Nevyriausybinių organizacijų ir ekspertų koalicija
„Galiu gyventi“
vykdydama Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo NVO programos projektą
„NVO advokacijos įgūdžių stiprinimas siekiant efektyviai įtakoti politikos formavimo procesus“

SKELBIA NVO ATSTOVŲ ATRANKĄ DALYVAUTI TĘSTINIUOSE ADVOKACIJOS MOKYMUOSE
APIE PROJEKTĄ
Projektas skirtas sustiprinti nevyriausybinių organizacijų advokacijos gebėjimus bei žinias, kurios padėtų daryti įtaką
viešosios politikos formavime socialinės plėtros ir žmogaus teisių srityje. Projekto metu bus parengta išsami
advokacijos gebėjimų stiprinimo mokymų programa ir advokacijos priemonių rinkinys, kurie bus patalpinti specialiai
projektui sukurtoje interneto svetainėje.
MOKYMAI
1. Mokymuose galės dalyvauti 18 NVO veikiančių žmogaus teisių srityje ir vykdančių advokacijos veiklas (po
1 žmogų iš organizacijos).
2. Mokymus sudarys trys dviejų dienų teoriniai-praktiniai seminarai (2015 m. rugsėjį, lapkritį ir 2016 m
vasarį). Tarp seminarų bus skiriamos praktinės užduotys, kurias atlikti padės paskirtas konsultantas.
3. Mokymų temos.
3.1. Kas yra advokacija ir kuo ji skiriasi nuo kitokio pobūdžio veiklų.
3.2. Advokacijos veiklų formatai.
3.3. Netiesioginiai įtakos darymo viešajai politikai būdai.
3.4. Advokacijos strategijos pasirinkimas, kampanijos rengimas, veiklų planavimas:
a. Problemos identifikavimas, advokacijos tikslo kėlimas, formulavimas.
b. Faktais paremtos informacijos (tyrimų ir pan.) parinkimas ir praktinis panaudojimas advokacijoje.
c. Tikslinių grupių analizė: oponentų, šalininkų, neutralių pusių identifikavimas, tikslinių grupių įtakos
ir politinės galios analizė.
d. Valstybės sprendimų priėmimo procesai ir kaip juose dalyvauti ar juos išnaudoti advokacijos
tikslams pasiekti.
e. Advokacijos strategijos ir taktikos pasirinkimas.
f. Advokacijos kampanijos ir veiksmų plano rengimas (žinutės formulavimas, komunikacijos kanalų
identifikavimas).
g. Advokacijos veiklų stebėsena ir vertinimas.
3.5. Advokacijos įrankių kūrimas ir naudojimas: vizualikos pasirengimas ir naudojimas (foto, video,
leidinių, plakatų ir pan.), rašytinių ir vaizdinių, „story-telling“ metodų naudojimas ir kt.
4. Mokymų rezultatas. Mokymų pabaigoje dalyvaujančios organizacijos turės pasirengusios advokacijos
planus.
5. Trims geriausius rezultatus pasiekusioms organizacijoms bus suteikta galimybė bendradarbiaujant su
profesionaliais dizaineriais/programuotojais pasirengti po vieną vizualinę viešinimo priemonę
pasirinktinai (plakatą/lankstinuką/banerį).

ATRANKOS PROCESAS
REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS
Administracinės atitikties ir veiklos principų kriterijai:
1. Pareiškėjas yra Lietuvoje registruotas juridinis asmuo.
2. Tinkamas pareiškėjas yra viešosios politikos nevyriausybinė organizacija (NVO). Šio kvietimo rėmuose
nevyriausybine organizacija laikoma pelno nesiekianti savanoriška organizacija, įsteigta Lietuvos Respublikoje,
registruota kaip juridinis asmuo, kurios veiklos tikslas nėra komercinių interesų tenkinimas, nepriklausoma nuo
vietinės, regioninės ir centrinės valdžios, valstybės institucijų, politinių partijų ir verslo organizacijų. Pareiškėjo
veiklos rezultatais nėra tiesiogiai suinteresuotos valdžios ir valstybės institucijos1, valstybei priklausančios ar jos
valdomos įmonės, taip pat savivaldybės ar kitos vietinės ir regioninės valdžios institucijos, joms priklausančios ar
jų valdomos įmonės.
3. Pareiškėjas nėra politinė partija ir yra nepriklausomas nuo politinių partijų. Pareiškėjo veiklos rezultatais nėra
tiesiogiai suinteresuotos politinės partijos. Pareiškėjas nevykdo veiklos, siejamos su konkrečia politine partija ar
politiniu judėjimu. Pareiškėjas nepropaguoja ir netapatina savęs su konkrečios politinės partijos/judėjimo
idėjomis.
4. Pareiškėjas nėra religinė institucija, religinė bendruomenė ar religinė bendrija. Tikėjimu paremtos organizacijos ir
nacionalinės Raudonojo Kryžiaus draugijos gali būti tinkami pareiškėjai, jei jos atitinka kitus keliamus
reikalavimus.
5. Pareiškėjas nėra bankrutavęs ar bankrutuojantis, reorganizuojamas ar likviduojamas.
6. Pareiškėjas neteikia neteisingos ar klaidinančios informacijos paraiškoje ir lydinčiuose dokumentuose, bei
nenuslepia informacijos, taip pat ir apie galimus interesų konfliktus.
Advokacijos patirties kriterijai:
1. Pareiškėjas vykdo veiklą mažiausiai 2 (dvejus) metus iki paraiškos pateikimo dienos ir turi bent 1 (vienerių) metų
patirtį šiose srityse: žmogaus teisės, pirmiausia pilietinės ir politinės žmogaus teisės, advokacija, gynimas,
atstovavimas.
2. Per savo veiklos metus pareiškėjas yra įgyvendinęs bent 1 advokacijos projektą/kampaniją žmogaus teisių srityje,
kurių bendra vertė ne mažesnė kaip 5.000 EUR.
3. Pareiškėjas savo planuose (metiniuose arba ilgalaikiuose) yra numatęs vykdyti advokacijos veiklas žmogaus teisių
srityje artimiausius 3 metus.
4. Pareiškėjas yra įsitraukęs į politikos formavimo ir sprendimų priėmimo procesus, susijusius su žmogaus teisėmis,
įskaitant neapykantos kurstymą, rasizmą ir ksenofobiją, homofobiją, anti-semitizmą, daugiakultūrinį supratimą,
romų įtrauktį, lyčių lygybę ir smurtą artimoje aplinkoje.
5. Pareiškėjas yra giliai susipažinęs su savo advokacijos kontekstu: yra susipažinęs su savo srities teisės aktais, žino
pagrindines sprendimus priimančias institucijas ir asmenis bei išmano šių institucijų procesus, jų trūkumus ir
privalumus bendradarbiaujant su NVO žmogaus teisių klausimais, kitas savo srities NVO. Reguliaraus
bendradarbiavimo su valdžios institucijomis ir kitomis NVO patirtis būtų privalumas.

ATRANKOS PROCEDŪRA


Paraišką dalyvauti mokymuose teikia organizacija ir siūlo vieną savo atstovą dalyvauti mokymuose. Paraiškos
forma pateikta šių atrankos gairių Priede Nr. 1. Pareiškėjas turi pateikti 1 elektroninę paraiškos kopiją. Ji turi
būti atsiųsta adresu agne.ziukaitė@galiugyventi.lt iki 2015 m. rugpjūčio 10 dienos 24.00 val. Lietuvos laiku.



Paraiškas vertins ir sprendimą dėl į mokymus kviečiamų dalyvių priims paraiškų vertinimo komisija, kurią
sudarys 2 Koalicijos „Galiu gyventi“ administracijos atstovai, 2 NVO programos administracijos atstovai ir 1
NVO programos išorinis ekspertas. Sprendimas bus priimtas iki 2015 m. rugpjūčio 25 dienos.

