Projektas vykdytas pagal sutartį Nr. GVP/PTS/1012
2010 m. kovo 1 – gegužės 31 d.

PROJEKTO
„MOKSLEIVIŲ CENTRŲ „ CIVITAS“ PLĖTRA
RAJONUOSE“
TARPINĖ ATASKAITA

Moksleivių akademijos „Civitas“ metinis suvažiavimas Vilniuje, 2010 sausio 29 d.
Nuotrauka Eglės Baranauskaitės

Projekto vykdytojas: Pilietinės visuomenės institutas
Įmonės kodas: 300044213

Telefonas: +370 5 2314678

El. pašto adresas: civitas@civitas.lt, ieva@civitas.lt Internetinė svetainė: www.civitas.lt
Iš www.aukok.lt prašyta suma projektui: 10 790 Lt
Iš www.aukok.lt jau gauta suma projektui: 1 700 Lt

INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ
Pilietinės visuomenės institutas – tai viešosios politikos tyrimų, visuomenės informavimo ir
edukacinių projektų įgyvendinimo centras. Pilietinės visuomenės institutą 2004 m. vasarą
įsteigė Atviros Lietuvos ir Valdo Adamkaus fondai.
Pagrindiniai Pilietinės visuomenės instituto veiklos tikslai:
o Padėti visuomenei įgyti šiuolaikinį politinį raštingumą.
o Kurti pilietinio veikimo modelius ir skleisti juos visuomenėje.
o Kurti ir plėtoti visuomenės ir valdžios dialogą esminiais valstybės raidos klausimais.
o Tirti Lietuvos visuomenę ir viešosios politikos procesus bei skatinti kritinę
visuomenės savižiną teikiant tyrimų medžiagą piliečiams ir pilietinėms
organizacijoms.
INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Projekto tikslas:
Moksleivių akademija „Civitas“ – tai neformali jaunimo visuomeninio lavinimo mokykla. Šio
projekto tikslas – padėti moksleiviams geriau suprasti, kas vyksta mūsų visuomenėje ir
valstybėje, suteikti įvairiapusiškų žinių, ugdyti kritinį mąstymą, skatinti diskusijas ir idėjų
mainus.
2007 metais Pilietinės visuomenės institutas įsteigė pirmą Moksleivių akademiją „Civitas“
Vilniuje. Paskatintas sėkmingos Moksleivių akademijos „Civitas“ veiklos 2007/2008 ir
2008/2009 mokslo metais, Pilietinės visuomenės institutas 2009/2010 metais įsteigė dar
kelis naujus padalinius kituose Lietuvos miestuose.
Projekto veiklos, eiga:
Pagrindinė studijų forma moksleivių akademijoje – kūrybiniai seminarai su kviestiniais
lektoriais, savo sričių ekspertais. Akademijoje dėsto žinomi politologai, sociologai, istorikai,
filosofai, žurnalistai, meno kritikai ir kitų sričių ekspertai.
Seminarų turinį bei pobūdį kuratorių padedami su vadovais aptaria ir suderina patys
moksleiviai. Seminarai skiriami įvairių Lietuvos viešojo gyvenimo sričių (viešosios politikos,
žiniasklaidos, kultūros, ūkio, meno ir kitų) analizei, kritiniam vertinimui, alternatyvių
sprendimų paieškoms. Be to, susitikimų metu moksleiviai įgyja diskusijų moderavimo ir
viešojo kalbėjimo įgūdžių.
2009/2010 m.m. Moksleivių akademijoje „Civitas“ Vilniuje iš viso įvyko 25 susitikimai,
naujai įsteigtose „Civitas“ akademijose Pakruojyje, Molėtuose, Kėdainiuose, Kaune ir
Mažeikiuose – atitinkamai 10, 4, 3, 3 ir 11 susitikimų. Šiuose susitikimuose aktyviai
dalyvauja po 15-40 moksleivių. Greta reguliarių susitikimų vietinėse Akademijose įvyko du
– žiemos (2010 m. sausio 29 d. Vilniuje) ir pavasario (2010 m. gegužės 15 d. Kėdainiuose)
– visų Akademijų suvažiavimai.
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Svetainėje aukok.lt surinktos lėšos buvo panaudotos organizuojant dvi diskusijas
(Pakruojo ir Vilniaus Moksleivių akademijose) bei 2009/2010 m.m. baigiamąjį suvažiavimą
Kėdainiuose:
• 2010 m. kovo 17 d. diskusija su Vytautu Toleikiu Vilniaus moksleivių akademijoje
„Civitas“ tema „Nežinoma Lietuva – nežinomi žmonės: kiekviena tauta turi savo
niekšus“. Dalyvavo 15 moksleivių.
• 2010 m. gegužės 10 d. diskusija su Aurimu Peredniu ir Gabrieliumi LiaudanskuSvaru Pakruojo moksleivių akademijoje „Civitas“ tema „Jaunimas ir pilietiškumas: ar
šiandien modernu būti pilietišku?“. Dalyvavo 27 moksleiviai.
• 2010 m. gegužės 15 d. Moksleivių akademijų „Civitas“ metinis suvažiavimas
Kėdainiuose: sezono uždarymas, diplomų įteikimas ir diskusija tema „Kaip kursime
Lietuvos ateitį?“. Pranešimai: „Kaip kuriama ateitis?“, skaitė Edgaras Leichteris,
Žinių ekonomikos forumo direktorius, bei „Kokią ateitį augina švietimas?“, skaitė
Ričardas Ališauskas, švietimo strategas. Dalyvavo 85 moksleiviai.
Projekto biudžetas:
Planuota
išleisti, Lt

Išlaidas įrodantys
dokumentai

Išleista, Lt

I. Personalo kaštai (atlyginimai ir
honorarai su mokesčiais)
Darbo užmokestis projekto
vadovui (280 Lt x 3 mėn)

840

128,77

Darbo užmokestis projekto
koordinatoriui (280 Lt x 3 mėn)

840

128,77

-

-

II. Materialių daiktų įsigijimas/nuoma
III. Organizacinės išlaidos
Transporto išlaidos lektoriams į
regionines Moksleivių akademijas
nuvykti (135 Lt x 12 seminarų)
Kanceliarinės prekės
Telekomunikacijų išlaidos
(diskusijų organizavimas: 80 Lt x 3
mėn)

1620

238

80

13,50

240

67,76

• Darbo užmokesčio
apskaičiavimo žiniaraščio 2010 m.
gegužės mėn. kopija;
• Banko pavedimų išrašo kopija.
• Darbo užmokesčio
apskaičiavimo žiniaraščio 2010 m.
gegužės mėn. kopija;
• Banko pavedimų išrašo kopija.
• Kuro čekio 153,52 Lt kelionei
Vilnius-Pakruojis-Vilnius kopija;
• Kuro čekio 84,48 Lt kelionei
Vilnius-Kėdainiai-Vilnius kopija.
• PVM sąskaitos faktūros už pašto
ženklus kopija;
• Banko pavedimų išrašo kopija.
• PVM sąskaitos faktūros už
telekomunikacijos išlaidas
(balandžio mėn.) kopija;
• Banko pavedimų išrašo kopija.

2

IV. Kitos išlaidos

Autoriniai atlyginimai kviestiniams
lektoriams (420 Lt (įskaitant
mokesčius) x 16 seminarų)

6720

Autoriniai atlyginimai
moderatoriams (150 Lt (įskaitant
mokesčius) x 3 seminarai (pirmasis
kiekvienoje iš regioninių
akademijų))

450

Iš viso:

* nepavykus
surinkti visos
reikalingos
sumos, kai
kurie lektoriai
sutiko gauti
mažesnį atlygį

• 2010 03 16 autorinės sutarties
su Vytautu Toleikiu ir darbų
priėmimo – perdavimo akto kopijos;
• 2010 05 07 autorinės sutarties
su Gabrieliumi Liaudansku ir darbų
priėmimo – perdavimo akto kopijos;
• 2010 05 15 autorinės sutarties
su Edgaru Leichteriu ir darbų
priėmimo – perdavimo akto kopijos;
• 2010 05 15 autorinės sutarties
su Ričardu Ališausku ir darbų
priėmimo – perdavimo akto kopijos;
• Banko pavedimų išrašų kopijos.

-

-

1123,20
(234,00 +
421,20 +
234,00 +
234,00)

10 790,00

1 700,00

Projekto rezultatai:
Už interneto svetainėje aukok.lt surintas lėšas suorganizuotas metinis suvažiavimas – konferencija
bei dvi diskusijos Vilniaus ir Pakruojo moksleivių akademijose „Civitas“, kuriose moksleiviai aktyviai
dalyvavo, sėmėsi žinių, ugdė piliečiams būtiną kritinį mąstymą bei viešojo kalbėjimo įgūdžius.
Šiuose trijuose renginiuose bendrai dalyvavo daugiau nei šimtas moksleivių, metiniame
suvažiavime pranešimų klausėsi, diskusijoje dalyvavo ir šių moksleivių mokytojai.

Vaizdinė medžiaga:
Prie ataskaitos pridedama 2010 gegužės 15 d. Kėdainiuose vykusio metinio Moksleivių akademijų
„Civitas“ suvažiavimo programa. Keletas nuotraukų iš šio renginio:
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Nuotraukos Henriko Vaicekausko.

PATVIRTINIMAS
Tvirtinu, kad ataskaitoje ir faktines išlaidas pagrindžiančiuose finansiniuose dokumentuose
pateikta informacija yra tiksli ir teisinga, ir sutinku, kad ji būtų viešai skelbiama.
Įgaliotas asmuo
Pilietinės visuomenės instituto projektų koordinatorė

Ieva Petronytė

______________

A.V.
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MOKSLEIVIŲ AKADEMIJA CIVITAS

KONFERENCIJA
KAIP KURSIME LIETUVOS ATEITĮ?
2010 m. gegužės 15 d.
Kėdainių šviesioji gimnazija, Didžioji g. 62 Kėdainiai

Programa
10.30 – 11.00

Dalyvių registracija

11.00 – 11.10

Įžanga. Pasveikinimo žodis.
Darius Kuolys, Pilietinės visuomenės instituto direktorius
Henrikas Vaicekauskas, Kėdainių švietimo centro direktorius

11.10 – 11.55

Kaip kuriama ateitis ?
Edgaras Leichteris, Žinių ekonomikos forumo direktorius

11.55 – 12.40

Kokią ateitį augina švietimas ?
Ričardas Ališauskas, švietimo strategas

12.40 – 13.25

Diskusija. Apibendrinimas.

13.25 – 13.45

Koncertas. Akademijos diplomų įteikimas.

13.45 – 14.30

pietūs

14.30 – 16.30

Ekskursija po Kėdainių senamiestį.

Pageidaujantiems
nuo 17.00

Muziejų naktis „SPALVŲ PASAULIS”
(Janinos Monkutės-Marks muziejus-galerija).
**************
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