Projektas įvykdytas pagal sutartį Nr. GVP/PTS/1396
2020 m. rugsėjo 2 d.

PROJEKTO „PRISIDĖK PRIE ŽMOGAUS TEISIŲ
UŽTIKRINIMO LIETUVOJE!“ VEIKLOS IR FINANSINĖ
ATASKAITA

Projekto vykdytojas: VŠĮ Žmogaus teisių stebėjimo institutas
Įmonės kodas: 126335829

Telefonas: 8 5 2314 677

El. pašto adresas: hrmi@hrmi.lt

Internetinė svetainė: www.hrmi.lt

Per www.aukok.lt planuota surinkti: 5000 €
Per www.aukok.lt surinkta: 562,72 €

SANTRAUKA
Projekto tikslas – išleisti žmogaus teisių 2018-2019 metų apžvalgą Lietuvoje. Projektu
siekiama apžvelgti esminių pilietinių teisių ir laisvių įgyvendinimą, problemas ir teigiamus pokyčius
Lietuvoje 2018-2019 metų laikotarpiu. Ši periodinė apžvalga yra vienintelis leidinys, jau 15 metų
aprašantis žmogaus teisių padėtį Lietuvoje.

Projekto rezultatai




parengta Žmogaus teisių Lietuvoje apžvalga – vienintelis tokio pobūdžio leidinys Lietuvoje,
nuosekliai pateikiantis valstybės institucijoms, nevyriausybinėms organizacijoms,
teisininkams, ekspertams bei plačiajai visuomenei susistemintą, išsamią ir aktualią
informaciją apie žmogaus teisių padėtį Lietuvoje bei analizuojantis žmogaus teisių
apsaugos pokyčius.
Apžvalga lietuvių kalba pasiekiama internete; leidinys taip pat išleistas ir popieriniu formatu.

Keletas projekto akimirkų
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INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ
Žmogaus teisių stebėjimo institutas (ŽTSI) – nepriklausoma, pelno nesiekianti, nevyriausybinė
organizacija, dirbanti žmogaus teisių srityje Lietuvoje. Institutas buvo įkurtas 2003 m., siekiant
skatinti atviros, demokratinės visuomenės vystymąsi Lietuvoje. Žmogaus teisių stebėjimo instituto
misija – ugdyti atvirą demokratinę visuomenę ir vystyti žmogaus teisėms pagarbią kultūrą
Lietuvoje.
Institutas stebi valstybės institucijų ir teismų darbą, viešai reaguoja į padarytus ar potencialius
žmogaus teisių pažeidimus, atlieka tyrimus, ruošia išvadas ir rekomendacijas, inicijuoja strategines
bylas teismuose, organizuoja kampanijas ir renginius, kurių tikslas – didinti visuomenės narių
sąmoningumą ir žinias žmogaus teisių srityje.

INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Projekto veiklos, eiga









Iki 2019 m. lapkričio mėn. buvo sudarytas ir galimų išorės ekspertų sąrašas, pradėtas
vykdyti žiniasklaidos monitoringas aktualiomis Apžvalgai temomis nagrinėjamu laikotarpiu.
Iki 2019 m. lapkričio mėn. buvo susitarta su išorės ekspertais dėl tekstų rengimo, suderintas
jų honoraras, parengtos sutartys, gairės, kuriomis turės vadovautis autoriai, rengdami
tekstus, išsiųsti jiems aktualūs straipsniai žiniasklaidoje.
Išorės ekspertai ir ŽTSI darbuotojai tekstus rengė iki 2020 metų kovo mėnesio.
ŽTSI surado dizainerę, kuri sukūrė Apžvalgos maketą ir vizualus.
Tekstų redagavimo ir derinimo darbai vyko iki 2020 metų balandžio mėn.
Parengta medžiaga buvo išsiųsta dizainerei, kuri sukūrė Apžvalgos dizainą ir sumaketavo
lietuvišką jos variantą.
2020 m. birželio 5 d. buvo atspausdintas Apžvalgos popierinis variantas.
2020 m. liepą Apžvalga pradėta versti į anglų kalbą.

Projekto biudžetas

I. Personalo kaštai
II. Materialių daiktų įsigijimas
III. Organizacinės išlaidos
IV. Kitos išlaidos
Apžvalgos autorių (išorės
ekspertų) honorarai

Planuota
išleisti, €
0
0
0
0

Išleista, €

Išlaidas įrodantys dokumentai

0
0
0
0

0
0

3000

0

Dizaino darbai

1500

650

Vertimas (LT-EN)
V. Paramos rinkimo
administravimo mokestis
Iš viso:

500

0

7 proc.

39,39

5000

562,72

Paslaugų teikimo sutartį (Priedas Nr. 1);
Prisegame Lietuvos nuolatinio gyventojo
individualios veiklos vykdymo pažymą
Nr. 642239 (Priedas Nr. 2); Sąskaitą
faktūrą Nr. 072 (Priedas Nr. 3); Banko
išrašą (Priedas Nr.4).
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Kadangi ŽTSI šioje platformoje surinko 562,72 eur., todėl likusios išlaidos buvo padengtos iš kitų
finansinių šaltinių.

Projekto rezultatai
Parengta Žmogaus teisių Lietuvoje apžvalga – vienintelis tokio pobūdžio leidinys Lietuvoje,
nuosekliai pateikiantis valstybės institucijoms, nevyriausybinėms organizacijoms, teisininkams,
ekspertams bei plačiajai visuomenei susistemintą, išsamią ir aktualią informaciją apie žmogaus
teisių padėtį Lietuvoje bei analizuojantis žmogaus teisių apsaugos pokyčius. Be įprastai
periodiniame leidinyje nagrinėjamų temų, šiuo metu rengiamoje Apžvalgoje daug dėmesio bus
skiriama ir žmogaus teisėmis grįstam požiūriui į psichikos sveikatos politiką Lietuvoje.
Apžvalgai tekstus rengė žmogaus teisių profesionalai, taip pat Žmogaus teisių stebėjimo instituto
komandos nariai. Šis leidinys išleistas lietuvių kalba, verčiamas į anglų k., jį pasiekti gali bet kuris
norintis. Apžvalga buvo išsiųsta įvairioms Lietuvos institucijoms, žiniasklaidos priemonėms ir
organizacijoms.
Visos surinktos lėšos buvo panaudotos apžvalgos maketavimo paslaugoms.

PATVIRTINIMAS
Tvirtinu, kad ataskaitoje ir faktines išlaidas pagrindžiančiuose finansiniuose dokumentuose
pateikta informacija yra tiksli ir teisinga, ir sutinku, kad ji būtų viešai skelbiama.

Organizacijos vadovas

Dainius Pūras _____________ A.V.
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