.,

patij4 poveikiui. Em~sis sio darbo, turi prisiimti atsakomyb~. Esi atsakingas pries savo zmones, visuomen~, pries jstatymus. Tavo finansine ir
kitokia veikla gali buti tikrinama.
Zinojimas, kaip veikti, gali pakeisti mus4 gyvenimq. Veikla organizacijoje- tai budas veikti vyriausybes sprendimus, o tai daugeliui is mus4
vis dar atrodo beviltiska. Pasiek, kad tavo balsas b0t4 isgirstas! Prisidek
prie demokratijos stiprinimo Lietuvoje ir savo salies valdymo!
Linkiu sekmes ir nauj4 idej4!
Sigita lgnatoviciene,
visuomenines organizacijos Vaik1.1 laikinosios
globos namai ,Atsigr(izk" nare - steigeja

*

*

*

Nuleidziamas dar vienas ,laivas" j demokratijos troskim4 ir vilties jurq- tam, kad juo plaukdami perimtume gerqjq dan4 patirtj, tobulintume
patys save kaip pilieciai, savo visuomen~, o kartu ir mus4 valstyb~, uztikrindami vidinj stabilumq ir saugumq joje.
Mus4 visuomene, mus4 tauta pagaliau jzenge j normal4 vystymosi
keliq, kuris iki 1990 met4 istorijos ir laiko veikiamas buvo jgav~s iskreiptas, mus4 prigimciai ir mentalitetui svetimas formas. Jaunimas jau
neatsimena pasakojim4 apie ,paciq demokratiskiausiq konstitucijq ... ",
is rusisk4 komedijini4 film4, prasiskverbiant analogiskai frazei apie ,patj humaniskiausiq teismq pasaulyje". Kaip mokytojas esu laimingas, jog
jaunuoliai pagaliau gali suzinoti tikrqjq demokratijos esm~, jos kurimo
technologijq, pamatyti demokratines- pilietines valstybes pasiekimus.
Noret4si mielam skaitytojui tarti keletq zodzi4 apie daniskqji demokratijos variantq, daugeliu aspekt4 mums artimq ir suprantamq, o kartu
tebesivystantj, tebegilejantj. Pilietiskumas, apie kurj daug siuo metu samprotaujama, kurio visi mokomes ir kurio stinga, yra dan4 visuomenes
pagrindas. Aisku, ir demokratijos sqlyga. Gal bUt jus su tuo nesutinkate.
Kq gi, kiekvieno teise galvoti savaip, taciau baigiant - netradicine mintis, kuriq man jkvepe Eigilo seminarai ir Danija. Demokratija- tai didziausia diktatlira sau, jei suprasime siq visuomenes busenq kaip milziniskq atsakomyb~ sau ir kitiems visuomenes nariams, pilieCiams.
Viliuosi, jog si knygele bus skaitoma ir komentuojama, tad atliks mlis4
visuomenes svietimo, 0 kartu jos pazangaus keitimo darbq.
Sekmes mums visiems siame Lietuvai reikalingame darbe ir aciu autoriams!

Turinys

Dialogo tiltas /4
Kaip visuomeneje svarstomos problemas?
Kaip veikia organizacijos Danijoje?
Kas ga/i jkurti organizacijq ir kokie jai keliami reikalavimai?
Parama visuomeninems organizacijoms
Demokratijos pagrind1.1 mokymasis

Lietuviskas dialogas /13
Nevyriausybines organizacijos: kas yra kas?
Ar lietuviai vienijasi?

Pameginkime drauge /17
Pradiia: trys istorijos
Kaip jsteigti organizacijq?
Kaip kurti jstatus?
Kaip organizacija veikia?
Nusivylimai
Kur slypi jega?
Skaitytojas klausia

Priedai /34
Danijos draugij(/ jstatai
Pratyb1.1 metu sukurti organizacijos jstatai
Lietuvos jstatymai, regu/iuojantys organizacij(/ veik/q
Literatara

Mindaugas Briedis,
Lietuvos Respublikos Seimo narys

2

3

