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SANTRAUKA
Projekto tikslas.
„Neapsišvietusi visuomenė negali būti politinė, tai yra demokratinė.“
Algis Mickūnas
Demokratijos kokybė esmingai priklauso nuo pilietinio ir politinio žmonių raštingumo, pastangų
aiškintis ir suprasti visuomenėje vykstančius procesus, nuo nusiteikimo ir gebėjimo išmintingai
dalyvauti viešajame gyvenime. Suaugusiųjų pilietinis švietimas, pilietinis dialogas, viešos
diskusijos tampa ypač svarbios dabartinėje geopolitinėje situacijoje: neapsišvietusi ir neišprususi
visuomenė tampa „lengvu taikiniu“ propagandai ir manipuliacijai, ją lengviau supriešinti ir sunkiau
sutelkti bendram tikslui.
Civitas viešųjų diskusijų klubai – tęstinė Pilietinės visuomenės instituto programa kurios tikslas –
skatinant suaugusiųjų švietimąsi prisidėti prie Lietuvos pilietinės visuomenės stiprinimo. Programos
branduolys – Lietuvos regionuose įsikūrusiuose Civitas klubuose vykstančios diskusijos svarbiais
šalies gyvenimo klausimais, kuriuose kartu su vietos bendruomenėmis diskutuoja kviestiniai
lektoriai – įvairių sričių ekspertai.
Diskusijoms siūlomos temos labai įvairios temos: politinės (dr. Kęstutis K. Girnius „Ar Lietuva
saugi?“, dr. Deividas Šlekys „Šiuolaikinė Lietuvos gynybos politika“), istorinės (dr. Tomas Vaiseta
„Balsai iš sovietinių psichiatrijos ligoninių: ką jie mums sako šiandien?“, dr. Algimantas
Kasparavičius „Prarastasis šimtmetis 1914–2014: lietuviškos tapatybės (de)konstrukcijos pagal
geopolitikos įgeidžius“, prof. dr. Libertas Klimka „Kuo įdomi Lietuva: gimtoji kalba, istorinė
atmintis, tautiniai papročiai ir tradicijos“), ekonominės-socialinės (prof. dr. Boguslavas Gruževskis
„Asmens gerovė. Ar kiekvienas Lietuvoje gali būti laimingas?“, dr. Aušra Maldeikienė „Ar verta
aklai tikėti ekonomikos ekspertais?“), kultūrinės (dr. Nerija Putinaitė „Kokie europiečiai yra
lietuviai?“, Donatas Puslys „Knygos ir kelionės arba keturių sienų klaustrofobija“), literatūrinės
(dr. Solveiga Daugirdaitė „Ar seniau literatūra buvo geresnė?“, Gintarė Adomaitytė „Ar reikalingi
Lietuvai menininkai?“) ir kitos.
Šiuo metu Civitas klubai yra įsikūrę 39 Lietuvos savivaldybėse. Diskusijos pritraukia labai įvairią
auditoriją – mokytojus, moksleivius, vietos verslininkus, žiniasklaidą, senjorus, ir visus kitus vietos
bendruomenių atstovus.
Projekto rezultatai:
Kiekybiniai veiklos rezultatai:
 CIVITAS diskusijos vyko 26 skirtinguose Lietuvos miestuose ir miesteliuose: Kėdainiuose,
Garliavoje, Panevėžyje, Kaišiadoryse, Širvintose, Pakruojyje, Anykščiuose, Kupiškyje,
Pasvalyje, Molėtuose, Alantoje, Trakuose, Kuršėnuose, Tauragėje, Utenoje, Joniškyje,
Šilalėje, Seirijuose, Pabradėje, Lazdijuose, Ignalinoje, Zarasuose, Dusetose, Kretingoje,
Jonavoje, Šiauliuose.
 Civitas diskusijos regionuose sulaukė daug dėmesio, jų svarbą ir poreikį pabrėžė tiek
diskusijų dalyviai, vietos koordinatoriai, tiek lektoriai. Projekto metu iš viso įvyko 99
diskusijos regionuose, kuriose dalyvavo virš 2000 diskusijų dalyvių.
 Projekto metu prie Civitas diskusijų tinklo savo iniciatyva (pvz. išgirdę apie gerąją patirtį iš
kitų Civitas klubų) naujai prisijungė 4 miestai: Pabradė, Šilalė, Jonava, Šiauliai.
Kokybiniai veiklos rezultatai:
 Išplėsta atvirų, laisvų viešų diskusijų erdvė Lietuvos regionuose, paskatintas racionalus,
argumentais grįstas pilietinis dialogas;
 Diskusijų dalyviai įgijo naujų žinių, įgūdžių, vietos bendruomenės turėjo galimybę susiburti
ir įsijungti į pilietinį viešų reikalų svarstymą.
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Keletas projekto akimirkų
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INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ
Pilietinės visuomenės institutas – viešoji įstaiga, veikianti nuo 2004 metų ir siekianti stiprinti
pilietinę visuomenę, teikti visuomenei objektyvią ir patikimą su viešąja politika susijusią
informaciją, ginti pilietinės visuomenės idėją ir padėti piliečiams aktyviai naudotis savo pilietinėmis
laisvėmis ir teisėmis.
Institutas, daugiau nei dešimtmetį kryptingai įgyvendindamas savo misiją, remiasi kasmet
atliekamais tyrimais (pavyzdžiui, nuo 2007 metų kasmet atliekamu Pilietinės galios indekso tyrimu
bei kitais) ir įgyvendina edukacinius jaunimo bei suaugusiųjų, visuomenės informavimo projektus,
taip pat projektus, nukreiptus į valdžios institucijų ir piliečių bendradarbiavimo stiprinimą.
INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Projekto veiklos, eiga
Diskusijos vyksta Lietuvos regionuose – Civitas klubuose, kurie yra įsikūrę viešosiose bibliotekose,
švietimo centruose ar mokyklose. Diskusijų temas pasirenka vietos bendruomenių lyderiai
(bibliotekų, švietimo centrų darbuotojai – Civitas klubų koordinatoriai), suderinę su vietos
bendruomenėmis ir išklausę jų poreikius.
Pačias diskusijas organizuoja Plietinės visuomenės institutas, kontaktuojantis su koordinatoriais
regionuose, išklausantis jų poreikius, pritraukiantis lektorius, derinantis diskusijų temas ir
kalendorių.
Civitas diskusijų klubams aukojimo portale aukok.lt 2015-2017 m. surinktos lėšos (1.064,13 EUR)
buvo panaudotos kaip indėlis į šiuo metu vykusį didesnės apimties projektą „Sąmoningas ir aktyvus
piliečių dalyvavimas viešajame gyvenime“, kurio viena veiklų kaip tik ir buvo skirta Civitas
diskusijų klubams. Bendras projekto biudžetas - 173.816,33 EUR (pagrindinis rėmėjas - Europos
Ekonominės Erdvės 2009-2014 m. finansinio mechanizmo NVO Programa Lietuvoje), portale
aukok.lt projektui surinkta suma – 1.064,13 EUR.
Žemiau pateikiame bendrąjį projekto biudžetą.
Projekto biudžetas (2014-2016 m.)

I. Personalo kaštai
Tiesioginės projekto
administravimo išlaidos
(personalas)
Darbo užmokestis „Civitas“
klubų koordinatoriui
Darbo užmokesčiai
ekspertams (duomenų
analitikai, viešosios politikos
analitikai)
Darbo užmokesčiai akcijos
„Baltosios pirštinės“
personalui
Savanoriškas darbas

Planuota
išleisti, €

Išleista, €

17 529,83

17582,46

13 578,92

13 550,17 Atlyginimų žiniaraštis už 2015-12

28 921,92

28 917,50

51 589,87

51 589,87

8 857,36

9 319,97

Išlaidas įrodantys dokumentai
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II. Materialių daiktų įsigijimas
III. Organizacinės išlaidos
Kelionių išlaidos
IV. Kitos išlaidos
Autoriniai atlyginimai
kviestiniams lektoriams
Civitas klubuose

Planuota
išleisti, €

Išleista, €

12 294,39

10653,06

10 884,10

10 648,41

Išlaidas įrodantys dokumentai

2015-12-01; 2015-12-03 (01); 2015-1203 (2); 2015-12-03 (3); 2015-12-03 (4);
2015-12-15; 2016-01-14; 2016-01-21
autorinės sutartys su lektoriais

Autoriniai atlyginimai
lektoriams kituose
797,61
797,57
renginiuose
Visuomenės nuomonės
10 057,50
8 252,08
apklausų paslaugos
Tinklapio atnaujinimo darbai
1 687,41
1 687,41
Viešinimo išlaidos
1 456,40
1 416,29
Tiesioginės projekto
administravimo išlaidos
6 169,30
5 966,45
(banko mokesčiai,
buhalterinės paslaugos)
Netiesioginės išlaidos
13 435,09 13 435,09
V. Paramos rinkimo
7 proc.
50,82
administravimo mokestis
Iš viso: 177 259,69 173 816,33

Iš bendros sumos1.064,13 Eur buvo surinkta aukojimo portale www.aukok.lt .
Skirtumai tarp planuotų ir patirtų išlaidų atsirado kai kuriose projekto eilutėse pavykus sutaupyti.
Projekto rezultatai
(tik Civitas klubų veikla)

Kiekybiniai veiklos rezultatai:
 Civitas diskusijos vyko 26 skirtinguose Lietuvos miestuose ir miesteliuose: Kėdainiuose,
Garliavoje, Panevėžyje, Kaišiadoryse, Širvintose, Pakruojyje, Anykščiuose, Kupiškyje,
Pasvalyje, Molėtuose, Alantoje, Trakuose, Kuršėnuose, Tauragėje, Utenoje, Joniškyje,
Šilalėje, Seirijuose, Pabradėje, Lazdijuose, Ignalinoje, Zarasuose, Dusetose, Kretingoje,
Jonavoje, Šiauliuose.
 Civitas diskusijos regionuose sulaukė daug dėmesio, jų svarbą ir poreikį pabrėžė tiek
diskusijų dalyviai, vietos koordinatoriai, tiek lektoriai. Projekto metu iš viso įvyko 99
diskusijos regionuose, kuriose dalyvavo virš 2000 diskusijų dalyvių.
 Projekto metu prie Civitas diskusijų tinklo savo iniciatyva (pvz. išgirdę apie gerąją patirtį iš
kitų Civitas klubų) naujai prisijungė 4 miestai: Pabradė, Šilalė, Jonava, Šiauliai.
Kokybiniai veiklos rezultatai:
 Išplėsta atvirų, laisvų viešų diskusijų erdvė Lietuvos regionuose, paskatintas racionalus,
argumentais grįstas pilietinis dialogas;
 Diskusijų dalyviai įgijo naujų žinių, įgūdžių, vietos bendruomenės turėjo galimybę susiburti
ir įsijungti į pilietinį viešų reikalų svarstymą.
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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

Ieva Petronytė-Urbonavičienė ________________ A.V.
VšĮ „Pilietinės visuomenės institutas“ direktorė
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