Uždavinys

Problema

Priežastis I lygmuo

Priežastis II lygmuo

1.1. Gyventojai nejaučia turintys
galią daryti įtaką priimant
valstybei svarbius sprendimus

1.2. Dalyvavimas savanoriškoje
veikloje visuomenėje nėra
laikomas norma (matomas kaip
altruizmas,o ne elementari
veikla).

1. Mažas visuomenės
dalyvavimas
savanoriškoje,
pilietinėje ir
bendruomeninėje
veikloje

2. Valstybės institucijų ir
įstaigų darbuotojams
trūksta žinių ir gebėjimų
efektyviai ir patraukliai
įtraukti piliečius į
sprendimų priėmimo
procesus

2.7.

Silpnas visuomenės
socialinis aktyvumas,
dalyvavimas
bendruomeninėse
veiklose ir sprendimų
priėmimo procesuose

1.3. Gyventojams trūksta
informacijos apie
bendruomenines organizacijas,
jų potencialą (43 proc. nežino)

2.1. institucijoms trūksta
informacijos apie galimus
konsultavimosi su visuomene
būdus
(valstybinio audito ataskaita)

2.2. institucijų darbuotojams
trūksta žinių ir gebėjimų kaip
efektyviai konsultuotis su
visuomene, kokia šių
konsultacijų pridėtinė vertė.

3.1. PVO veiklą varžanti teisinė ir
mokestinė aplinka

Priežastis III lygmuo

Priežastis IV lygmuo

1.1.1. gyventojai savo asmeninę
pilietinę galią vertina labai žemai
(pilietinės galios indeksas 3,61 iš 10
balų)

1.1.1.2. žmonės mąno, kad jų nuomonė
institucijoms nėra svarbi, o į teikiamus
siūlymus nėra atsižvelgiama
(visuomenės nuomonės apklausa)

1.1.2. žemas visuomenės pasitikėjimas
sprendimus priimančiomis
institucijomis
(visuomenės nuomonės apklausa)

1.1.2.1. žmonės turi mažai žinių apie tai kaip
valstybėje yra priimami sprendimai ir kaip
reikia teikti siūlymus, kad atsižvelgtų.

1.2.3. NVO trūksta gebėjimų patraukliai
organizuoti savanorišką veiklą,
pritraukti daugiau savanorių kokybiškai
savanorystei.

1.1.2.2. žmonės turi/yra girdėję neigiamų
bendravimo/bendradarbiavimo su valstybės
institucijomis pavyzdžių.

1.3.1. Bendruomeninėms
organizacijoms trūksta gebėjimų
patraukliai organizuoti veiklą, pritraukti
naujus narius, ypač jaunimą.

2.2.1 Institucijų darbuotojai nėra
skatinami konsultuotis su visuomene

2.2.2. Institucijų darbuotojai negauna
tokių pasiūlymų iš visuomenės kokių
tikėtųsi (neatitinka lūkesčiai)

3.1.1. Nėra matuojama
nevyriausybinėms organizacijoms
kuriama administracinė našta
3.1.2. nediferencijuojami
admin/mokestinės naštos reikalavimai
mažoms NVO (bendruomeninėms) nuo
didesnių NVO, atgrąso visuomenę nuo
dalyvavimo NVO veikloje

3. Silpnos pilietinės
visuomenės organizacijos:
neturi darbuotojų, dažna
darbuotojų kaita, trūksta
lyderių, trūksta darbo su
savanoriais, planavimo,
atstovavimo (advokacijos)
įgūdžių

3.1.3. NVO taikomas mokestinis rėžimas
nesukuria palankios aplinkos NVO
veiklai
3.2. Finansavimo mechanizmai
nėra tvarūs

3.2.1. Finansavimo programos yra
trumpalaikės, todėl nepakankamos
siekiant tvarių, ilgalaikių tikslų.

3.2.2. Į NVO tvarumą, gebėjimus
investuojama tik iš užsienio donorų
programų.
3.3. Trūksta informacijos/žinių
apie dalyvavimo galimybes

3.3.1. 43 proc. nežino apie jų vietovėje
veikiančias bendruomenines
organizacijas
3.3.2. 15-29 m. asmenys neturi
informacijos apie bendruomenines
organizacijas (ŠMSM, VRM)

3.4. PVO silpnai įtraukiamos į
viešųjų paslaugų teikimą

3.4.1. NVO trūksta gebėjimų užtikrinti,
kad paslaugos būtų teikiamos
kokybiškai

3.4.2. institucijos (nac. ir savivaldos
lygmenyje) nepasitiki NVO gebėjimais
užtikrinti kokybę

3.4.3. trūksta patikimų duomenų
siekiant įvertinti NVO dalyvavimą
viešųjų paslaugų teikime

3.4.2.1. trūksta informacijos apie geruosius
NVO paslaugų teikimo pavyzdžius sklaidos
3.4.2.2. tam tikrose savivaldybėse (arba tam
tikrose srityse) nėra stiprių, paslaugas
galinčių teikti NVO

