METINĖ VEIKLOS IR
FINANSINĖ ATASKAITA 2015

Mūsų misija
Laisvos visuomenės institutas (LVI) siekia
saugoti Lietuvos visuomenėje tuos
pamatinius gėrius, be kurių pilnavertė
žmogaus laisvė taptų neįmanoma.
LVI įsitikinimu, tik laisva visuomenė atitinka
žmogaus prigimtį ir gali sudaryti sąlygas
pilnaverčiam žmogaus išsiskleidimui.
Laisva visuomenė negali egzistuoti be
bendrojo gėrio. LVI rūpinasi tais gėriais,
kurie sudaro esminę bendrojo visuomenės
gėrio dalį.
Veikdamas šiose srityse, LVI stebi
valstybėje vykstančius teisėkūros procesus
ir (atlikęs problemų analizę bei artikuliavęs
galimus sprendimus) skleidžia rinkėjams
bei tautos atstovams aktualią informaciją,
siekiant formuoti visuomenės nuomonę ir
daryti įtaką politinei valiai.

LVI veikimo sritys:
I. Lytis, santuoka ir šeima.
Šeimos, grįstos vyro ir moters santuoka,
apsauga.
Požiūrio į lytiškumą, grindžiamo vyro ir
moters skirtingumu bei vienoda verte,
saugojimas.
II. Žmogaus gyvybės apsauga.
Negimusio žmogaus gyvybės apsauga,
jos įteisinimas Lietuvoje.
Eutanazijos įteisinimo Lietuvoje
prevencija.
III. Religijos ir sąžinės laisvė.
Minties, tikėjimo bei sąžinės laisvės
nevaržymo užtikrinimas Lietuvoje.
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POLITINĖS VALIOS FORMAVIMAS
STEBĖSENA IR ANALIZĖ
2015 m. vykdėme pavasario ir rudens Seimo
sesijų ir kitų valstybės institucijų veiklos
stebėseną.
Seimo sesijos pradžioje
identifikuodavome teisėkūros problemas,
aktualius klausimus ir sekėme naujai
registruojamus ir svarstomus teisės aktų
projektus. Stebėseną vykdėme patys, taip pat
bendradarbiavome su Šeimos institutu ir
prireikus samdėme ekspertus.
Iš viso stebėjome apie 20 įstatymų
projektų. Daugiausia dėmesio skyrėme šiems:
Konstitucijos keitimas dėl šeimos
sampratos
Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas
Pagalbinio apvaisinimo įstatymas
Civilinio kodekso keitimas dėl santuokos
nutraukimo notarine tvarka
Civilinio kodekso keitimas dėl pagalbinio
a p v a i s i n i m o re g u l i a v i m o p e rd a v i m o
Vyriausybei
Stambulo konvencija

Identifikavę aktualius teisės aktų projektus,
įvertinome galimą neigiamą ar teigiamą jų
poveikį visuomenei, atlikome projektų teisinį
vertinimą bei kitokią ekspertinę analizę. Patys
atlikome 5-ias įstatymų projektų analizes.
Samdėme 3-is išorinius ekspertus Gyvybės
prenatalinėje fazėje apsaugos, Vaiko teisių
apsaugos pagrindų ir Pagalbinio apvaisinimo
įstatymų projektų analizei atlikti.
Bendradarbiavome su sociologais bei
biomedicinos mokslų specialistais.

ARGUMENTŲ PATEIKIMAS, POLITINĖS VALIOS FORMAVIMAS

Per metus išsiuntėme apie 15-a raštų LR
Seimo komitetams, kitoms valstybės
įstaigoms, dalyvavome posėdžiuose,
pasitarimuose. Prieš svarbius balsavimus
parengdavome Seimo nariams argumentų
atmintines, kurias jie naudojo debatų metų
įvairiais klausimais. Taip pat formulavome
identifikuotų problemų sprendimo būdus —
siūlymus teisės aktų projektams, patarimus
palaikyti konkrečias pataisas ar nepalaikyti,
rengėme alternatyvius įstatymų projektų
variantus.

2015 m. LVI kartu su bendražygiais pavyko
pasiekti, kad nebūtų ratifikuota Stambulo
konvencija, kuri į Lietuvos teisę įvestų
„socialinės lyties“ sąvoką ir draudimą dėl jos
diskriminuoti; užkirsti kelią bandymui priimti
Partnerystės įstatymą, kuris ateityje sudarytų
prielaidas vienalyčių asmenų šeimos
įteisinimui Lietuvoje; sustabdyti notarinio
s a n t u o k ų n u t r a u k i m o į t e i s i n i m ą . LV I
dalyvavimas kitų projektų svarstyme vis dar
tęsiasi.
Sukurta nevyriausybinių organizacijų (NVO)
k o o rd i n a v i m o s i s t e m a , p a g a l k u r i ą
bendramintės NVO nuosekliai ir sistemingai
veiktų kartu teisėkūros srityje.
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POLITINĖS VALIOS FORMAVIMAS (2)

Petcija, raginanti pagreitinti sustabdytą
Konstitucijos pataisos svarstymą dėl
šeimos sampratos
Šiuo metu yra 4,008 pasirašiusių peticiją
asmenų. Peticija jau yra pateikta Seimo
pirmininkei ir Seimo nariams, dėl to šis
klausimas įtrauktas į Seimo darbotvarkę.

Petcija, raginanti politikus nepritarti
Civilinio kodekso pataisoms,
įteisinančioms partnerystę
Šiuo metu yra 5,791 pasirašiusių peticiją
asmenų, parašų rinkimas tęsiamas iki bus
svarstomos įstatymo pataisos LR Seime.

Laiškų akcija
„Priminkime konservatoriams jų vertybes“

Peticija dėl Vaiko teisių apsaugos
pagrindų įstatymo
Šiuo metu yra 1,800 pasirašiusių peticiją
asmenų, parašų rinkimas tęsiamas iki bus
svarstomos įstatymo pataisos Seime.

Petcija, raginanti neratifikuoti
Stambulo konvencijos
Sukurta ir platinama visuomenę informuojanti
medžiaga apie konvenciją: lankstinukas,
maketas platinimui internetu. LVI parengė
tekstą informaciniam leidiniui, internetinei
informavimo versijai bei banerį, kviečiančius
pasirašyti peticiją.
Peticiją šiuo metu pasirašė 1,400
asmenų (parašų rinkimas tęsiamas iki bus
svarstomos įstatymo pataisos LR Seime).

Laiškų akcija vyko dėl Civilinio kodekso
keitimo projekto.
Laiškai buvo skirti Tėvynės sąjungos –
Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD)
partijos politikams. Gruodžio 15 d. dalis šios
partijos politikų prisidėjo prie to, kad Seime
būtų svarstomas Konstitucijai prieštaraujantis
įstatymo projektas, kurį priėmus vykdomosios
valdžios institucijoms būtų leista nustatyti
vaisingumo klinikoms palankią, tačiau pradėtą
žmogišką gyvybę naikinančią dirbtinio
apvaisinimo tvarką.
Greita ir aktyvi politikų reakcija į laiškų
akciją parodė, kad TS-LKD suprato žinią, jog
partijos laikysena gyvybės apsaugos ir kitais
moraliniais klausimais yra stebima ir partija
gali sulaukti atitinkamo vertinimo rinkimų
metu.

Laiškų akcija 2015 m. spalio mėn.
Prieš balsavimą dėl svarbiausių Pagalbinio
apvaisinimo įstatymo projekto nuostatų
inicijavome laiškų akciją, kurios pagalba
gyventojai galėjo pareikšti savo nuomonę ir
paprašyti LR Seimo narių balsuoti už gyvybę
gerbiančias projekto nuostatas.
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VISUOMENĖS NUOMONĖS FORMAVIMAS
Sociologinis tyrimas
Pagal užsakymą Spinter įmonei, atlikta
reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa
dėl negimusios gyvybės apsaugos.
Apklausos rezultatai bus panaudoti
informuojant visuomenę ir siekiant paveikti jos
nuomonę video klipų ir vizualų pagalba.
Visuomenės nuomonės apklausas
planuojame atlikti nuolatos, aktualiausiais LVI
klausimais.

Video klipas: šeimos samprata
Sukurtas video klipas (su autorių Airijos
organizacijos Iona Institute leidimu pritaikytas
Lietuvos auditorijai) apie tradicinės šeimos
sampratos išsaugojimą. Skirtas viešinimui,
ugdymui. Kol kas video klipas dar
nepaviešintas — tai bus daroma pasitarus su
viešųjų ryšių specialistais, kad jis pasiektų
kuo daugiau auditorijos tinkamiausiu laiku.

Internetinis puslapis
Sukurtas naujas puslapio dizainas. Puslapyje
talpinami susiję su LVI veiklos sritimis
straipsniai, komentarai, naujienos bei
pranešimai apie įvykius Lietuvoje ir kitose
šalyse.
Puslapis sulaukia 1000-io unikalių lankytojų
kiekvieną kartą publikavus naują straipsnį.

LVI komentaras
Tai leidinys, el. paštu siunčiamas vartotojams,
prisiregistravusiems www.laisvavisuomene.lt
puslapyje.
Leidinyje komentuojami aktualiausi
įvykiai, piliečiai kviečiami prisijungti prie įvairių
akcijų, pateikiamos nuorodos į vertingus
straipsnius. Per 2015-us metus buvo išsiųsti
8 LVI komentarai.

Žiniasklaida
Parengta 11-a autorinių analitinių straipsnių,
kurie publikuoti www.delfi.lt, www.15min.lt,
www.bernardinai.lt, www.lrytas.lt, „Lietuvos
sveikata“, „Gyvybės Lietuva“ ir kitur.
Dalyvauta 10-yje radijo laidų, kuriose kalbėta
apie dirbtinio apvaisinimo įstatymo projekto
pataisas, abortų problematiką, šeimos
politiką. Šiose laidose kartu su LVI atstovais
dalyvavo Seimo nariai Dangutė Mikutienė,
Rimantas Dagys, Julius Sabatauskas ir kiti.
Regioninėje žiniasklaidoje, internetiniuose
portaluose bei socialinuose tinkluose buvo
paskelbta virš 200-ų iš JAV, Vakarų Europos,
Australijos ir kitų Vakarų šalių šaltinių verstų
straipsnių.
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Pilietinė akcija „Renkuosi gyvybę“
2) Renginys
2015 m. spalio 29 d. vykusiame renginyje
dalyvavo 34 Lietuvos miestai ir miesteliai,
juose - apie 4000 žmonių.

Visa pilietinė akcija vyko trečius metus iš
eilės.
Akciją sudarė:
1) Viešųjų ryšių kampanija
2) Renginys 34-iuose miestuose
3) Aktyvus piliečių dalyvavimas sukurtoje
akcijos Facebook bendruomenėje
4) Specialus akcijai sukurtas puslapis
1) Viešųjų ryšių kampanija
Skleidžiant informaciją apie akcijos renginį,
bendradarbiavome su Krizinio nėštumo
centru, Vietos bendruomenių asociacija,
www.bernardinai.lt, radiju ExtraFM ir kt. Buvo
rengiami spaudos pranešimai, reportažai apie
renginį, straipsniai apie akciją bei negimusio
žmogaus gyvybės apsaugą.
Apie akciją kalbėjo ir rašė:
-Televizija: dalyvauta 6-iose laidose (LTV (4),
LNK (1), TV3 (1)).
-Radijas: dalyvauta 8-iose laidose (įvairūs
radio kanalai).
-Straipsniai nacionalinėje žiniasklaidoje: 53
straipsniai (www.delfi.lt, www.lrytas.lt,
www.respublika.lt, www.lzinios.lt ir kt.).
-Straipsniai regioninėje internetinėje ir
spausdintinėje žiniasklaidoje: 45 straipsniai
įvairiuose visos Lietuvos internetiniuose
portaluose bei regioninėje spaudoje.

Renginio metu buvo degamos žvakutės už
praėjusiais metais negimusius vaikus, tokiu
būdu siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į
abortų problemą Lietuvoje, skleisti informaciją
apie pagalbos galimybes moterims, kurios
svarsto apie abortą.
Pagrindiniai renginiai vyko Vilniuje ir
Kaune, prie akcijos taip pat prisijungė 32 kiti
Lietuvos miestai ir vietovės. Šiose vietovėse
buvo išdalinta 3000 akcijos skrajučių.
3) Facebook paskyra
Akcijos Facebook paskyra yra aktyvi nuo
2013 metų. Nuo 2014 m. iki 2015 m. rudens
vartotojų, palaikančių idėją, skaičius nuo 3200
išaugo iki 5000, ir nuolatos auga. Paskyroje
prieš, per ir po akcijos renginio talpiname
straipsnius, įrašus, fotografijas, skatinančius
diskusiją ir pristatančius problemas, tsiekdami
informuoti, atkreipti dėmesį ir padidinti
jautrumą negimusiai gyvybei.
4) Internetinis puslapis
Prieš renginį buvo atnaujintas internetinis
p u s l a p i s w w w. g y v y b e . l t , j a m e b u v o
talpinama informacija apie įvykius Lietuvoje bei
užsienio valstybėse, kurie susiję su negimusio
žmogaus gyvybės apsauga, taip pat
informacija apie 2015 m. akcijos „Renkuosi
gyvybę“ renginį.

Akcijos renginio akimirka — Vilnius
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Finansavimas ir išlaidos
Balansas:

Išlaidos 2015 m. procentaliai

Likutis metų pradžioje: 28 485 eur.
Suteikta parama 2015 m.: 29 706 eur.
Išlaidos 2015 m.: 22 020 eur.
Likutis metų pabaigoje: 36 171 eur.

13 %
53 %

LVI veiklą finansuoja privatūs rėmėjai bei
įmonės, taip pat ir fondai.
2015 kalendoriniais metais paramą LVI
suteikė:
Fiziniai asmenys: 2 345 eur.
Įmonės: 15 000 eur.
Fondai: 11 844 eur.
VMI (2% GPM): 517 eur.

21 %

Akcija „Renkuosi gyvybę“
Kitos įvairios veiklos sąnaudos
Biuro administravimas
Darbuotojų išlaikymas
Kitos išlaidos

12 %

LVI veiklą pagelbėjo vykdyti daugiau nei 50 savanorių.

REKVIZITAI
VšĮ Laisvos visuomenės institutas
Adresas: Pilies g. 8, Vilnius
J.a.kodas: 303081003
Sąskaitos nr.:
LT417300010135577285
Bankas: Swedbank, AB
Banko kodas: 73000
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