2016 metų veiklos ir finansinė
ataskaita

LAISVOS VISUOMENĖS INSTITUTO MISIJA –
informuojant bei telkiant visuomenę ir bendradarbiaujant su politikais, ginti
prigimtinį žmogaus orumą, pamatines jo teises ir laisves.
LAISVOS VISUOMENĖS INSTITUTO VEIKLOS SRITYS:
lytis, santuoka ir šeima:

o vyro ir moters santuoka grįstos šeimos apsauga;
o požiūrio į lytiškumą, grindžiamo vyro ir moters skirtingumu bei vienoda
verte, saugojimas;

žmogaus gyvybės apsauga:

o negimusio žmogaus gyvybės apsauga;
o eutanazijos įteisinimo Lietuvoje prevencija;

sąžinės ir įsitikinimų raiškos laisvė:

o minties, tikėjimo bei sąžinės laisvės nevaržymo užtikrinimas Lietuvoje.

DALYVAVIMAS TEISĖKŪROS PROCESUOSE
Stebėsena ir analizė. 2016 metais Laisvos visuomenės institutas (LVI)
vykdė Seimo pavasario ir rudens sesijų ir kitų valstybės institucijų veiklos
stebėseną ir analizę. 2016 metais stebėta apie 20 teisės aktų projektų, iš kurių
svarbiausi:
o LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS 38 STRAIPSNIO PAKEITIMAS, kuris
įteisintų šeimos apibrėžimą per santuoką ir giminystės ryšį;
o VAIKO TEISIŲ APSAUGOS PAGRINDŲ ĮSTATYMO REDAKCIJOS, kurių viena vaiką
siekė traktuoti kaip atskirą nuo šeimos subjektą, kita ‒ kaip neatskiriamą
šeimos dalį, trečia orientuojasi į vaiko apsaugą nuo smurto, pirminiu smurto
šaltiniu traktuodama šeimą;
o PAGALBINIO APVAISINIMO ĮSTATYMO REDAKCIJOS, kurių viena siekė įteisinti
neribotą embrionų kūrimą, šaldymą, galimybę su jais eksperimentuoti,
eksportuoti, o kita ‒ išvengti šių veiksmų;
o CIVILINIO KODEKSO PATAISOS, leidžiančioms santuoką nutraukti pas
notarą;
o STAMBULO KONVENCIJA, tarp kurios nuostatų yra reikalavimas įtvirtinti
„socialinės lyties“ sampratą;
o CIVILINIO KODEKSO PATAISOS, įteisinančios partnerystę ir vienalytę
partnerystę;
o LYTIŠKUMO UGDYMO PROGRAMA, kurios vienas variantas siūlė skatinti kuo
ankstyvesnį paauglių supažindinimą su kontracepcija ir lytinių orientacijų
įvairove, kitas ‒ intymių santykių siejimą su meile, šeima ir atsakomybe,
o ŠEIMOS STIPRINIMO ĮSTATYMO PROJEKTAS, siekiantis sukurti vieningą
pagalbos šeimai sistemą.
Savarankiškai, taip pat bendradarbiaujant su kitomis nevyriausybinėmis
organizacijomis, politikais bei naudojantis išorinių ekspertų (teisininkų,
sociologų, biomedicinos mokslų specialistų) pagalba, LVI vertino galimą šių
teisės aktų poveikį visuomenei, atliko projektų teisinį vertinimą ir kitokią
analizę, rengė pasiūlymus, pataisas ir argumentus.
LVI 2016 metais Seimui, ministerijoms, Prezidentei išsiuntė apie 20 raštų,
dalyvavo posėdžiuose, pasitarimuose, darbo grupėse, spaudos konferencijose.
Prieš svarbius balsavimus LVI rengė ir Seimo nariams platino argumentų
atmintines, teikė siūlymus teisės aktų projektams, rengė alternatyvias teisės
aktų redakcijas.

VISUOMENĖS UGDYMAS
Internetinis puslapis. Pagrindinis LVI

Sklaida žiniasklaidoje. 2016 metais LVI

informacijos sklaidos kanalas yra internetinis

parengė 16 analitinių autorinių straipsnių,

lankytojai jį peržiūrėjo apie 90 tūkst. kartų.

delfi.lt, „Valstybė“, bernardinai.lt, ekonomika.tv3.lt,

puslapis http://laisvavisuomene.lt. Per 2016 metus
Internetiniame puslapyje talpinami LVI

parengti straipsniai bei verstos užsienio

publikuotų įvairiuose žiniasklaidos šaltiniuose:

„Kauno diena“, lzinios.lt, lrytas.lt, 15min.lt, alfa.lt.
LVI atstovai davė interviu ir dalyvavo

žiniasklaidos naujienos apie Lietuvoje

laidose Žinių radijuje, Marijos radijuje, Extra FM,

sukėlusius procesus ir jų pasekmes. Tokių

kalbėjo apie dirbtinio apvaisinimo, abortų, lytinio

įsibėgėjančius, tačiau kitose valstybėse jau atgarsį
naujienų 2016 metais buvo apie 250 ir jos sulaukė
didelio susidomėjimo.

LVI komentaras. Komentaras yra LVI

LRT, LNK ir kituose žiniasklaidos kanaluose, kur

švietimo problematiką, šeimos ir gyvybės politiką.

Socialiniai tinklai. LVI informacija yra

leidinys, el. paštu siunčiamas vartotojams,

populiari socialiniame tinkle „Facebook“, kur LVI

Komentaruose LVI komentuoja aktualijas, kviečia

facebook.com/laisvavisuomene ir

užsiregistravusiems LVI internetiniame puslapyje.

administruoja dvi paskyras:

piliečius prisijungti prie įvairių akcijų, pateikia

facebook.com/renkuosi.gyvybe/. LVI paskyra

išsiųsta 16 komentarų, vidutiniškai kiekvienas

“Renkuosi gyvybę” turi apie 5,3 tūkst. sekėjų.

nuorodas į vertingus straipsnius. 2016 metais
pasiekė apie 3,2 tūkst. gavėjų.

Renginiai. 2016 metais LVI organizavo

„Laisvos visuomenės institutas“ turi apie 5 tūkst.,
Reklamuojamus įrašus vidutiniškai pasiekia 10–20
tūkst. socialinio tinklo naudotojų.

Video filmukai. 2016 metais LVI parengė ir

Laisvos visuomenės akademiją, Laisvos

viešino 5 video filmukus su Lietuvoje žinomais,

konferenciją apie konservatizmą ir krikščioniškąją

šeimos, santuokos svarbos, pagalbinio

visuomenės klubą, kelias spaudos konferencijas,
demokratiją. Taip pat LVI atstovai dalyvavo kitų

organizacijų renginiuose, kur skaitė pranešimus

autoritetingais asmenimis. Sukurti filmukai

apvaisinimo bei neįgaliųjų integracijos temomis.

aktualiomis temomis.

PILIETINIO VEIKIMO SKATINIMAS
Kandidatų reitingavimas. LVI prieš 2016

Pilietinis dalyvavimas. 2016 metais LVI

metų Seimo rinkimus sukūrė unikalią kandidatų

organizavo tris peticijas ir jų sklaidą, taip pat

gyvybei aktualių įstatymo projektų bei viešino

atkreipti jų dėmesį į visuomenei ypač rūpimus

reitingavimo sistemą pagal jų balsavimus dėl
šiuos duomenis. Priemonė sukurta rinkėjų

sąmoningumui didinti, kadangi laikui bėgant

politikų priimti sprendimai užsimiršta, nors kartais
jie turi negrįžtamą poveikį.

laiškų Seimo nariams siuntimo akcijas, siekiant
klausimus. LVI prisidėjo prie Europos piliečių

iniciatyvos „Mama, tėtis ir vaikai“ parašų rinkimo,

kuris tęsis ir 2017 metais.

2016 metais LVI organizavo 2 piketus dėl

Pagalbinio apvaisinimo įstatymo.

Video „G. Nausėda: Stipri valstybė be stiprios
šeimos neįmanoma“ (127 tūkst. peržiūrų)

Piketas prie prezidentūros dėl Pagalbinio
apvaisinimo įstatymo

Video „Vyro ir moters santuoka yra ypatinga“
(45 tūkst. peržiūrų)

Spaudos konferencija dėl Pagalbinio apvaisinimo
įstatymo

Video „Vaikai žino, kaip atsiranda šeima“
(104 tūkst. peržiūrų)

Piketas prie Seimo dėl Pagalbinio apvaisinimo
įstatymo
Video „P. ir A. Masiuliai: Santuoka – laimingos
šeimos pagrindas“ (54 tūkst. peržiūrų)

Video „Kiekvieną gyvenimą verta gyventi“
(57 tūkst. peržiūrų)

Konferencija „Konservatizmo ir krikščioniškosios
demokratijos misija šiuolaikinėje Lietuvoje“

FINANSINĖ ATASKAITA
2016 metų pajamos ir išlaidos
Pajamos
Sąnaudos

Likutis metų pradžioje

Darbuotojų išlaikymas
- darbo užmokestis
- mokesčiai
Kitos veiklos
- projektas „Renkuosi gyvybę“
- buhalterinės apskaitos tvarkymas
- reklama
- neatskaitomo PVM sąnaudos
- komandiruotės
- įvairi veikla pagal projektus
Nusidėvėjimo
Ryšių
Kitos sąnaudos (valiutų konvertavimas, neigiama valiutos kursų įtaka)
Iš viso
Likutis metų pabaigoje

Eur
37,092 tūkst.
51,150 tūkst.
19,285 tūkst.
– 13,38 tūkst.
– 5,905 tūkst.
37,768 tūkst.
– 2,353 tūkst.
– 1,8 tūkst.
– 3,261 tūkst.
– 4,334 tūkst.
– 184
– 25,836 tūkst.
310
63
338
57,764 tūkst.
11,104 tūkst.

LAISVOS VISUOMENĖS INSTITUTAS
M. Paco g. 4, Vilnius

Tel. +370 687 57638

El. paštas: info@laisvavisuomene.lt

LVI internete: www.laisvavisuomene.lt

