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TIKSLAI IR VEIKLOS SRITYS
Žmogaus teisių stebėjimo institutą (ŽTSI) yra nevyriausybinė organizaciją, kurią 2003 metais įkūrė
Atviros Lietuvos fondas. 2012 m. ŽTSI buvo paskirtas Europos ekonominės erdvės finansinio
mechanizmo Nevyriausybinių organizacijų Programos nacionaliniu operatoriumi Lietuvoje (NVO
programa). Tai pirmas atvejis Lietuvoje, kai vadovavimas pilietinei visuomenei stiprinti skirtoms lėšoms
– 5,5 mln. eurų - patikimas nevyriausybinei organizacijai.
Misija
Atviros ir demokratinės visuomenės ugdymas, konsoliduojant žmogaus teises ir laisves
Veiklos uždaviniai
- Stebėti žmogaus teisių įgyvendinimą Lietuvoje
- Ugdyti pilietinės visuomenės gebėjimus stebėti ir veikti valstybinę žmogaus teisių politiką bei
praktiką
- Informuoti visuomenę apie žmogaus teisių pažeidimus ir galimybes apginti savo pažeistas
teises
- Atkreipti valstybės institucijų bei visuomenės dėmesį į socialiai pažeidžiamų asmenų teises ir
galimus jų pažeidimo atvejus
- Skatinti valdžios institucijas tobulinti teisės aktus atsižvelgiant į žmogaus teisių apsaugos
standartus
Tematinės veiklos sritys 2015 metais
- Žmogaus teisių stebėsena ir švietimas
- Nukentėjusiųjų teisės
- Įtariamųjų, kaltinamųjų ir sulaikytųjų teisės
- Vaiko teisės
- Diskriminacijos draudimas
- Saviraiškos laisvė
- Privatumo gynimas ir skaitmeninės teisės
Veiklos formos
- Teisės aktų projektų analizės
- Tarpdisciplininiai tyrimai žmogaus teisių srityje
- Teisinės konsultacijos ir strateginis bylinėjimas nacionaliniuose teismuose, Europos žmogaus
teisių teisme ir Jungtinių Tautų komitetuose
- Ekspertinių išvadų teikimas Lietuvos, regioniniuose žmogaus teisių institucijose ir kitų valstybių
teismuose
- Teisinis švietimas, valstybės tarnautojų, teisininkų-praktikų, verslo atstovų mokymai žmogaus
teisių klausimais
- Advokacijos ir sąmoningumo kėlimo kampanijos
- Tarptautinis bendradarbiavimas
Narystės koalicijose ir tinkluose
- Pagrindinių teisių platforma
- Pilietinio solidarumo platforma
- JUSTICIA
- Europos laisvių platforma
- Vaiko teisių koalicija
- Koalicija „Psichikos sveikata 2030“
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NVO Programos Lietuvoje tikslai
- Sustiprinti pilietinės visuomenės vystymąsi ir prisidėti prie socialinio teisingumo, demokratijos
ir tvarios plėtros
- Skatinti dvišalius santykius tarp Lietuvos ir šalių donorių – Norvegijos, Islandijos ir Lichtenšteino
NVO Programos Lietuvoje paramos sritys
- Demokratija ir geras valdymas
- Žmogaus teisės
- Pažeidžiamos grupės
- Aplinkosauga ir klimato kaita
NVO Programos horizontalūs prioritetai
- Kova su neapykantos kurstymu, neapykantos nusikaltimais ir ekstremizmu, rasizmu ir
ksenofobija, homofobija, antisemitizmu, romų diskriminacija, seksualiniu priekabiavimu,
smurtu lyties pagrindu ir smurtu artimoje aplinkoje, prekyba žmonėmis
- Tolerancijos ir daugiakultūrinio supratimo skatinimas
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2015 METAI TRUMPAI
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ŽMOGAUS TEISIŲ SKYRIAUS VEIKLA

Projektai ir donorai
Pavadinimas
Laikotarpis
Partnerystė

Užtikrinant smurto šeimoje aukų teises
2014 11 05 - 2015 12 31

Tikslas

Tobulinti moterų teisių NVO, paramos aukoms paslaugų teikėjų ir teisės
specialistų kompetencijas ir taip prisidėti prie efektyvesnio smurto
artimoje aplinkoje aukų teisių užtikrinimo Lietuvoje ir Baltarusijoje.
- Vilniuje organizuotas tarptautinis pasikeitimo gerąja praktika
seminaras apie smurto šeimoje aukų teisinę apsaugą, kuriame
dalyvavo 15 specialistų iš Lietuvos, Baltarusijos ir Norvegijos
- Sukurta pirmoji žmogaus teisių e-mokymosi platforma www.beribu.lt. Platformoje paleisti du kursai „Smurtas artimoje aplinkoje:
ką turi žinoti kiekvienas profesionalas” (vienas kursas lietuvių, kitas
– rusų kalba)
- Į kursą pritraukta virš 300 e-studentų (policijos pareigūnų,
prokurorų, advokatų, socialinių darbuotojų, studentų ir NVO
atstovų iš Lietuvos ir Baltarusijos), 170 iš jų jau sėkmingai atliko
visas užduotis ir gavo kurso baigimo pažymėjimus

Rezultatai 2015 m.
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Projektą parėmė

Pavadinimas
Laikotarpis
Partnerystė

Žmogaus teisių e-gidas
2015 02 01 - 2017 12 31

Tikslas

Informuoti ir šviesti žmones apie jų teises, plėtojant į visuomenę
orientuotą, universalią ir glaustą elektroninę žmogaus teisių švietimo ir
savipagalbos priemonę: Žmogaus teisių e-Gidą.
- Sukurtas elektroninis e-Gido šablonas, ir tematinės dalys „Kas yra
žmogaus teisės“, „Žmogaus teisių institucijos Lietuvoje“,
„Duomenys ir privatumas“, „Sulaikymas ir suėmimas“, „Teisingas
teismas“, „Imigracija“
- 2015 lapkričio mėnesį Latvijoje suorganizuota unikali tarptautinė
konferencija žmogaus teisių švietimo klausimais, pritraukusi
daugiau nei šimtą dalyvių iš 6 valstybių. Konferencijos metu buvo
diskutuojama apie formalaus ir neformalaus žmogaus teisių
švietimo įrankius ir naujoves Baltijos šalyse ir pasaulyje

Rezultatai 2015 m.

Projektą parėmė

Pavadinimas
Laikotarpis
Tikslas

Rezultatai 2015 m.

Efektyvus socialinės medijos galimybių panaudojimas užtikrinant
žmogaus teises Lietuvoje
2015 01 01 – 2015 12 31
Plėtoti ir vystyti Žmogaus teisių stebėjimo instituto komunikacijos
kompetencijas, atnaujinti organizacijos komunikacijos priemones
(logotipą ir tinklalapį), bei mobilizuoti Lietuvos on-line bendruomenę
socialinėms problemoms – vaikų globos reformai ir reprodukcinių teisių
užtikrinimui – spręsti.
- „Šalis be vaikų namų“ socialinė kampanija subūrė stiprią, aktyvią ir
palaikančią Lietuvos be vaikų namų idėją bendruomenę. Iniciatyvos
Facebook paskyros pranešimai susilaukė virš 12 tūkstančių žmonių
pasiekiamumo
- Surinkta daugiau nei 4 tūkstančiai parašų peticijai, raginančiai
sprendimų priėmėjus įgyvendinti vaikų globos reformas
- Prie Švietimo ir mokslo ministerijos buvo surengta protesto akcija,
raginanti valdžios atstovus spręsti lytinio švietimo problemą
Lietuvoje
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-

Išleista serija straipsnių, didinančių jaunimo sąmoningumą lytinio
švietimo srityje

Projektą parėmė

Pavadinimas
Laikotarpis
Tikslas

Rezultatai 2015 m.

Užtikrinant tvarų organizacijos vystymąsi
2015 07 01 – 2018 07 01
Projektas skirtas sustiprinti Žmogaus teisių stebėjimo instituto, kaip
Europos Pilietinių Laisvių platformos nario, įgūdžius Europos Sąjungos
lygmens komunikacijos ir advokacijos bei lėšų pritraukimo srityse.
- Sudalyvauta dvejose lėšų pritraukimo mokymuose, organizuotos
virš penkių individualių konsultacijų su fundraising ekspertais ir
parengta organizacijos lėšų pritraukimo strategija
- Parengtas organizacijos 2015-2017 veiklos planas
- Pradėtos teikti mokymų ir teisinių dokumentų rengimo paslaugos
suinteresuotiems asmenims
- Prisidėta prie virš 1 000 unikalių pranešimų rengimo ir redagavimo
portale Liberties.eu

Projektą parėmė

Pavadinimas
Laikotarpis
Partnerystė

Tikslas

Rezultatai 2015 m.

Suėmimo taikymo praktika: alternatyvų taikymo ir teisminio
sprendimų priėmimo stebėsena
2014 06 01 - 2016 06 30

Remiantis atlikto tyrimo rezultatais įvertinti suėmimo taikymo praktiką
bei suformuoti gaires ateities iniciatyvoms, kuriomis būtų siekiama
sumažinti suėmimo taikymo mastus Europos Sąjungoje.
- Tyrimo metu stebėti 20 teismo posėdžių dėl suėmimo skyrimo,
išanalizuota 61 bylos medžiaga, apklausti 36 advokatai, paimti
interviu iš 4 teisėjų ir 5 prokurorų
- Identifikuotos tendencijos, trūkumai bei pateiktos rekomendacijos
dėl sprendimų priėmimo proceso suėmimo bylose tobulinimo
- Unikalaus tyrimo ataskaita išleista lietuvių ir anglų kalbomis, jos
platinimą ir viešinimą numatant 2016 metais
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Projektą parėmė

Pavadinimas
Laikotarpis
Partnerystė

Tikslas

Rezultatai 2015 m.

Praktikuojančių advokatų mokymai apie ES Procesinių teisių veiksmų
planą
2014 06 01 - 2016 06 30

Įgyvendinti mokymų programą apie naujas ES teisės į teisingą teismą
direktyvas ir jų pritaikymą, siekiant įveikti sistemines ES teisminės
sistemos problemas. Taip pat pagerinti praktikuojančių advokatų
supratimą apie ES teismines sistemas ir teisminio bendradarbiavimo
kliūtis.
- Vilniuje surengti tarptautiniai mokymai apie Europos Sąjungos
naujoves baudžiamosios teisės srityje, kuriuose dalyvavo virš 40ties baudžiamosios teisės advokatų ir ekspertų iš Švedijos,
Suomijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Danijos
- Mokymų dalyviai buvo supažindinti su ES direktyvomis
garantuojančiomis teises į vertimą, informaciją ir advokatą
baudžiamosiose bylose, su jais buvo aptartas šių ES priemonių
perkėlimas į valstybių nacionalinę teisę

Projektą parėmė

Pavadinimas
Laikotarpis
Partnerystė

Tikslas

Tyrimas dėl teisės į informaciją direktyvos įgyvendinimo
baudžiamajame procese
2015 08 01 - 2016 06 01

Prisidėti prie sėkmingo 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvos 2012/13/ES dėl teisės į informaciją baudžiamajame
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Rezultatai 2015 m.

procese įgyvendinimo. Ši direktyva nustato minimalius informacijos
apie įtariamuosius bei kaltinamuosius teikimo standartus
baudžiamosiose bylose.
- Atliktas ES Direktyvos dėl teisės į informaciją baudžiamajame
procese įgyvendinimo Lietuvoje tyrimas, kurio metu buvo
analizuoti nacionaliniai teisės aktai, atliktos advokatų apklausos,
interviu su policijos tyrėjais, prokurorais ir advokatais
- Analogiški tyrimai atlikti 6 kitose ES valstybėse

Projektą parėmė

Pavadinimas
Laikotarpis
Partnerystė

Žmogaus teisių įgyvendinimas Lietuvoje 2013-2014
2015 01 01 – 2015 07 01

Tikslas

Supažindinti visuomenę su žmogaus teisių situacija Lietuvoje ir
svarbiausiais iššūkiais bei paskutinėmis žmogaus teisių apsaugos
politikos tendencijomis, parengiant Žmogaus teisių apžvalgą. Nuo 2004
m. leidžiama Apžvalga yra vienintelis tokio pobūdžio leidinys Lietuvoje,
kuriame nepriklausomi įvairių sričių ekspertai analizuoja aktualiausius
žmogaus teisių apsaugos iššūkius ir siūlo sprendimus.
- Suburta 20 teisės, sociologijos, kriminologijos ekspertų bei
tiesiogiai su pažeidžiamomis grupėmis dirbančių nevyriausybinių
organizacijų atstovų grupė, parengusi nepriklausomas 2013-2014
metų analizes tokiomis temomis kaip smurtas artimoje aplinkoje,
vaiko teisių apsauga, sąlygos laisvės atėmimo įstaigose, pabėgėlių
ir prieglobsčio prašytojų teisių apsauga, žmonių su negalia padėtis,
prekyba žmonėmis, žodžio ir religijos laisvė, privatumo apsauga.
- Sukurtas unikalus e-portalas www.pasidomek.lt, kuriame patogiai
ir prieinamai patalpinta nauja Apžvalga
- Apžvalga pristatyta sprendimų priėmėjams 2015 m. birželio mėnesį
spaudos konferencijos Lietuvos Respublikos Seime bei susitikimo
su Jos Ekscelencija Lietuvos Respublikos Prezidente metu
- Keturi šimtai Apžvalgos kopijų lietuvių ir anglų kalbomis pasiekė
regionines bibliotekas, akademines institucijas, ir Lietuvos
įsikūrusias užsienio ambasadas

Rezultatai 2015 m.

Projektą parėmė
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Žmogaus teisių advokacija

Žmogaus teisių stebėsena ir švietimas
-

LR Prezidentei pristatėme žmogaus teisių padėties vertinimą. Susitikome su JE Lietuvos
Respublikos Prezidente Dalia Grybauskaite ir pristatėme apžvalgą „Žmogaus teisių įgyvendinimas
Lietuvoje 2013-2014“. Pasidalinome žmogaus teisių padėties vertinimu ir aptarėme atskirų teisių
užtikrinimo pasiekimus ir iššūkius, įskaitant vaiko teises, nukentėjusiųjų nuo nusikalstamų veikų
teises ir perėjimą nuo institucinės prie bendruomeninės globos.

-

Kartu su NVO teisės institutu pateikėme pastabas LR Seimui dėl Lobistinės veiklos įstatymo
projekto, kuriose raginome netaikyti šio įstatymo nevyriausybinių organizacijų veiklai, kai ši siekia
visuomeninės naudos arba gina viešąjį interesą. Projektas 2015 m. buvo svarstomas Seimo
komitetuose.

-

Kartu su Teisingumo ir Užsienio reikalų ministerijomis organizavome konferenciją „Žmogaus
teisės pasikeitusioje Europoje”. Renginio metu buvo diskutuota, kokią įtaką žmogaus teisių ir
laisvių diskursui Lietuvoje ir Europoje turėjo Rusijos Federacijos agresija Ukrainoje, ir kokią vietą
Lietuvos politinėje darbotvarkėje šiandien užima žmogaus teisių ir laisvių apsauga.

-

Rengėme pokalbių laidą „Žmogus žmogui” „Žinių radijo“ eteryje. Su savo srities ekspertais,
pilietinės visuomenės lyderiais, politikais ir kitais svečiais gilinomės į įvairias žmogaus teisių temas.
2015-aisiais metais savo laidose stengėmės atkreipti dėmesį į pažeidžiamų grupių, pabėgėlių bei
prieglobsčio prašytojų teises, smurto artimoje aplinkoje problematiką ir daugelį kitų aktualių
žmogaus teisių temų.

-

Prisidėjome prie viešosios diskusijos su straipsnių serija Delfi.lt portale. ŽTSI direktorė rašė
straipsnius didžiausiam internetiniam žinių portalui Lietuvoje, kuriuose buvo koncentruojamasi į
kontraversiškus ir plačiai diskutuojamus žmogaus teisių klausimus 2015 metais.

-

Dalinomės patirtimi su kolegomis Olandijoje. ŽTSI direktorės pavaduotoja Natalija Bitiukova
dalinosi mūsų strateginio bylinėjimosi sėkme ir iššūkiais su teisėjais, advokatais ir akademikais iš
Tarptautinės teisininkų komisijos (angl. International Commission of Jurists), Olandijos sekcijos.
Kolegos iš Olandijos tik ką pradėjo savo viešojo intereso gynimo teisme veiklą.
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Nusikaltimų aukų teisės


Pateikėme pasiūlymus Vyriausybei dėl ES Nusikaltimų aukų direktyvos perkėlimo į Lietuvos
teisinę sistemą. Direktyva siekiama, kad baudžiamajame procese daugiau dėmesio būtų
skiriama nusikaltimų aukoms, padedant joms greičiau atsigauti po patirto nusikaltimo ir
užtikrinant, kad dalyvavimas baudžiamajame procese jų papildomai netraumuotų. Į daugelį
mūsų pasiūlymu perkeliant Direktyvos nuostatas buvo atsižvelgta 2015 m. pabaigoje priimtose
Baudžiamojo
proceso
kodekso
pakeitimuose.



Kartu su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija organizavome seminarą, kurio metu
ekspertai iš „Victim Support Europe“ pristatė Nusikaltimų aukų teisių direktyvą ir kartu su
renginio dalyviais diskutavo, kaip organizuoti pagalbos teikimą nusikaltimų aukoms Lietuvoje.
Šiuo metu Lietuvoje teikiama pagalba artimųjų smurto, prekybos žmonėmis aukoms,
nusikaltimų aukomis tapusiems vaikams, tačiau paslaugų nepakanka, jų finansavimas
nedidelis, daugybė nukentėjusiųjų pagalbos nesulaukia.



Dalyvavome Nacionalinės teismų administracijos surengtose konferencijose, skirtose
pagalbai nusikaltimų aukoms ir liudytojams aptarti. Pabrėžėme, jog teismai yra viena
pažangiausių valstybės institucijų grandžių, organizuojančių darbą su nusikaltimo aukomis,
tačiau siektina, kad ir kitos valstybės institucijos taip pat prisijungtų prie efektyvios pagalbos
teikimo.



Kartu su Generaline Prokuratūra pradėjome regioninių mokymų prokurorams ciklą apie
Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo taikymą. Seminarų tikslas – atsižvelgiant į
visų grandžių (policijos, prokuratūros, teismų, specializuotų pagalbos centrų, nevyriausybinių
organizacijų) patirtį taikant šį teisės aktą, išnagrinėti dažniausiai praktikoje kylančias
problemas ir surasti jų sprendimų būdus.

Įtariamųjų, kaltinamųjų ir sulaikytųjų teisės


Aktyviai dalyvavome rengiant Baudžiamojo proceso kodekso pataisas, kuriomis buvo
siūloma keisti suėmimo skyrimo tvarką, sumažinti suėmimo taikymo mastus. Dauguma mūsų
pateiktų pasiūlymų buvo įtraukti į galutinę pakeitimų reakciją, priimtą LR Seimo 2015 m.



Prisidėjome prie reguliavimo, kuriuo nepagrįstai buvo ribojama advokatų galimybė susitikti
su savo ginamais asmenimis laisvės atėmimo vietoje, panaikinimo. Mūsų iniciatyva Seimo
kontrolierių įstaigoje įvyko pasitarimas dėl šio reguliavimo, kuriame kartu su mumis dalyvavo
Lietuvos advokatūros, Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros, Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos ir Kalėjimų departamento atstovai. Galiausiai, reguliavimas buvo
pakeistas.
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Diskutavome su įvairių institucijų atstovais, ar galiojantys įstatymai leidžia teismams pritaikyti
teisingą bausmę ir kokie yra visuomenės lūkesčiai Lietuvos aukščiausiojo teismo organizuotoje
konferencijoje „Bausmė: ką sako įstatymas ir ko nori visuomenė?“.

Vaiko teisės


Kreipėmės į Vyriausybę, ragindami nedelsiant organizuoti ekspertų, atsakingų institucijų ir
savivaldos atstovų bei nevyriausybinių organizacijų pasitarimą dėl vaikų socializacijos
proceso Lietuvoje po įvykių Švėkšnos specialiojo ugdymo centre. Kreipdamiesi atstovavome
neformalią nevyriausybinių organizacijų koaliciją „Už vaiko teises“ bei Nevyriausybinių
organizacijų ir ekspertų koaliciją „Psichikos sveikata 2030“.



Pateikėme pastabas naujojo Vaiko teisių apsaugos įstatymo projektui koalicijos „Už vaiko
teises“ vardu. Pastabose siūlėme tikslinti smurto prieš vaikus apibrėžimą, gerinti negalią
turinčių vaikų, nelydimų nepilnamečių ir prieglobsčio prašytojų apsaugą, išplėsti draudžiamos
diskriminacijos sąvoką, tobulinti ir pagalbos krizę išgyvenančiai šeimai bei vaikui teikimo, vaiko
globos nustatymo tvarką, įtvirtinti aiškius sprendimų priėmimo terminus.



Iniciatyvos „Šalis be vaikų namų“ rėmuose, Lietuvos Respublikos Prezidentūrai, Seimui ir
Vyriausybei pateikėme virš 4000 asmenų pasirašytą peticiją, skatinančių ES struktūrinių
fondų lėšas naudoti ne naųjų institucių kūrimu, o perėjimo nuo institucinės prie
bendruomeninės globos organizavimui.

Diskriminacijos draudimas


Kartu su Lietuvos gėjų lyga pateikėme pastabas Europos Tarybos Ministrų Komitetui dėl L.
prieš Lietuvą bylos įgyvendinimo. Pastabose atkreipėme dėmesį, kad šiuo metu kuriama
teisinė bazė dėl teisės į lytinę tapatybę pripažinimo neatitinka translyčių asmenų poreikių bei
žmogaus teisių standartų šioje srityje.



Surengėme tarptautinę konferenciją „Antisemitizmas, radikalizmas ir smurtinis
ekstremizmas”. Konferencijos metu buvo diskutuojama apie antisemitizmo ir kitų radikalizmo
formų keliamus iššūkius, bei kaip pilietinė visuomenė, valstybės institucijos bei tarptautinės
organizacijos gali prisidėti kovoje su šiais iššūkiais. Konferencijoje pranešimus skaitė ekspertai
iš Prancūzijos, Vengrijos, Norvegijos, Austrijos ir Lietuvos.



Pateikėme pastabas ir dalyvavome diskusijose dėl Civilinio proceso kodekso pataisų,
susijusių su neveiksnumo reformos įgyvendinimu. Išsakėme pastabas, kad veiksnumo
ribojimas neatitinka JT Neįgaliųjų teisių konvencijos principų ir prioritetas turi būti teikiamas
pagalbos priimant sprendimus institutui. Į dalį mūsų pastabų buvo atsižvelgta rengiant galutinę
Civilinio proceso kodekso pakeitimų redakciją, kuri buvo priimta 2015 m.
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Saviraiškos laisvė


Dalyvavome diskusijose dėl įžeidimo dekriminalizavimo. 2015 m. Seimas žengė ypatingai
svarbų žingsnį žodžio laisvės užtikrinimo link ir dekriminalizavo asmens įžeidimą bei valstybės
tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens įžeidimą.

Privatumo gynimas ir skaitmeninės teisės


Sėkmingai tęsėme „Skaitmeninių teisių” iniciatyvą, skirtą geresniam Lietuvos visuomenės
informavimui apie naujausius technologinius pokyčius ir jų poveikį mūsų teisei į privatumą.
Bendradarbiaudami su privatumo teisės eksperte Raminta Šulskute, per šiuos metus
parengėme 10 straipsnių, paaiškinančių naujus ir dažnai sudėtingus pokyčius informacinių
technologijų ir teisės srityse, kurie turi tiesioginę įtaką mūsų teisei į privatumą.



Dalyvavome Vilniuje vykusioje, US-LT Alumni Asociacijos organizuotoje, kibernetinio
saugumo konferencijoje „The Borderline Between Cybersecurity and Individual Freedoms“.
Vienu iš konferencijos tikslų buvo įvardintas siekis skatinti viešą diskusiją, visuomenės
informuotumą ir skirtingų interesų grupių dialogą kibernetinio saugumo bei žmogaus teisės į
privatumą klausimais. Pasak mūsų tyrimų, privatumas yra laikomas viena labiausiai
pažeidžiamų žmogaus teisių.
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Pajamos

Donoras
Atviros visuomenės iniciatyva Europai
Atviros visuomenės teisingumo iniciatyva
Europos Komisija (Fair Trials International)
Europos Komisija (Vengrų Helsinkio Komitetas)
Europos Komisija (Airijos pilietinių teisių taryba)
Nordplus+ (Baltijos žmogaus teisių bendruomenė)
Šiaurės ministrų tarybos biuras
Užsienio reikalų ministerija
EEE ir Norvegijos finansinio mechanizmo parama (Finansų ministerija)
Lėšos, gautos teikiant teisines paslaugas
Viso

Gauta
20289.41
6548.97
17075.26
6060.48
24693.96
7000
31693.96
12385.49
17364.95
2275
145387.5
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NVO PROGRAMOS SKYRIAUS VEIKLA

Nauji kvietimai

2015 metais paskelbėme papildomą kvietimą jau finansuojamų projektų papildančioms veikloms. Šio
kvietimo rezultatai:
-

-

Kvietimu sulaukta 17 paraiškų. Papildomo kvietimo siūlomų veiklų vertė - 166.329,70 EUR, iš NVO
Programos prašoma suma - 147.547,11 EUR, papildomas nuosavas indėlis - 18.782,60 EUR.
2015 gruodį įvyko NVO Programos Lietuvoje Operatoriaus Valdybos posėdis, kurio metu peržiūrėtas
Atrankos Komiteto suformuotas papildomo kvietimo teikti paraiškas rekomenduojamų finansuoti
projektų sąrašas bei priimtas sprendimas dėl papildomo kvietimo projektų finansavimo 6
organizacijoms.
Įvertinus ir susumavus, iki NVO Programos Lietuvoje Operatoriaus Valdybos posėdžio dienos, užbaigtų
projektų nepanaudotų paramos lėšų likučius, skirtos lėšos buvo padidintos nuo 32,382.75 EUR iki
53,933.00 EUR. Pasiūlytas papildomas finansavimas didesniam skaičiui projektų.

Dvišalių santykių fondas

2015 metais tęsėme dvišalių santykių vystymą tarp Lietuvos ir valstybių donorių NVO:
-

Vykdytos individualios NVO dvišalių santykių kūrimo ir vystymo konsultacijos;
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-

Viešinta naudinga informacija ir sėkmingi gerosios praktikos pavyzdžiai apie dvišales partnerystes tarp
Lietuvos, Norvegijos ir Islandijos NVO.

2015 metais ypatingai aktyviai siekėme partnerystės su Norvegijos ir Islandijos organizacijomis. Sulaukėme
19 paraiškų dvišalių santykių fondo finansavimui, kai tuo tarpu 2014 metais buvo pateiktos tik 5 dvišalių
santykių iniciatyvos (finansavimas buvo skirtas 2 iniciatyvoms).
Iki šiol parėmė 17 iniciatyvų per dvišalių santykių fondą.
Lietuvos pilietinės visuomenės stiprinimas

Paskelbėme kvietimą teikti pasiūlymus, skirtus įgyti šių Lietuvos pilietinę visuomenę stiprinančių projektų
įgyvendinimo paslaugas:
Projektas Nr. 1 „NVO tvarumo strategijų kūrimas ir finansavimo šaltinių įvairinimas papildant
specifikuotomis lėšų pritraukimo strategijomis“ (gauti 2 pasiūlymai).
Projektas Nr. 2 „NVO advokacijos įgūdžių stiprinimas siekiant efektyviai daryti įtaką politikos formavimo
procesus“ (gauti 7 pasiūlymai).
Projektas Nr. 3 „Lietuvos NVO sektoriaus žemėlapis: vertinimo studija su rekomendacijomis“ (gauti 3
pasiūlymai).
2015 metais atrinktų organizacijų finansuoti projektai pasiekė šių rezultatų:
Projektas Nr. 1, įgyvendinanti organizacija: Viešoji įstaiga Geros valios projektai.
-

Dalyvavimui projekte atrinkta 15 Lietuvoje aktyviai veikiančių NVO
Įgyvendinti lėšų pritraukimo seminarai projekto dalyviams
Surengtos individualios konsultacijos lėšų pritraukimo strategijos kūrimui ir įgyvendinimui
Kurtos organizacijų lėšų pritraukimo strategijos ir projektai

Projektas Nr. 2, įgyvendinanti organizacija: Asociacija Koalicija „Galiu gyventi“
-

Parengta išsami advokacijos gebėjimų stiprinimo mokymų programa
Surengti 2 iš 3, dviejų dienų advokacijos gebėjimų stiprinimo mokymai
Šiuo metu kuriama speciali interneto svetainė www.advokacija.lt, kurioje bus talpinama advokacijos
pagrindų informacinė/mokomoji medžiaga bei priemonių rinkinys.

Projektas Nr. 3, įgyvendinanti organizacija Viešoji įstaiga „Transparency International“ Lietuvos skyrius.
-

2015 metais buvo kuriamas viešas nevyriausybinių organizacijų (NVO) registro – „NVO atlasas“
internetinis puslapis www.nvoatlasas.lt. Tai savanoriškas Lietuvoje veikiančių nevyriausybinių
organizacijų (NVO) registras, kuris, planuojama, pradės veikti 2016 pavasarį.

NVO Programos Lietuvoje paremti projektai
1. Gelbėkit vaikus, „Saugios mokyklos kūrimas per aktyvaus pilietiškumo skatinimą ir mokyklos
bendruomenės įgalinimą“
2. Koalicija „Galiu gyventi“, „Paslaugų užtikrinimas ŽIV/AIDS paveiktiems žmonėms (ir švirkščiamųjų
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narkotikų vartotojus) bei jų teisių gynimas“
3. Maisto bankas, „Stabdykime maisto švaistymą Lietuvoje!“
4. Lietuvos Caritas, „Lietuvos visuomenė prieš prekybą žmonėmis: sisteminis pagalbos modelis“
5. Kauno moterų draugija, „Moterų iniciatyva prieš smurtą“
6. Lygių galimybių plėtros centras, „Globalios teisės, lokalūs veiksmai: moterų balsai pažangai“
7. Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija „Pagava“, „Kurčių vaikų ir jų
šeimų diskriminacijos mažinimo link“
8. NVO „Griaunam“, „Visuomenės tolerancijos skatinimas, žmogaus teisių užtikrinimas, ir socialiai
saugios gyvenamosios aplinkos kūrimas Lietuvoje gyvenantiems užsienio piliečiams, „ESu“
9. Psichikos sveikatos perspektyvos, „Psichikos sveikatos ir žmogaus teisių advokacijos Lietuvoje link: NVO
rolė“
10. Paramos vaikams centras, „Ankstyvosios prevencijos ir intervencijos darbo su rizikos šeima
modelio kūrimas ir diegimas Lietuvos savivaldybėse“
11. NVO „Sėkmės mokykla“, „Pilietiškai aktyvios visuomenės kūrimas diegiant demokratinio ugdymo
principus mokyklose“
12. Jaunimo linija, „Institucijų, teikiančių vaikams ir jaunimui emocinę paramą, stiprinimas ir paslaugų
prieinamumo gerinimas“
13. Nacionalinis socialinės integracijos institutas, „Visi skirtingi – visi lygūs: žmogaus teisės, aktyvus
dalyvavimas ir įvairovė“
14. Lietuvos žmogaus teisių centras, „Mano teisės – aktyvus dalyvavimas“
15. Lietuvos žmonių su negalia sąjunga, „Socialinės gerovės kūrimas, atstovaujant neįgaliųjų teises“
16. NVO „Socialinis veiksmas“, „Savanoriški socialiniai metai“
17. Lietuvos psichikos negalios žmonių bendrija „Giedra“, „Savarankiško gyvenimo namų modelio
sklaida ir žmogaus teisių apsaugos užtikrinimas psichiatrijos ligoninėse“
18. Lietuvos asociacija „Gyvastis“, „Gyvasties“ narių gebėjimų stiprinimas ir savanorių tinklo
plėtimas“
19. JAV-LT ALUMNI asociacija, „Pasaulio virtuvė: žmogaus teisių sąmoningumo kėlimo kampanija
Lietuvoje ksenofobijos, rasizmo, seksizmo, ir eidžizmo tematika“
20. Lietuvos išsėtinės sklerozės sąjunga, „Stiprus NVO tinklas gyvenimui su išsėtine skleroze“
21. Baltijos aplinkos forumas, „Aplinkosaugos NVO vaidmens stiprinimas formuojant klimato kaitos
politiką“
22. Lietuvos žydų bendruomenė, „Beigelių krautuvėlė“: tolerancijos kampanija prieš antisemitizmo ir
neapykantos apraiškas viešojoje erdvėje“
23. Lietuvos vaikų fondas, „NVO koalicija, siekianti įgalinti romų bendruomenę“
24. Kauno apskrities vyrų krizių centras, „Visiems geriau: darbas su artimoje aplinkoje
smurtaujančiais vyrais – tai pagalba smurto aukoms moterims ir vaikams“
25. Asociacija Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas, „Lietuvos pilietinės visuomenės
sutelkimas skurdo ir socialinės atskirties klausimui spręsti“
26. Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centras, „Religinės įvairovės pažinimas ir sklaida Lietuvoje“
27. SOS vaikų kaimų draugija Lietuvoje, „Tvarus perėjimas nuo institucinės globos prie šeimoje ir
bendruomenėje teikiamų alternatyvų“
28. Tolerantiško jaunimo asociacija, „Draugiškos visuomenės skatinimas stiprinant NVO vaidmenį“
29. Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“, „Laikinojo atokvėpio tarnyba –
pagalba ir nevaržoma laisvė sutrikusio intelekto asmenų šeimoms“
30. Lietuvos gėjų lyga (LGL), „Link praktinio LGBT teisių įgyvendinimo Lietuvoje“
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31. Transparency International Lietuvos skyrius, „Skaidrios Lietuvos link“
32. VšĮ Trust in development, „NVO sektoriaus institucinių pajėgumų stiprinimas advokacijos srityje
– humanitariniai veiksmai”
33. Europos savanorių tarnybos asociacija SALTES, „Savanorystės tinkle stiprinimas Lietuvoje“
34. Onkohematologinių ligonių bendrija “Kraujas”, „Savanorystės programa “Draugų kalendorius””
35. VšĮ Pilietinės visuomenės institutas, „Sąmoningas ir aktyvus piliečių dalyvavimas viešajame
gyvenime”
36. VšĮ Lietuvos laisvosios rinkos institutas, „Vietos bendruomenių ir NVO advokacijos aplinkosaugos srityje
stiprinimas”
37. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija, “Migracija ir žmogaus teisės: migrantų orumo apsauga”
38. Asociacija “In corpore”, „Jungiantys balsai“
39. Asociacija “Lietuvos neįgaliųjų forumas”, “NE(galia) vs GAL(ia) neįgaliųjų TEISIŲ UŽTIKRINIMUI”
40. Kauno moters užimtumo informacijos centras, “MILDA: Moterų iniciatyva Lietuvoje demokratijai
auginti”
41. Lietuvos pensininkų sąjungos “Bočiai” Vilniaus miesto bendrija, „Nacionalinio lygybės ir įvairovės
forumo (NLĮF) tvarios plėtros stiprinimas”
42. Baltijos labdaros fondas, “Gyvenu kaime – žinau savo vertę”
43. VšĮ Šeimos santykių institutas, „Tėvų-vaikų santykių susvetimėjimo ankstyvas atpažinimas,
prevencija ir intervencija: kompleksinis pagalbos modelis šeimoms, išgyvenančioms konfliktiškas
skyrybas ir/ar atsiskyrimą”
44. Vilniaus arkivyskupijos Caritas, „Kompleksinės pagalbos soc. rizikos vaikams ir jų šeimoms,
prekybos žmonėmis ir smurto aukoms teikimas, vystymas ir prieinamumo gerinimas Varėnos,
Trakų, Šalčininkų ir Vilniaus rajonų savivaldybėse”
45. Lietuvos moksleivių sąjunga, „Moksleivių atstovavimo įgalinimas jaunimo politikos formavime
regioniniu ir nacionaliniu lygmenimis”
46. VšĮ Bendruomenių kaitos centras, „Baltarusijos demokratinių NVO, veikiančių iš Lietuvos,
stiprinimas”
47. Vilniaus moterų namai, „Bendruomenės pastangų telkimas ir savanorystės skatinimas įveikiant
su lytimi susijusį smurtą”
48. VšĮ Vaikų linija, „Savanoriškos nuotolinės emocinės paramos vaikams ir jaunimui kokybės
gerinimas”
49. VšĮ Psichologinės paramos ir konsultavimo centras, „Nevyriausybinių organizacijų teikiamų
socialinių rizikos vaikams ir šeimoms plėtra, pasinaudojant norvegų patirtimi”
50. Maltos ordino pagalbos tarnyba, „Maltiečių vaikų dienos centro (VDC) veiklos stiprinimo
projektas”
51. Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Vilniaus Viltis“, „Inovacinės paslaugos žmonėms
turintiems proto negalią”
52. Asociacija “Kauno moterų linija”, „Pagalbos moterims linija: gyvenu, kad galėčiau dalintis”
53. VšĮ Socialinių inovacijų studija, „Aš esu čia”
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ESAME DĖKINGI
Esame be galo dėkingi savanoriams ir praktikantams, kurie investavo savo laiką ir energiją padėdami mums
įtvirtinant žmogaus teises ir laisves, ugdyti atvirą demokratinę visuomenę. Jūsų atsidavimas padeda mums
judėti į priekį.
DĖKOJAME:
-

Radvilė Laučytė

-

Raminta Šulskutė

-

Marija Fedotovaitė

-

Ekaterina Stankevič

-

Radvilė Bajelytė

-

Kristina Normantaitė

-

Osvaldas Ulevičius

-

Dovilė Sadauskaitė

-

Aušra Gedminaitė

„Darbas korporacijoje, kur žmogaus teisės tarsi
pamirštamos, paskatino mano susidomėjimą
žmogaus teisėmis. Vėliau nusprendusi vėl studijuoti,
pasirinkau ne vieną discipliną, susijusią su žmogaus
teisėmis. Visa tai atvedė iki galimybės atlikti
savanorišką praktiką ŽTSI.
Savanoriška praktika ŽTSI buvo labai įdomi ir
vertinga patirtis, kuri suteikė galimybę įsigilinti ne tik
į instituto veiklą iš vidaus prisidedant prie prasmingų
ir naudingų iniciatyvų žmogaus teisių klausimais
atliekant įvairiausias užduotis, bet ir daug sužinoti,
kaip veikia žmogaus teisių apsauga Lietuvoje
apskritai. ŽTSI darbuotojų ryžtas prisidėti prie
geresnės pilietinės visuomenės kūrimo ir įdėtas
nuoširdus darbas žavi ir motyvuoja.“
Aušra Gedminaitė, Vidurio Europos Universiteto
Teisės fakultetas
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STRUKTŪRA IR VALDYMAS
Visuotinis dalininkų susirinkimas

Dainius PŪRAS, dalininkas
Gydytojas, vaikų ir paauglių psichiatras, Vilniaus universiteto (VU) profesorius, Jungtinių
Tautų Specialusis pranešėjas teisės į sveikatą klausimais

Henrikas MICKEVIČIUS, dalininkas
Teisininkas, Žmogaus teisių stebėjimo instituto steigėjas, Jungtinių Tautų Pagrobimų ir
priverstinių dingimų darbo grupės narys

Arūnas PEMKUS, dalininkas
Viešųjų ryšių specialistas, Intergrity PR valdybos pirmininkas

Darbuotojai

Tomas KUBILIUS

Henrikas MICKEVIČIUS

Direktorius

Vyriausiasis patarėjas

Natalija BITIUKOVA

Jūratė GUZEVIČIŪTĖ

Direktorės pavaduotoja teisės klausimais

Teisės programų vadovė

Mėta ADUTAVIČIŪTĖ

Karolis LIUTKEVIČIUS

Advokacijos vadovė

Teisininkas
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Kristina NORMANTAITĖ

Jovita VALEIKAITĖ

Projektų koordinatorė

Komunikacijos vadovė
(vaiko priežiūros atostogose)

Agnė GAISRĖ

Vilma GABRIELIŪTĖ

Projektų priežiūros vadovė

Projektų priežiūros vadovė

Žmogaus teisių stebėjimo institute 2015-aisiais metais taip pat dirbo:
1. Julija Dailidenaitė, pareigos – komunikacijos asistentė, iki 2015 m. rugpjūčio mėn.
2. Dovilė Šakalienė, pareigos – direktorė, iki 2016 m. sausio mėn.
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