Moksleivių akademijos „Civitas“ veiklą finansavo Atviros visuomenės fondo Pagalbos fondas
Lietuvoje ir koncernas MG Baltic.
2. Pilietinio ugdymo projektas „Kuriame Respubliką: visuomenės pilietinio veikimo kompetencijų
ugdymas“
2012 m. Pilietinės visuomenės institutas kartu su partneriais - Ateitininkų federacija, VšĮ „Mes Darom“,
Švietimo centrų darbuotojų asociacija, Pilietiškumo, demokratijos ir teisės programų centru, Istorijos
mokytojų asociacija, Lietuvos pagrindinių mokyklų asociacija, Lietuvos kolegijų direktorių konferencija,
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Lietuvos moksleivių sąjunga, Nacionaline jaunimo reikalų koordinatorių asociacija, Lietuvos vietos
bendruomenių organizacijų sąjunga, asociacija „Lituanistų sambūris“, „Transparency International“ Lietuvos
skyriumi, Vilniaus bendruomenių asociacija, Jonavos rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjunga
„Apskritas stalas“, Rokiškio jaunimo organizacijų sąjunga „Apvalus stalas“ bei 11-kos kitų savivaldybių
jaunimo „Apskritaisiais stalais“ - pradėjo įgyvendinti nacionalinį pilietinio ugdymo projektą „Kuriame
Respubliką: visuomenės pilietinio veikimo kompetencijų ugdymas“.
Šio projekto tikslas – atnaujinti pilietinį ugdymą Lietuvos mokyklose, papildyti jį įdomiomis ir visuomenei
naudingomis pilietinio veikimo praktikomis. Siekiama sutelkti mokyklų bei vietos bendruomenėse slypintį
pilietinį potencialą ir nukreipti jį demokratinės respublikos kūrimui. Projekto metu mokyklos ir vietos
bendruomenės mokomos veikti kaip mažosios respublikos – kaip savarankiškos, demokratiškai bendrus
reikalus tvarkančios laisvų ir atsakingų žmonių bendrijos. Teisės, viešosios politikos, nevyriausybinių
organizacijų veiklos, viešųjų ryšių ir kitų ekspertų padedamos jos identifikuoja opiausias savo, vietos bei viso
krašto problemas ir, pasiremdamos projektų įgyvendinimo metodu, mokosi jas praktiškai spręsti. Konkretūs
bendruomenių projektai aprėpia tokius viešosios politikos klausimus kaip emigracija, korupcija, skurdas,
valdžios viešumas ir skaidrumas, aplinkosauga ir paveldosauga, tautinis ir pilietinis jaunimo bei visos
visuomenės ugdymas ir kt. Šie klausimai nagrinėjami ir jų sprendimų ieškoma veikiant mokyklos, seniūnijos,
savivaldybės ir nacionaliniu lygmeniu.
Projektui startavus 2012 m. pavasarį, buvo atliktas išsamus pilietinio ugdymo būklės tyrimas. Kokybinio
tyrimo rezultatai atskleidė, kaip Lietuvos mokyklose suprantamas pilietiškumas ir koks, tyrimo dalyvių
nuomone, turėtų būti pilietinio ugdymo mokyklose rezultatas esant idealioms sąlygoms; kaip vertinamos
dabartinės mokyklos galimybės ugdyti pilietiškumą ir ką reikėtų keisti, siekiant geresnių jaunimo pilietinio
ugdymo rezultatų; kaip patys jaunimo pilietinio ugdymo projektų dalyviai vertina šių projektų rezultatus;
kokie veiksniai, potencialių pilietinio ugdymo projektų dalyvių požiūriu, yra svarbūs užtikrinant efektyvų
pilietinio ugdymo projektų įgyvendinimą.
Kokybinio tyrimo rezultatai rudenį papildyti kiekybinio tyrimo duomenimis. Remiantis atliktais tyrimais
pasirengta tolimesniam projekto įgyvendinimo etapui – vietinės pilietinės veiklos projektų įgyvendinimui 30
Lietuvos savivaldybių.
Iš gerokai didesnio norinčiųjų būrio projekto veikloms pirmaisiais metais buvo atrinktos 120 mokymo
įstaigų. Jų iniciatyvinės grupės 2012 m. rugsėjo mėnesį dalyvavo pradiniuose projekto mokymuose,
vykusiuose 30 Lietuvos savivaldybių, po kurių Lietuvoje startavo 120 vietos pilietinės veiklos projektų.
Šiuo metu mokyklų komandos, padedamos savivaldybėse įsikūrusių 30-ties kūrybinių laboratorijų bei
projekto ekspertų, įgyvendina savo idėjas. 2013 m. rudenį iš šių idėjų bus atrinktos 3 sėkmingiausios ir 20132014 mokslo metais išplėtotos iki nacionalinių iniciatyvų.
Projekto veiklos sulaukia nemažai nacionalinės ir vietinės žiniasklaidos dėmesio (straipsniai nacionaliniuose
bei vietos laikraščiuose, žurnaluose, įvairiuose tinklapiuose, radijo bei televizijos laidos). Su didžiąja dalimi šių
bei kitomis naujienomis galima susipažinti projekto svetainėje www.kuriamerespublika.lt arba projekto
paskyroje socialiniame tinkle Facebook.
Projektas „Kuriame Respubliką: visuomenės pilietinio veikimo kompetencijų ugdymas“ remiamas Europos
Socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis pagal Europos Komisijos Žmogiškųjų
išteklių plėtros veiksmų programą (projekto kodas VP1-2.2-ŠMM-10V-02-006). Projekto trukmė - 30
mėnesių (iki 2014 m. rugsėjo mėn.).
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3. Interneto svetainė www.ManoSeimas.lt
2012 m. į Pilietinės visuomenės institutą kreipėsi aktyvūs jaunuoliai, ketinantys prieš 2012 m. LR Seimo
rinkimus atgaivinti svetainę www.manoseimas.lt. Pilietinės visuomenės institutas padėjo ieškoti paramos šiai
iniciatyvai, vėliau, siekiant nedubliuoti panašių projektų, perleido surinktą paramą (5 000,00 Lt) artimus
projektus įgyvendinančiam, juos su ManoSeimas.lt apjungti ir išplėtoti ketinančiam Transaprency
International Lietuvos skyriui.
Apie projekto idėją:
Pagrindinis svetainės ManoSeimas.lt tikslas - sukurti patikimą ir visiems prieinamą informacijos bazę apie
Seimo narius (ir kandidatus į juos) ir taip sudaryti piliečiams sąlygas sąmoningiau dalyvauti rinkimuose.
Projektas startavo 2008 m., prieš LR Seimo rinkimus, bendradarbiaujant Vilniaus Universiteto Tarpautinių
santykių ir politikos mokslų institutui, Kauno Technologijos Universitetui, Mykolo Romerio institutui,
Pilietinės visuomenės institutui bei Transparency International Lietuvos skyriui. Paramą projektui 2008 m.
skyrė Marijos Gurskienės „Verslo vadovų mokymo centras“.
2012 m. atnaujinamas ManoSeimas.lt (MS.lt) – tai pilietinis-edukacinis projektas, inovatyvi pilietinio
dalyvavimo platforma. Svetainėje užsiregistravę lankytojai kurs platų ir veiksmingą piliečių socialinį tinklą bei
konstruktyvų dialogą tiek tarpusavyje (NVO-piliečiai-politikos ekspertai), tiek su politikais. Tam, kad tokie
ryšiai įgytų prasmę ir galėtų būti išnaudojami produktyviai, kartu portale patogiai ir suprantamai pateiksime
visą infrastruktūrą, reikalingą organizuoti konkrečius veiksmus bei rinkti ir sisteminti svarbią informaciją apie
Seimo veiklą tiems veiksmams pagrįsti ir nukreipti. Konkrečiai, lankytojas galės:
• padaryti trumpą politinių pažiūrų nustatymo testą ir pagal praėjusios kadencijos Seimo narių balsavimus
atsirinkti tuos Seimo narius, kurie geriausiai atstovavo jo įsitikinimus;
• įstatymų projektų ir politinių krypčių profiliuose rasti visą oficialią informaciją vienoje vietoje, kartu su kitų
lankytojų sukurtais trumpais aprašymais bei argumentais už/prieš, ir taip greitai perprasti įstatymo projektų
esmę;
• patogiai peržiūrėti visus planuojamus komitetų teisės aktų svarstymus pagal datą/temą ir pačiame MS.lt
puslapyje burti darbo grupes ir rengti pasiūlymus;
• prieš lemiamą svarbaus įstatymo projekto balsavimą Seime MS.lt svetainėje išreikšti ir el. parašu patvirtinti
savo poziciją, kuri vėliau bus perduota Seimo nariams;
• gauti kassavaitines automatiškai generuojamas ir individualizuotas Seimo veiklos santraukas tiesiai į el. pašto
dėžutę, ir kt.
Projektas vyks virtualioje erdvėje (internetinė svetainė), parama bus naudojama programavimo, dizaino,
marketingo strategijos įgyvendinimui bei administravimo kaštams padengti.
II. Visuomenės tyrimai
2012 m. Pilietinės visuomenės institutas projekto „Kuriame Respubliką“ rėmuose (2 ataskaitos punktas)
atliko du didesnės apimties tyrimus: kokybinį pilietinio ugdymo būklės Lietuvoje tyrimą bei kiekybinį
visuomenės bei moksleivių pilietiškumo tyrimą, paremtą 2007 m. parengta Pilietinės galios indekso tyrimo
metodika. Antrąjį, kaip tęstinį Instituto tyrimą, pateikiame atskirai.
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4. Pilietinės galios indeksas
Institutas tęsia 2005 metais pradėtus pilietinės visuomenės būklės tyrimus, kuriais siekia išryškinti opiausias
spręstinas Lietuvos politinės bendruomenės problemas. 2007 metais pirmą kartą nustatytas ir paskelbtas
kasmet skaičiuojamas visuomenės apklausomis pagrįstas Lietuvos pilietinės galios indeksas (PGI). 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, jų kismą bėgant laikui.
2012 metais Lietuvos visuomenės pilietinės galios indekso tyrimas buvo atliekamas penktąkart, po dviejų
metų pertraukos. Jo ypatybė – šalia visos Lietuvos visuomenės papildomai tirta Lietuvos moksleivių pilietinė
galia (2008 m. ir 2009 m. panašiai detaliau žvelgta į mokytojų, 2010 m. – į jaunimo pilietinę galią). Tyrimo
duomenys ne tik leidžia detaliau įvertinti ir su visa visuomene palyginti Lietuvos moksleivių pilietiškumą, bet
ir atskleidžia jų požiūrį į pilietinį ugdymą mokykloje.
2012 metų Pilietinės galios tyrimas buvo atliktas kaip pilietinio ugdymo projekto "Kuriame Respubliką:
visuomenės pilietinio veikimo kompetencijų ugdymas" dalis, Europos Socialinio fondo ir Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Reprezentatyvias Lietuvos gyventojų ir moksleivių apklausas atliko
Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centras "Vilmorus".
III. Pilietinės akcijos
2012 m. Pilietinės visuomenės institutas kartu su partneriais tęsė akcijas „Baltoji banga“ ir „Dalios sąskaita“.
Pagrindinis projekto „Baltoji banga“ tikslas – skatinti skaidrią Lietuvos verslo praktiką, padėti atsisakyti
ydingos praktikos dalį atlyginimo darbuotojams mokėti „vokeliuose“, atkreipti visuomenės, vartotojų dėmesį
į pažangų ir atsakingą Lietuvos verslą, siekiantį kurti tinkamas darbo sąlygas savo darbuotojams.
Projektas įgyvendinamas kartu su Asociacija "Investors Forum" (nuo 2010 m. – projektą administruojanti
institucija), Jungtinių Tautų vystymo programa, „Transparency International" Lietuvos skyriumi.
"Dalios sąskaita" – tai pilietinė iniciatyva, skirta remti žmonėms, dėl savo pilietinių veiksmų nukentėjusiems
nuo neteisėtų darbdavių sprendimų. Šia akcija siekiama paskatinti Lietuvos piliečius aktyviau ginti
Konstitucijos ir įstatymų laiduotas teises ir laisves bei suteikti laikiną paramą už savo teises kovojantiems
piliečiams.
IV. Vieši PVI veiklos pristatymai, kita veikla
Be anksčiau minėtų projektų ir jų rėmuose vykusių renginių, PVI kaip partneris prisidėjo prie Žmogaus teisių
stebėjimo instituto organizuojamos „Savaitės prieš nepakantumą“ (2012 m. kovas), PVI atstovai dalyvavo
Transparency International Lietuvos skyriaus organizuotuose diskusijose ir teiktuose pasiūlymuose Atviros
valdžios partnerystės nacionaliniam veiksmų planui (2012 m. balandis), rengė pranešimus ir diskutavo
pilietiškumo tyrimų bei įvairių pilietinio ugdymo aspektų aptarimui skirtuose renginiuose (pvz., Ugdymo
plėtotės centro organizuotame pasitarime „Moksleivių pilietiškumo ugdymo pokyčiai ir poreikiai“ (2012 m.
spalio 9 d.) bei kt.).
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2012 m. PVI praktiką atliko Vytauto Didžiojo universiteto viešojo administravimo katedros studentė Giedrė
Sutkutė bei Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto studentas Paulius Skirkevičius. Pagal Europos Komisijos
mokymosi visą gyvenimą programos Grundtvig kvalifikacijos tobulinimo veiklą PVI darbuotoja 2012 m.
kovą dalyvavo Euro-Net organizuotuose kursuose „How to create and develop an European network for
inclusion: tools, instruments, projects and methodologies“ (Potenza, Italija).
V. Rengiamos projektų paraiškos
2012 m. Vidaus reikalų ministerija patvirtino ir į valstybės projektų sąrašą įtraukė 2010 m. idėjų konkursui
Pilietinės visuomenės instituto rengtą paraišką „Valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimo
viešosios politikos sprendimų priėmimo procese stiprinimas“ (pagal Lietuvos 2007 – 2013 m. laikotarpio
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo
administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę „Valstybinio ir nevyriausybinio sektorių
bendradarbiavimas ir partnerystė“). Projekto partneriai – LR Seimo kanceliarija, VšĮ „NVO teisės institutas“,
LR Teisingumo ministerija, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Viešoji įstaiga "Transparency
International" Lietuvos skyrius. 2013 m. paraiška teikiama Europos socialinio fondo agentūrai.
Projekto vertė – 500 000,00 Lt.

Direktorė

Ieva Petronytė
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