PATVIRTINTA
Nevyriausybinių organizacijų tarybos
2015 m. balandžio 28 d. protokolu Nr. D5-87
NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS 2015–2016 METŲ VEIKLOS PLANAS
Veikla / priemonė
1
Supaprastinti Viešųjų pirkimų
tvarką

Išgryninti nevyriausybinių
organizacijų atstovavimo valstybės
institucijose padėtį ir užtikrinti tos
informacijos atnaujinimą ne rečiau,
kaip kas tris mėnesius

Įtraukti nevyriausybinių
organizacijų stiprinimo priemonę į
Europos Sąjungos 2014–2020
finansavimo mechanizmą
Sukurti nevyriausybinių
organizacijų fondo (Pilietinės
visuomenės programos) veiklos
plano gaires
Savivaldybių bendradarbiavimo su
nevyriausybinių organizacijų geroji
patirtis Lietuvoje ir užsienyje

Trumpas aprašymas
2
2015 metų pavasarį turi būti priimtas Viešųjų
pirkimų įstatymas, nelaikant nevyriausybinių
organizacijų perkančiosiomis. Klausimas
suderintas su Ūkio ministerija ir darbo grupės
nariais, visa medžiaga pateikta www.3sektorius.lt
Būtina to galutinio įstatymo (teikiamo Lietuvos
Respublikos Seimui) priežiūra
Parengtas nevyriausybinių organizacijų atstovų,
esančių įvairiose tarybose/darbo grupėse Lietuvos
Respublikos Seime, Lietuvos Respublikos
Vyriausybėje ir kitur, sąrašas tam, kad būtų aiški
nevyriausybinių organizacijų atskaitomybė prieš
kitas nevyriausybines organizacijas bei galimybės į
juos kreiptis, jei reikia perduoti/gauti informaciją ar
atstovauti klausimus
Turi būti suformuota priemonė NVO stiprinimui
(bent 20 mln. Eur) bei ministerijų
administruojamose programose numatytas aiškus
NVO dalyvavimas konkursuose
Parengtas nevyriausybinių organizacijų fondo
veiklos aprašymas (jo veiklos pradžią numatant
bent 2018 m.)

Data/ terminas
3
2015 m. I ketvirtis
iki įstatymo priėmimo
Lietuvos Respublikos Seime

Atsakinga darbo grupė
4
Teisės darbo grupė

2015 m. III ketvirtis
Nuolat, kas pusmetį

Registrų/nevyriausybinių
organizacijų duomenų bazės
sudarymo darbo grupė

2015 m. III ketvirtis

Europos Sąjungos 2014–2020
m. investicijų programavimo
ir priežiūros darbo grupė

2015 m. III ketvirtis

Apibendrinti bendradarbiavimo patirtį ir paviešinti
visoms savivaldybėms

2015 m. III ketvirtis

Nevyriausybinių organizacijų
fondo kūrimo ir nacionalinių
programų priežiūros darbo
grupė
Sąveikos tarp valstybės
institucijų ir nevyriausybinių
organizacijų platformos darbo
grupė

2

1
Apskritojo stalo diskusija dėl
asocijuotų verslo struktūrų
prilyginimo nevyriausybinių
organizacijų pagal Asociacijų
įstatymą ir lobistinių interesų
deklaravimo problemų

2
Šiuo metu verslo struktūros kuria asociacijas,
kurios iš esmės leidžia veikti tais pačiais pagrindais
kaip nevyriausybinė organizacija, tuo tarpu tikrasis
minėtų asociacijų tikslas yra lobistinė veikla
atstovaujant narių interesams. Taip ne tik
iškreipiama visuomeninių judėjimų samprata, bet ir
leidžiama nedeklaruoti lobistinių interesų. Todėl
būtina diskutuoti, kaip keisti tokią situaciją.
Socialinių paslaugų savivaldybėse
Šiuo metu daug kalbama apie globos namų
pirkimo iš nevyriausybinių
restruktūrizaciją, kadangi vaikų ir jaunuolių globa
organizacijų, turinčių patirtį šių
įstaigose yra brangi, tačiau vaikams ir jaunuoliams
paslaugų teikime, mechanizmo
ne pati naudingiausia globos ir lydėjimo paslauga.
aptarimas, teisinių prielaidų jo
Nevyriausybinės organizacijos jau ilgai veikiančios
įgyvendinimui analizė ir pasiūlymai šioje srityje ir lydinčios jaunuolius po valstybės
koregavimui, jei išryškėtų poreikis. globos savarankiško gyvenimo namuose, įgalinimo
Pvz. jaunuolių po globos namų
būstuose ir pan. turi patirties ir išdirbtas metodikas,
savarankiškumo ugdymas, integrali kaip galima lydėti jaunuolius ne institucijoje, o
pagalba, socialinė globa ir pan.
bendruomenėje ar kitomis formomis. Taigi,
paslaugų pirkimas iš nevyriausybinių organizacijų
jau turinčių patirtį ir metodiką, ne tik sumažintų
didelių institucijų išlaikymo išlaidas, bet leistų
kokybiškiau lydėti valstybės globojamus vaikus ir
jaunuolius.
Parengti Nevyriausybinių
Parengtas ir LR Seimui pateiktas įstatymo
organizacijų plėtros įstatymo
pakeitimo projektas svarstymui. Įstatyme
pakeitimo projektą
sureguliuoti NVO atstovų delegavimo klausimus
bei įtraukti papildomus straipsnius iš buvusio NVO
įstatymo projekto (NVO finansavimo teikimo ir
kontrolės). Kartu su įstatymo pakeitimo projektu
parengtas ir NVO tarybos reglamento projektas,
įtraukiant pakaitinių tarybos narių galimybę

3
2015 m. rugsėjo mėn.

4
Teisės darbo grupė

2015 m. rugsėjo mėn.

Teisės darbo grupė
Sąveikos tarp valstybės
institucijų ir nevyriausybinių
organizacijų platformos darbo
grupė

2015 m. III ketvirtis

Teisės darbo grupė

3

1
Parengti Lietuvoje veikiančių
programų, skiriančių finansavimą
nevyriausybinėms organizacijoms,
išsamų aprašymą
Dalyvauti rengiant ECOSOC
įstatymo projektą

Sukurti Valstybinę nevyriausybinių
organizacijų duomenų bazę
Diskusija dėl valstybės galimybių
remti nevyriausybinių organizacijų
veiklą

Savivaldybių nevyriausybinių
organizacijų tarybų veiklos
apibendrinimas ir rekomendacijos

2
Turi būti sudarytas bendras nevyriausybinį sektorių
galinčių finansuoti fondų/programų sąrašas
(numatant finansavimo apimtis ir gavėjų skaičių)
taip pat įvertinti ar nevyriausybinei organizacijai
skirtas finansavimas skiriamas iš tiesų jai
Toks įstatymo projektas jau parengtas, tačiau
Nevyriausybinių organizacijų taryboje turi būti
apsvarstytas ir įvertintas taip pat. Galutinis rodiklis
– priimtas įstatymo projektas Lietuvos Respublikos
Seime
Bendradarbiaujant su VĮ „Registrų centras“
sudaroma speciali NVO duomenų bazė

3
2015 m. IV ketvirtis

4
Nevyriausybinių organizacijų
fondo kūrimo ir nacionalinių
programų priežiūros darbo
grupė

2015 m. IV ketvirtis

Teisės darbo grupė

2015 m. IV ketvirtis

Šiuo metu dauguma nevyriausybinių organizacijų
gali tikėtis finansavimo dalyvaudami įvairiuose
skelbiamuose konkursuose, kurių dauguma yra
skirti atlikti įvairioms veikloms, numatomoms
valstybės programose. Tuo tarpu galimybės
finansuoti pačią nevyriausybinę organizaciją veiklą
iki šiol nėra. Europos Sąjungoje jau įprasta veiklos
dotacijų procedūra (ang. operational grant)
procedūra, kuomet organizacijos gali teikti
paraiškas gauti finansavimą savo veiklai finansuoti,
jei pagrindžiamas tokios veiklos aktualumas ir
būtinumas. Todėl būtų svarbu jei tokia galimybė
būtų aptarta ir Lietuvoje
Įvertinti savivaldybių tarybų veiklą ir paruošti
rekomendacijas visoms savivaldybėms

2016 m. sausio mėn.

Registrų/nevyriausybinių
organizacijų duomenų bazės
sudarymo darbo grupė
Nevyriausybinių organizacijų
taryba

2016 m. IV ketvirtis

Sąveikos tarp valstybės
institucijų ir nevyriausybinių
organizacijų platformos darbo
grupė

4

1
Parengti pasiūlymo paketą dėl
viešųjų įstaigų palikimo valstybės
jurisdikcijoje, o norinčioms
išsaugoti nevyriausybinės
organizacijos statusą – suteikti 2-3
metų persiregistravimo į labdaros ir
paramos fondus terminą
Sudaryti sąlygas viešųjų paslaugų
teikimui konkurso būdu per
nevyriausybines organizacijas,
mažinant biudžetinių įstaigų
dalyvavimą

2
Parengtas pasiūlymo projektas, aptartas
Nevyriausybinių organizacijų taryboje ir priimtas
politinis-teisinis sprendimas

3
2017 m. I ketvirtis

Sudaryta speciali darbo grupė valstybės
(savivaldybių) biudžetinio aparato optimizavimui,
palaipsniui ir strategiškai paslaugas perteikiant
nevyriausybinėms organizacijoms

2017 m. I ketvirtis

Teisės darbo grupė

Vykdyti Nevyriausybinių
organizacijų plėtros įstatymo
įgyvendinimo stebėseną ir esant
reikalui, jo tobulinimą

Tiek nacionaliniu mastu (ypatingai įvertinant
Nevyriausybinių organizacijų taryboje esančių
nevyriausybinių organizacijų atstovų atskaitomybę
ir legitimumą), tiek ir savivaldybėse

Nuolat

Sąveikos tarp valstybės
institucijų ir nevyriausybinių
organizacijų platformos darbo
grupė
Teisės darbo grupė

____________________

4
Teisės darbo grupė
Registrų/nevyriausybinių
organizacijų duomenų bazės
sudarymo darbo grupė

