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ÁÞANGA

2001-øjø metø antrajame Saviðvietos numeryje raðoma apie Lietuvos nevyriausybiniø organizacijø ir projekto Nevyriausybiniø organizacijø lyderiø ugdymas, kurá vykdo Lietuvos suaugusiøjø ðvietimo asociacija
(LSÐA) bei Ðiaurës ðaliø liaudies akademija (NFA) pokyèius.
Apie Lietuvos treèiojo sektoriaus pokyèius per pastaràjá deðimtmetá. Juos
analizuoja Socialinës etikos instituto konsultantas Arûnas Kuèikas straipsnyje Didieji lûkesèiai bei Nevyriausybiniø organizacijø informacijos ir
paramos centro direktorius Vaidotas Ilgius straipsnyje Lietuvos nevyriausybinio sektoriaus dimensijos.
Apie projekto Nevyriausybiniø organizacijø lyderiø ugdymas pokyèius. Já nuo 1996 metø vykdo Lietuvos suaugusiøjø ðvietimo asociacija
kartu su Ðiaurës ðaliø liaudies akademija bei kolegomis ið Latvijos ir Estijos. Kaip vystësi projektas, kaip plëtësi jo geografija ir kito turinys, kokie
rezultatai pasiekti  apie tai raðo LSÐA valdybos pirmininkë, projekto
vadovë Roma Vilimienë.
Apie nevyriausybiniø organizacijø strategijos ir veiklos pokyèius, siekiant
bendradarbiavimo su savivaldybëmis. Prielaidos pokyèiams buvo kuriamos visus ðeðerius metus, kol vyko projektas. 2001-øjø metø projekto
renginiai parodë, kad bendradarbiavimas tarp NVO ir savivaldybiø yra
ámanomas ir bûtinas. Kodël jo reikia, kokiais principais jis turi bûti grindþiamas, raðo projekto konsultantas Aurimas M. Juozaitis.
Apie savivaldybiø poþiûrio á nevyriausybines organizacijas pokyèius, vis
labiau pripaþástant jas ne konkurentais, o socialiniais partneriais, galinèiais padëti spræsti visuomenës problemas. Ðis poþiûris atsispindi Lietuvos savivaldybiø asociacijos atstovës, Vilniaus miesto savivaldybës
socialinës paramos centro direktorës pavaduotojos Rasos Laiconienës
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straipsnyje Nevyriausybiniø organizacijø ir savivaldybës bendradarbiavimo principai.
Antrojoje leidinio dalyje nevyriausybiniø organizacijø ir savivaldybiø
atstovø komandos ið penkiø Lietuvos rajonø pristato pirmuosius konkreèius bendradarbiavimo þingsnius  bendrø projektø, galinèiø padëti
iðspræsti bent vienà vietos problemà, idëjas.
Apie pokyèius buvo kalbama 2001-øjø metø gruodþio mënesio 13 dienà LSÐA organizuotoje konferencijoje Savivaldybiø ir nevyriausybiniø
organizacijø bendradarbiavimas. Jos medþiaga remiantis sudarytas ðis
Saviðvietos numeris.
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I. NEVYRIAUSYBINËS ORGANIZACIJOS
L I E T U V O J E VA K A R , Ð I A N D I E N , RY T O J

Kuo lengviau pasiekiamas
tikslas, tuo maþiau jo siekiama.
PINIJUS JAUNESNYSIS

Didieji lûkesèiai
ARÛNAS KUÈIKAS
Socialinës etikos instituto konsultantas
Modernëdama Lietuva iðgyvena giliø socialiniø ir kultûriniø permainø,
virstanèiø krizëmis, laikotarpá. Kad gyvenimas taptø normaliu, nepakanka garsiai pareikðto noro bûti priimtiems á Europos Sàjungà ir NATO,
reikia dar ávykdyti esmines reformas ðalies teisinëje, administracinëje,
ûkinëje ir kitose srityse. Akivaizdu, kad didþiausià nerimà ir neapibrëþtumà kelia valstybëje ir visuomenëje vykstantis decentralizacijos procesas, valstybës valdþios bei dviejø neseniai atsiradusiø, pelno bei pilieèiø
iniciatyvos sektoriø galiø ir atsakomybës perskirstymas.

Ko mes siekiame?
Kiekviena demokratinë visuomenë savo gerovæ ir plëtrà grindþia trijø
banginiø principu. Tai:
a) laisvoji rinka, kuriai atstovauja verslo sektorius,
b) demokratiðkai iðrinkta valdþia, kurios atstovai yra parlamentarai
ir vykdomosios valdþios institucijø ir ástaigø darbuotojai,
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c) savanoriðkos pilieèiø institucijos. Pastarojoje dalyje, kuri nesaisto
savæs su naudos sau siekimu, sutinkame nevyriausybines organizacijas.

DIDIEJI

LÛKESÈIAI

Remdamiesi trijø sektoriø struktûra ir taikydami jà tarybinës visuomenës modeliui, galime daryti tam tikras áþvalgas.
Valstybë

Valstybës sektorius

Verslo sektorius

NVO (treèias sektorius)

Tarptautinëje kalboje tapo priimta nevyriausybines organizacijas vadinti
treèiuoju sektoriumi. Pirmasis ir antrasis sektoriai, tai valstybës valdþia ir verslo organizacijos, siekianèios pelno sau. Pelno nesiekianèios organizacijos 
tai privaèios áregistruotos grupës, nesiekianèios pelno ir nepavaldþios valstybës struktûroms,  yra treèiasis ðio visuomenæ vaizduojanèio trikampio
kampas. Nevyriausybinëms organizacijoms bûdinga:
a) Telkti pilieèius á asociacijas, skatinti juos prisiimti asmeninæ ir
bendruomeninæ atsakomybæ uþ savo, artimiausios aplinkos bei
visuomenës reikalus.
b) efektyviai, kokybiðkai ir su maþesnëmis nei valdþios institucijø
sànaudomis spræsti problemas bei teikti kvalifikuotas paslaugas.
c) nuolat atstovauti savo nariø ir visuomenës grupiø interesams,
daryti átakà valdþios sprendimams.
Ðiuolaikinë visuomenë, vaizduojama kaip trikampis, kurio kampai bûtø vienas su kitu susijæ sektoriai, kurie bendradarbiaudami atlieka savàsias uþduotis. Tai patvirtina logika ir patirtis moderniø valstybiø, kuriose
ðis bendradarbiavimas yra sena istorija, taip pat ir nuolat analizuojamas reiðkinys.

Kà paveldëjome?
Norint sëkmingiau reformuoti valstybës ir visuomenës struktûras bei
kuo greièiau sukurti vakarietiðkà visuomenæ, bûtina atsigræþti atgal ir aptarti prieð gerà deðimtmetá atmestà sistemà, kurios átaka vis dar stipriai
veikia mûsø màstymà ir veiklà.
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Valstybë

Valstybë

Valstybë

Verslas

NVO (treèias sektorius)

 Sovietinëje visuomenëje aiðkiai dominavo valstybës valdþios
sektorius, visas vieðasis gyvenimas buvo reþimo reglamentuojamas,
paliekant individui ar individø grupei tik ribotà savarankiðkos
veiklos laisvæ ir tai tik tada, jei tokia veikla nekëlë kritiðkø klausimø sistemos veikimo atþvilgiu.
 Ûkio augimà lëmë planavimas, o produktø ir paslaugø kiekybæ
ir kokybæ turëjo uþtikrinti valstybës, o ne rinkos sàlygomis veikianèios ámonës. Privati iniciatyva siekiant asmeninio pelno buvo
netoleruojama. Darbo vietø kûrimas buvo ne tiek priemonë,
kiek tikslas pats savaime.
 Treèiasis sektorius buvo suprantamas kaip valdþios rankø
prailginimas. Visuomeninës organizacijos veikë daugiausiai
kultûros ir sporto srityse, profsàjungos, kûrybinës bendrijos,
vaikø ir jaunimo organizacijos (pionieriai ir komjaunimas)
telkusios þmones, organizavusios laisvalaikio uþimtumà, siekë
pagrindinio tikslo  ugdyti tarybiná pilietá. Ðias organizacijas
steigë, kontroliavo ir finansavo valstybës valdþia.
Suprantama, kad iðsamesniam sovietinës sistemos aptarimui reiktø
skirti kur kas daugiau laiko ir vietos. Èia apsiribojome tik keletu
aspektø, kurie ilgainiui iðryðkëjo kaip totalitariniø sistemø visuomenëms bûdingos ydos, tai ir privaèios iniciatyvos, kûrybiðkumo ir laisvai prisiimtos atsakomybës uþ save ir visuomenæ stoka, ir net
sàmoningas savarankiðkos individø raiðkos vieðojo gyvenimo erdvëje
slopinimas.
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Valdymo decentralizavimas dalijantis atsakomybe
su pilieèiais uþ bendruosius reikalus
Devinto deðimtmeèio pabaigoje, ypaè Sàjûdþio metu nusiritusi pilietiniø iniciatyvø banga, sujudino daugelá þmoniø, sutelkë juos bendram tikslui ir aktyviai veiklai, stipriai sudrebindama oficialiosios, primestos
valdþios dominavimà. Taèiau atsikraèius komunistø valdymo ir pradëjus
savarankiðkai spræsti visos ðalies ir vietos bendruomeniø reikalus paaiðkëjo, kad, surengus laisvus rinkimus ir iðsirinkus savo valdþià, vieðasis
administravimas ið karto nepagerëjo, o socialinë átampa vis augo. Aptardami mus dominanèius aspektus pastebësime, kad:
a) naujoji kraðto valdþia, kaip ir visa visuomenë, turëjo romantiðkà,
ðiek tiek naivokà ateities vizijà, ypaè stokojo priimtø sprendimø
ágyvendinimo patirties. Iðkilus didesniems nesutarimams, griebdavosi iðmoktø situacijos valdymo bûdø: pasinaudojant turima
valdþia, ðalinti ið vieðojo veikimo nepanaðius á save. Valdþios
sektorius po trumpalaikio atsivërimo pilieèiø átakai atitrûko ir
nutolo nuo savo rinkëjø;
b) kita vertus, politikai, siekdami sumaþinti valstybës atsakomybæ
ir perleisti ûkio sektoriø privaèiai iniciatyvai, pradëjo valstybës
turto privatizacijà. Iniciatyvûs verslininkai netruko atsiliepti
ir konkuruodami leistinais bei neleistinais bûdais, didino pelno
sektoriaus teritorijà, plëtojo laisvàjà rinkà;
c) þenklûs pasikeitimai ávyko visuomeninës veiklos sektoriuje:
pirmiausia iðnyko labiausiai su buvusia ideologija susijusios
organizacijos, tokios kaip pionieriai ir komjaunimas. Stiprius
sukrëtimus patyrë profsàjungos, kûrybinës sàjungos, kurioms
reikëjo surasti savo vaidmená pasikeitusioje situacijoje.
Siauèiant privatizacijos procesams, sunyko buvusios pionieriø
stovyklos, poilsio namai, buvo uþdaryta privatizuotø gamyklø
kultûros ir sporto centrai, visiðkai sumenko buvusiø kolûkiø
kultûros namai, bibliotekos. Nors tuo pat metu atsikûrë prieðkario Lietuvoje veikusios organizacijos ir steigësi tarptautiniø
organizacijø skyriai, kilo naujos iniciatyvos, ëmë laisvai reikðtis
tikëjimo bendruomenës, taèiau visuomeniniame sektoriuje
siautë chaosas, konkurencija ir siekis paþinèiø valdþioje dëka
uþsitikrinti finansinæ paramà veiklai.

DIDIEJI

LÛKESÈIAI
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Valstybës valdþia pusiau sàmoningai siekë sumaþinti savo átakà vieðajame gyvenime ir uþleisti vietà privaèiai iniciatyvai, atsitraukti ið individo ir bendruomenës aplinkos, suteikiant pastariesiems galimybæ prisiimti
atsakomybæ ir patiems ar su valdþios institucijomis drauge ieðkoti iðeities
ið aðtrëjanèiø problemø rato.
Taèiau jei þmoniø, norinèiø pasinaudoti iniciatyvos laisve ir galimybe uþdirbti, pelno sektoriuje nereikëjo ilgai ákalbinëti, ypaè tai pasakytina apie jaunàjà kartà, tai pilietinis sektorius gana greitai susidûrë su
dideliais sunkumais. Visø pirma, átvirtinus valstybinæ nepriklausomybæ, pasirodë, kad dauguma pilieèiø nëra pajëgûs pakelti tiek daug laisvës. Susilpnëjusi valdþios átaka ir beveik dingæs socialinis saugumas
sukëlë nusivylimà, paniðkà baimæ ir net agresijà. Pasijutæ apleisti, þmonës bandë uþsitikrinti nors vis labiau maþëjanèià, bet áprastà valdþios
paramà, nesumodami kaip pasirûpinti bent paèiais paprasèiausiais savo
poreikiais (pvz., laisvalaikio organizavimu, kaimynystës stiprinimu, pagalba patekusiam á bëdà, pasidalijimu patirtimi ir informacija). Kita
vertus, norint imtis iniciatyvos, reikia turëti dalyvavimo vieðajame gyvenime, bendravimo ir bendradarbiavimo ágûdþiø, ðiek tiek lëðø (susirinkimams, informacijos perdavimui, veiklos koordinavimui ir t.t.) ir
pakankamai laisvo laiko.
Paaiðkëjo, kad pilieèiø aktyvumui ir atsakomybei paskatinti neuþtenka vien tik jiems netrukdyti, bet bûtinos ilgalaikës sutelktos pastangos,
papildomos investicijos ir lanksèios, pilieèiø pasitikëjimà ugdanèios bei
juos bendrai veiklai sutelkianèios nevyriausybinës organizacijos, suteikianèios galimybæ pilieèiams paties pasirûpinti savo reikalais.
Ne vien pelno, bet ir pilietinio sektoriaus stiprinimas, palankiø sàlygø
nevyriausybiniø organizacijø veiklai sudarymas ir bendradarbiavimas su
jomis, leistø valstybei decentralizuoti valdymà ir sumaþinti jo iðlaidas,
pasidalinti su visuomene socialinës atsakomybës naðta, greièiau bei sëkmingiau sukurti vakarietiðkà, demokratinæ visuomenæ.

Subsidiarumas  moralinës tvarkos pagrindas
Visuomenës modernizavimo procese pastebimi neapibrëþti ir daþnai
net prieðiðki santykiai tarp tradiciniø valdþios institucijø ir vieðàjà veiklà
pradëjusiø nevyriausybiniø organizacijø. Reikia aiðkiau suvokti ir pagrásti skirtingø sektoriø institucijø bendradarbiavimo prasmæ: kodël ir kaip
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tradicinës valdþios institucijoms dalytis atsakomybe su pilieèiø iniciatyvomis, kad bûtø uþtikrintas visuomenei reikalingo socialinio saugumo
bei teikiamø paslaugø minimumas. Stebuklingø receptø nëra, todël prasminga kalbëti apie principus.
Modernios visuomenës jau seniai ágyvendino ir toliau stiprina aksioma tapusá teiginá, kad labiausiai asmená formuoja artima aplinka, kurioje
asmuo gimsta, bræsta, ágyja bendravimo ir bendradarbiavimo ágûdþiø, ágauna pirmàjà gyvenimiðkà patirtá, ugdosi pagrindines vertybes. Taip yra
todël, kad artimà aplinkà asmuo gali pats átakoti ir keisti, o kas svarbiausia  gana greitai matyti savo veiklos rezultatus. Tai stiprina asmenø ir
grupiø motyvacijà veikti, suteikia pasitikëjimo savimi ir kitais, leidþia
mokytis ið patirties, vis labiau paþástant autentiðkà tikrovæ, jos tobulinimo galimybes bei tø galimybiø ribas. Visi suminëti veiksniai veda á vienà
tikslà  atsakomybës uþ save ir savo aplinkà (ðeimà, bendruomenæ) prisiëmimà.
Teisingesná skirtingos galios struktûrø atsakomybës pasidalinimà apibrëþia subsidiarumo principas, kuris teigia individo ar pirminiø socialiniø dariniø (ðeimos, bendruomenës, savivaldybës ir t.t.) pirmumà prieð
didesnius ir galingesnius darinius prisiimant atsakomybæ ir sprendþiant
problemas. Paprasèiau tariant, visi klausimai, kuriuos gali iðspræsti atskiras individas ar individø grupë, turi bûti palikti jø atsakomybei. Bet koks
stipresnës institucijos ásikiðimas sàlygoja individo ar individø grupës pareigos ir atsakomybës, bei atsiradusios motyvacijos veikti sumaþëjimà.
Subsidiarumo principas taip pat ápareigoja stipresnæ institucijà, mûsø atveju, valdþios struktûras, teikti pagalbà individui ar grupei, jei ði nëra
pajëgi pati susidoroti su jai tekusiomis uþduotimis. Pagalba yra teiktina
tik tikslingai stiprinant individà ar pirminæ institucijà savarankiðkai veiklai,
kad ji atsistotø ant kojø, o ne prijaukinant pagalbos gavëjus prie pagalbos teikëjø.
Subsidiarumo principo suvokimas ir ágyvendinimas gali veiksmingai
prisidëti prie greitesnës mûsø valstybës ir visuomenës modernizacijos,
decentralizacijos, kitaip sakant, atsakomybës uþ bendruosius reikalus tarp
valdþios ir bendruomenës pasidalinimo. Svarbu paþymëti, kad subsidiarumo principu ágyvendinami decentralizacijos procesai gali duoti teigiamø rezultatø. Kad bûtø iðvengta destruktyvaus socialinio nesaugumo
jausmo, o individai ir bendruomenës motyvuotos reformoms, svarbu siekti

DIDIEJI

LÛKESÈIAI
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skirtingø dydþiø institucijø (seniûnijø, savivaldybiø, vyriausybës) ir skirtingos prigimties organizacijø (nevyriausybiniø organizacijø, religiniø bendrijø) bendradarbiavimo.

Modernizacijos procese kylanèios problemos
Jau dabar galime ávertinti pirmàjà valdþios institucijø ir nevyriausybiniø organizacijø bendradarbiavimo patirtá. Nevyriausybiniø organizacijø
laikysenai bûdinga:
 per didelis savo vaidmens ir galimybiø sureikðminimas
bei jëgø pervertinimas;
 skubëjimas prisitaikyti prie finansinæ paramà teikianèiø
institucijø prioritetø;
 valios veikti pagal savo paðaukimà stoka, vedanti á ribotumà
ir stagnacijà;
 organizacijø bendradarbiavimui reikalingos motyvacijos
ir supratimo stoka;
 nevyriausybinio sektoriaus analitikø bei profesionalø stygius.
Valstybës sektoriui bûdinga:
 per didelis noras nevyriausybiniø organizacijø rankomis
iðspræsti sudëtingas socialines problemas;
 neadekvatûs rezultatø kiekybës ir kokybës atþvilgiu
reikalavimai;
 nelankstumas bendradarbiaujant su nevyriausybinëmis
organizacijomis, pavojingas abipusis susisaistymas
bei paramos teikimo tolydumo stygius;
 nepakankamas partneriø átraukimas á veiklos ir paslaugø
planavimo ir sprendimø priëmimo procesà, nesugebëjimas
identifikuoti atitinkamoje srityje pilietiniam sektoriui
atstovaujanèias organizacijas ar jø junginius.
Rezultatyvus galiø ir atsakomybiø per(si)skirstymas, valstybës ir pilietinio sektoriø bendradarbiavimo gerinimas, o taip pat ir socialinio saugumo bei kokybiðkø paslaugø bendruomenei uþtikrinimas, galimas tik
nuolatinës partneriø (sektoriø) komunikacijos kontekste. Tam reikalingos bendravimà ir bendradarbiavimà uþtikrinanèios struktûros, pagrástos
aiðkiais principais ir abipusiais ásipareigojimais, o taip pat aiðkiai api-
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brëþtos informacijos mainø, konsultavimosi ir finansinës paramos teikimo procedûros. Belieka tikëtis, kad ðiuo metu diskutuojamas Nevyriausybiniø organizacijø plëtros ástatymo projektas þenkliai sustiprins vieðojo
ir pilietinio sektoriø bendradarbiavimà ir pagreitins Lietuvos visuomenës
modernizacijà bei kokybiðkà socialinës atsakomybës per(si)skirstymà.
Autoriui sutikus, straipsnis perspausdintas ið leidinio Savivaldybiø ir nevyriausybiniø organizacijø partnerystë. Iðleido Nevyriausybiniø organizacijø informacijos
ir paramos centras. 2001 m., Vilnius.

Lietuvos nevyriausybiniø
organizacijø sektoriaus
dimensijos
V A I D O TA S I L G I U S
Nevyriausybiniø organizacijø informacijos
ir paramos centro direktorius
Norëèiau su Jumis pasidalinti informacija ir mintimis apie ðiandieninæ
treèiojo sektoriaus padëtá. Pirmiausia apþvelgsiu naujausius Lietuvos nevyriausybiniø organizacijø sektoriaus kiekybinius duomenis, remdamasis kolegës Vaidos Jasukaitytës atlikto tyrimo iðvadomis.
Antra, norëèiau pateikti Statistikos deparatmento duomenis apie labdarà ir paramà ir pakomentuoti, kokios sàlygos yra susidariusios filantropijai.
Apþvelgdamas ðias dvi svarbiausias NVO sektoriaus dimensijas, komentarus kartkartëmis pailiustruosiu ðiuo metu sparèiai besikeièianèio
treèiojo sektoriaus teisinëmis ir politinëmis aktualijomis.
Vykdydamas JAV tarptautinës plëtros agentûros remtà projektà, Nevyriausybiniø organizacijø informacijos ir paramos centras atliko Lietuvos
ne pelno sektoriaus tyrimà. Vienas ið projekto rezultatø buvo 2000 m.
sausio 28 d. ákurta Lietuvos nevyriausybiniø organizacijø koalicija uþ
filantropijà. Vienas ið svarbiausiø koalicijos tikslø  teisiðkai átvirtinti
19962000 m. Vyriausybës programinæ nuostatà, kad Lietuvos pilieèiai,
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mokëdami fiziniø asmenø mokestá, galëtø savo nuoþiûra dedikuoti
iki 2 % jo sumos kaip paramà labdaringai organizacijai arba religinei bendrijai. Tokia nuostata buvo átraukta á Gyventojø pajamø mokesèio ir turto deklaravimo ástatymo projektà. Pagal vëliausià projekto formuluotæ,
gyventojai galës dalimi savo pajamø mokesèio lëðø remti visas organizacijas, kurios pagal naujàjá Labdaros ir paramos ástatymà galës gauti paramà  biudþetines ástaigas ir ne pelno organizacijas.
Natûralu, kad kalbant apie tokià ne pelno sektoriaus galimybæ, politikams kilo klausimø, kas tie paramos gavëjai, kiek jø yra, koks jø vaidmuo
vsuomenëje ir ðalies ekonomikoje, ar verta skirti jiems biudþeto lëðø, jei
taip  kodël. Paaiðkëjo, kad iki ðiol Lietuvoje niekas nemëgino iðsamiai
iðnagrinëti ne pelno sektoriaus, jo struktûros, apimties, veiklos ir kitø
ypatybiø.
Siekdamas aukðèiau iðvardytø tikslø, 2000 metais Nevyriausybiniø organizacijø informacijos ir paramos centras ásigijo LR Statistikos departamento Ûkio subjektø registro duomenis apie visas Lietuvos Respublikoje
veikianèias organizacijas, atstovaujanèias penkiems teisiniams tipams. Ðiø
duomenø analizë ir sudarë tyrimo pagrindà.
Pateiksiu svarbiausius ðio tyrimo rezultatus:
 2000 metø balandþio mënesio duomenimis, ne pelno sektoriui
priklausanèiø organizacijø buvo 9629. Ið jø 7075 organizacijos
laikytinos nevyriausybinëmis.
Palyginus ðiuos duomenis su anksèiau mûsø turëtais, galima dràsiai
teigti, kad nevyriausybiniø organizacijø sektorius nors pamaþu, bet
tolydþiai auga.
 Vyraujanti teisinë forma ne pelno sektoriuje  visuomeninë organizacija  62 %.
Antroji pagal dydá grupë yra vieðosios ástaigos, sudaranèios 17 % visø ne
pelno organizacijø. Treèioji  religinës bendrijos ir bendruomenës (11 %),
galiausiai labdaros ir paramos fondai (6 %) bei asociacijos (4 %)
Tikrai veikia 58 % visø tirtø organizacijø; 73 % visuomeniniø organizacijø gyvybingumas nekelia abejoniø; maþiau nei penktadalis áregistruotø organizacijø yra visiðkai neveikianèios. Neveikia net treèdalis
registruotø labdaros ir paramos fondø, o vieðøjø ástaigø neveikia labai
nedaug  tik 6 %.
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Mano galva, ðie skaièiai akivaizdþiai iliustruoja tai, kà ne vienus metus
sakëme valdþios atstovams  visuomeniniø organizacijø ir vieðøjø ástaigø
teisinis reþimas daug palankesnis nei kitø ne pelno subjektø, kadangi
joms tik minimaliai suvarþyta teisë verstis ekonomine veikla. Dël to daugiau ðiø rûðiø organizacijø ir registruojasi, ir iðlieka veiklios.
Nevyriausybiniø organizacijø pasiskirstymas pagal sektorius
 Gausiausios yra medþiotojø ir þvejø organizacijos, antroje
vietoje  organizacijos, kuriø veikla susijusi su jaunimu ir vaikais.
Skirstant visuomenines organizacijas pagal socialines grupes,
paminëtinos ir gausios moterø organizacijos.
 Sporto organizacijos dominuoja skirstant organizacijas
pagal veiklos sektorius, antroje vietoje yra kultûros visuomeninës
organizacijos.
Ðis rodiklis visiðkai tiksliai atitinka Johnso Hopkinso universiteto tyrimus  bûtent ðiø srièiø ne pelno organizacijos dominuoja Vidurio ir Rytø
Europos valstybëse, tuo tarpu kituose regionuose vyrauja sveikatos ar
ðvietimo sektoriai.
 Asociacijos daþniausiai vienija tos paèios srities ámones.
 Daugiausia fondø savo veiklà sieja su vaikais, antri pagal
gausumà  kultûros fondai.

Regioninis aspektas
Galima paþymëti, kad yra tendencija maþiau organizacijø registruoti nacionaliniame lygmenyje ir vis daugiau jø registruojama vietos
lygmenyje.
Vilniaus savivaldybëje yra áregistruotos 1 786 organizacijos (tai sudaro 48 % visø miestø savivaldybëse áregistruotø organizacijø). Ádomu, kad
Vilniuje neáregistruotas në vienas labdaros ir paramos fondas.
Kauno miestas yra antrasis pagal áregistruojamø organizacijø skaièiø,
bet jø beveik tris kartus maþiau negu Vilniuje.
Kituose miestuose áregistruota daug maþiau organizacijø.
Ið rajonø savivaldybiø pirmauja Ðilutës rajono savivaldybë, kurioje áregistruotos 132 organizacijos (arba 5 % visø rajonuose áregistruotø ne
pelno organizacijø). Maþiausiai  12 organizacijø  áregistruota Tauragës
rajone. Raseiniø rajone áregistruota 17 organizacijø.
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Darbas
 Tik treèdalis organizacijø sukuria nors vienà mokamà
darbo vietà.
Tai reiðkia, kad didþiosios daugumos nevyriausybiniø organizacijø veikla
paremta savanoriðku darbu. Paradoksalu, taèiau daugiau nei pusë fondø
ir asociacijø nesilaiko ásakmaus ástatymø reikalavimo darbo sutartimi samdyti direktoriø ir buhalterá. Tad tos organizacijos, kurias Sodra ar Darbo
inspekcija gàsdina bausti uþ ðá tariamà nusiþengimà, tegu nepamirðta ðiø
skaièiø.
Nëra në vieno etatinio darbuotojo

Visuomenininës organizacijos

74 %

Labdaros ir paramos fondai

64 %

Vieðosios ástaigos

20 %

Asociacijos

50 %

Religinës organizacijos

71 %

 Turimais duomenimis, ne pelno sektorius sukuria
15 272 darbo vietas, arba 0,93 % visø Lietuvos darbo vietø.
Ið jø nevyriausybinës organizacijos sukuria 9629 darbo vietas
arba 0,58 % visø darbo vietø Lietuvoje.
Ðie skaièiai gana panaðûs á kitø Vidurio ir Rytø Europos valstybiø duomenis  1995 m. Vidurio Europoje ne pelno sektoriuje dirbo 1/3 % visos
darbo jëgos (atmetus þemës ûká, turëkime omenyje, kad Lietuvos þemës
ûkyje dirba nemaþai þmoniø, o savo tyrime to mes nepaisëme). Slovakijoje tuo metu ne pelno sektoriuje buvo uþimta 0,9 % darbo jëgos, Rumunijoje  0,3 %.
Remiantis Johnso Hopkinso universiteto tyrimø metodika ir turimais
duomenis, apytikriai galima spëti, kad savanoriø skaièius turëtø bûti apie
50 000, arba 3 procentai.
 Daugiausiai darbo vietø sukuriama vieðosiose ástaigose.
Tai natûralu, kadangi ðiø organizacijø tikslai yra paslaugø
teikimas ir ekonominë veikla.
Gaila, kad neturëjome jokiø sàlygø apskaièiuoti, kiek procentø bendro
nacionalinio produkto sukuria mûsø ne pelno sektoriaus. Taèiau spëju,
kad lygindami save net ir su Vidurio ir Rytø Europos ðalimis bûtume
atsilikæ nuo jø. JAV ekspertø manymu, ne pelno organizacijø ekonomi-
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nës veiklos suvarþymais Lietuvà lenkia tik Albanija. O juk pasaulio vidurkis rodo, kad net 47 % visø ne pelno organizacijø gaunamø lëðø yra uþdirbtos lëðos arba nariø mokesèiai, ir tik 11 %  privati parama.
***
Jei jau praðnekome ðia tema, tai pateiksiu keletà skaièiø
apie piniginæ paramà.
 Per 2000 m. I pusmetá Lietuva gavo 132 milijonus 126 tûkstanèius
900 litø labdaros ir paramos, ið jø 29 milijonus 190 tûkstanèiø 
pinigais.
Ið uþsienio ðaliø gauta 84% paramos.
 Per 1999 metus Lietuva gavo 192 mln. 425 tûkst. Lt paramos,
ið jø 58 245,900 Lt  pinigais.
Uþsienio parama sudarë 74,9 % visos gautos sumos.
 1998 metø rodikliai nedaug skyrësi nuo 1999 metø, tik finansinës
paramos buvo gauta beveik 9 milijonais maþiau.
Lyginant ðiuos skaièius galima teigti, kad paramos gaunama vis daugiau,
o ir ið uþsienio gaunamos paramos nemaþëjo.
Kitu aspektu þiûrint, vaizdas kitoks  2000 m. I pusmetá ið uþsienio
gautos paramos ne pelno organizacijoms teko tik 32,9 %, tuo tarpu ið Lietuvos subjektø  net 73,8 %. 1999 metais ne pelno organizacijoms skirta
44,4 %, uþsienio paramos Lietuvos paramos pasiskirstymas praktiðkai liko
toks pats. Tuo tarpu 1998 metais rodikliai panaðesni á 2000-øjø.
Taigi ðie duomenys turëtø liudyti, kad uþsienio parama tenka pirmiausia
valstybiniam sektoriui, o Lietuvos rëmëjai labiausiai remia mus  nevyriausybines organizacijas.
Pastaroji þinia gali pasirodyti ypaè dþiugi  tai kontrargumentas tiems,
kurie sako, kad Labdaros ir paramos ástatymas neveikia ar nëra filantropijos tradicijos. Ne pelno sektorius nuo to kenèia palyginus maþiausiai.
Lyginant uþsienio ir Lietuvos paramos absoliuèias vertes matyti, kad 
2000 m. I pusmetá ið uþsienio gavome beveik 12,5 mln. litø, o ið Lietuvos
rëmëjø  13,2 mln. litø, 1999 metais  19,6 mln. ir 30,2 mln., o 1998
metais  atitinkamai 12,1 mln. ir 31 mln. litø.
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Atrodo, galime kalbëti apie Lietuvos rëmëjø laipsniðkà maþëjimà ne
pelno organizacijoms net absoliuèiai didëjant gaunamai paramai.
Interpretuoti ðiuos duomenis sudëtinga, detaliai neiðskaidþius, kokia
labadara ar parama patenka á Statistikos departamento duomenis  ar
átraukti ministerijø skirstyti asignavimai, PHARE, Georgo Soroso teikiamos lëðos ir panaðiai. Juk pagal senàjà Labdaros ir paramos ástatymo versijà parama neturëtø bûti laikomi grantai, kuriø panaudojimui davëjas
këlë ástatyme nenumatytas sàlygas  prievoles atsiskaityti, gràþinti nepanaudotas lëðas ir t.t.
Galima bûtø áþiûrëti ekonominio sàstingio átakà. Taip pat abejoniø
nekelia Lietuvos pasiryþimo siekti narystës Europos Sàjungoje padariniai  ES nusprendë finansuoti tik tas problemas, kurios Lietuvos valstybei (t.y. valdþios institucijoms) trukdo patekti á Sàjungà, kiti rëmëjai ëmë
laipsniðkai trauktis, motyvuodami tuo, kad Lietuva matyt jau pakankamai iðsivystë, jei siekia narystës ES.
Þinodami tokias tendencijas, turime daryti atitinkamas iðvadas:
1. Nebegráð tos dienos, kai Phare ar JAV rëmëjai rëmë platø
NVO veiklos spektrà. Jeigu uþsienio paramos toliau ir nemaþës,
tai likusi nevyriausybinëms organizacijoms bus dalinama
specifiniams tikslams ir didesnëmis sumomis, todël vidutinei
organizacijai reikia nustoti þvalgytis Vakarø link arba ieðkoti
jautresniø perëjimo situacijai rëmëjø Vakaruose, ypaè privaèiø
fondø.
2. Lietuvoje filantropijos tradicijos yra, ið Lietuvos gauname ne
maþiau paramos nei ið Vakarø, tereikia dràsiau ir profesionaliau
praðyti paramos ið mûsø ámoniø ir uþdirbanèiø asmenø. Lietuvos
ámonës pinigais teikia 76,2% visos savo paramos. Ekonomika
anksèiau ar vëliau atsigaus, todël daugëti turëtø ne tik naujø
automobiliø ar parduotuviø, bet ir filantropø.
Naujasis Labdaros ir paramos ástatymas magiðkai nepagausins paramos kiekio, taèiau akivaizdu, kad jis sudaro paprastesnes sàlygas paramai
duoti ir gauti. Bûtent biurokratiniø barjerø nykimas turëtø daryti átakà
paramos gausëjimui  bus daugiau duodanèiø, tegul ir po maþiau.
Ðiuo aspektu ypaè svarbu, kad bûtø gausinamos adekvaèios filantropø
skatinimo priemonës. Viena jø galëtø bûti leidimas fiziniø asmenø paja-
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mø mokesèio mokëtojams savo nuoþiûra skirti iki 2 % savo sumokëto
mokesèio ne pelno organizacijø labui. Svarstytina galimybë ne pelno sektoriaus projektø rëmimui atiduoti mokesèius, surenkamus ið azartiniø
loðimø ir pan.
3. Bûtina siekti, kad valstybë ir savivaldybës perimtø ne pelno organizatoriø rëmëjo funkcijas, skatindamos bendruomenines iniciatyvas,
skirdamos programiná finansavimà, taip leisdamos ne pelno organizacijoms kartu su biudþetinëmis institucijomis dalintis lëðomis,
skirtomis ávairiø visuomenës problemø sprendimui ar paslaugø
kûrimui.
Straipsnis parengtas pagal Vaidoto Ilgiaus praneðimà ðeðtajame Lietuvos NVO
forume, vykusiame 2001 metø kovo 3 dienà.
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dràsiai teigti, kad NVO sektorius nors pamaþu, taèiau tolygiai auga. Vis
daugiau þmoniø ásijungia á NVO veiklà ir daro tai daþniausiai savanoriðkais pagrindais.
Antra vertus, tos paèios NVO kuria darbo vietas. Yra apskaièiuota,
kad dabar Lietuvoje yra 32 000 savanoriø, sudaranèiø 1,93 % visos darbo jëgos (duomenys paimti ið Treèiojo sektoriaus, Nr. 3, 2001 m. ). Valstybë
taip pat vis daugiau dëmesio skiria nevyriausybinëms organizacijoms ir,
kaip tame paèiame Treèiojo sektoriaus numeryje teigia V.Ilgius, nevyriausybiniø organizacijø teisinis klimatas vis ðiltëja.

Projektas Nevyriausybiniø
organizacijø lyderiø ugdymas
ROMA VILIMIENË
LSÐA Valdybos pirmininkë
Projekto vadovë

Praneðimas NVO konferencijai, Vilnius, 2001 m. gruodþio 13 d.

Nevyriausybiniø organizacijø situacija
ir vaidmuo Lietuvoje
Pradëkime savo kalbà nuo trivialaus, bet kartu ir svarbaus fakto  Nevyriausybiniø organizacijø vaidmuo tiek Europoje, tiek Lietuvoje vis labiau auga. Kalbant apie NVO, galima vartoti skambius þodþius ir minëti
þmogaus ir valstybës ryðá per NVO, kalbëti apie tiltus ir dialogus, apie
aktyvø kiekvieno pilieèio dalyvavimà savo ir valstybës gyvenime, pagaliau apie kilnø savanoriðkà darbà ir taurø filantropijos aktà. Dþiugu, kad
ðiuo metu jau galima kalbëti kol kas tegu ir kukliø, bet faktø kalba. Nevyriausybiniø organizacijø skaièius Lietuvoje gana sparèiai auga  2001m.
balandyje ðalyje veikë 7075 NVO ir, kaip Treèiajame sektoriuje* teigia Nevyriausybiniø organizacijø informacijos ir paramos centro direktorius Vaidotas Ilgius, palyginus ðiuos duomenis su anksèiau mûsø turëtais, galima
* Treèiasis sektorius  NVO informacijos ir paramos centro biuletenis.

Ðvietimo nevyriausybinës organizacijos
Europos dokumentuose
NVO  skambiausioji styga, kai kalbama apie visà gyvenimà trunkantá
mokymàsi, kai kalbama apie pagrindines þmoniø kompetencijas, ypaè
socialiná raðtingumà. Europos suaugusiøjø ðvietimo asociacija (EAEA) savo
atsakyme apie vieno svarbiausiø Europos dokumento  Visà gyvenimà trunkanèio mokymosi memorandumo  svarstymo rezultatus, pabrëþia, kad pirmà
kartà Europoje NVO buvo pakviestos organizuoti Memorandumo svarstymà. Ji teigia, kad net pirminio ir patirtinio mokymosi (APEL  Prior
and Eperiential Learning) sistema turi bûti kuriama kartu su ðvietimo NVO,
kad jos ypaè atsakingos uþ neformalø ir informalø ðvietimà. Itin pabrëþiama, kad regioninës NVO turi kurti naujus mokymosi centrus suaugusiems. Gana tvirtai akcentuojama, kad Europos fondai turi remti ðvietimo
nevyriausybines organizacijas.

LSÐA projektas Nevyriausybiniø
organizacijø lyderiø ugdymas
Nuo 1996 metø Lietuvos suaugusiøjø ðvietimo asociacija kartu su kitomis Baltijos ðalimis bei Ðiaurës ðaliø akademija (NFA, Ðvedija)vykdo bendrà projektà paprastu pavadinimu Nevyriausybiniø organizacijø lyderiø ugdymas.
Tai paèiu laiku pradëtas projektas. Nuo 1996 metø projekte dalyvavo apie
ðimtas þmoniø  apie 100 Lietuvos nevyriausybiniø organizacijø vadovø ir
atstovø dalyvavo mokymuose (seminaruose, konferencijose) NFA, Latvijoje ir Lietuvoje, vyko á Ðiaurës ðalis pasisemti patirties. 1996 ir 1997 metais prieð iðvykstant 10 þmoniø grupei á NFA, buvo organizuotas
parengiamasis anglø kalbos seminaras. Antraisiais mokymo metais Ðiaurës
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ministrø taryba per NFA skyrë lëðø patirties pasidalijimui ir Lietuvoje,
regioniniai seminarai ávyko Panevëþyje, Klaipëdoje, Kaune, Alytuje. Treèiaisiais metais veikla dar labiau iðsiplëtë. Be mokymosi NFA, papildomai
vyko dviejø savaièiø patirties vizitai Skandinavijoje ir dviejø þingsniø mokymai Lietuvoje bei tarptautinë konferencija Druskininkuose. 1999 metais tarptautiniai kursai buvo organizuoti Latvijoje. Juose dalyvavo
10 nevyriausybiniø organizacijø atstovø ið Lietuvos. Gráþæ ið kursø, jie dalijosi patirtimi mokymuose Lietuvoje, juos vedë A.Juozaitis ir R.Vilimienë.
Respublikiniø seminarø tikslas buvo sukviesti regionines suaugusiøjø ðvietimo komandas (LSÐA filialø komandas), sukurti jø strategijas. Deja, rajonø suaugusiøjø ðvietëjai tada dar neparodë laukiamo aktyvumo ir
nepasinaudojo pasitaikiusia proga. Seminarai vyko gerai, deja, ne komandoms (nesusidarë), bet pavieniams atstovams.
Tais paèiais metais iðleista seminaro vedëjø A.Juozaièio ir R.Vilimienës knyga NVO: nuo aiðkios strategijos link efektyvios veiklos tapo gana populiari tarp nevyriausybininkø.
2000 metais aðtuoniø þmoniø grupë vël vyko á Latvijà, á dviejø savaièiø tarptautiná seminarà nevyriausybiniø organizacijø vadovams Jurmaloje. Po to dalis ið jø sëmësi patirties Ðiaurës ðalyse. Gráþæ jie nuoðirdþiai
ir kvalifikuotai (!) dalijosi patirtimi su kolegomis Druskininkø seminare.
Seminarà ir ðá kartà vedë A.Juozaitis, R.Vilimienë.
2001 metais projekto koncepcija dar pakito. Á patirties vizitus Skandinavijoje buvo pakviesti ne tik nevyriausybiniø organizacijø, bet ir savivaldybiø þmonës. Á Ðiaurës ðalis jie iðvyko komandomis  po du 
vienas NVO ir vienas savivaldybës atstovas. Respublikiniame seminare
dalyvavo dar didesnës komandos. Buvo kuriamos vietinës NVO ir savivaldybiø bendradarbiavimo strategijos. Pasidalinti savo patirtimi buvo
pakviesta ir Kelmës komanda (Kelmiðkiai sëkmingai dalyvavo 199699
metais LSÐA vykdytame PHARE demokratijos fondo finansuotame pilietinio ugdymo projekte). Projekto kulminacija  2001 metø gruodþio
13 dienà vykusi konferencija Savivaldybiø ir nevyriausybiniø organizacijø
bendradarbiavimas. Konferencijos metu buvo galima iðgirsti Ðvietimo ir
mokslo ministerijos, Savivaldybiø asociacijos atstovø nuomones apie
NVO ir savivaldybiø bendradarbiavimo principus ir galimybes bei susipaþinti su keturiø Lietuvos regionø, dalyvavusiø projekte, tokio bendradarbiavimo strateginëmis gairëmis.
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Projekto ávertinimas  susitikimas Rumðiðkëse
Pasakojimà apie ðiø metø darbus buvo galima pradëti nuo susitikimo
Rumðiðkëse, á kurá buvo pakviesti visi dalyviai, pabuvojæ projekto rengiamuose seminaruose, staþuotëse, konferencijose. Deja, á susitikimà ið minëtø ðimto projekte dalyvavusiø NVO atstovø atvyko tik septyniolika.
Susitikimas vyko rudená, per bulviakasá (lietuviams suprantamas uþimtumas ). Taèiau tie, kurie turëjo laiko dalyvauti susitikime, pasidalijo
maloniausia þinia  projekto dalyviai buvo patenkinti mokymais tiek Lietuvoje, tiek Latvijoje, tiek Skandinavijoje.











Þemiau pateikiamus susitikimo dalyviø teiginius
pavadinkime projekto ávertinimu:
per seminarus ir mokomuosius vizitus projekto dalyviai
jauèiasi gavæ gerø þiniø ir puikios gyvenimo praktikos;
seminarø, konferencijø, praktikø Skandinavijoje dëka atsirado
daug vietiniø ir tarptautiniø kontaktø, idëjø darbui;
susikûrë tam tikras ðvietimo NVO tinklas Lietuvoje;
kai kuriose Lietuvos vietose projekto dëka savivaldybiø
darbuotojai ëmë bendradarbiauti su NVO (Ukmergë, Kelmë,
Telðiai, Alytus);
naujos paþangios mokymo metodikos ádiegtos á mokymo
procesà, taip pat ir vidurinëse mokyklose;
NVO idëja dar labiau þinoma Lietuvoje. (Tema Visuomenë
ir NVO buvo átraukta á Kauno technikos mokyklos socialiniø
darbuotojø rengimo kursà);
dalyviai geriau kalba angliðkai.

Ateièiai buvo iðsakyti ðie lûkesèiai ir pasiûlymai:
 vykdami á staþuotes þmonës jau ið anksto nori þinoti,
kur vyks staþuotë, ko galima tikëtis, kà suþinoti ir pan.;
 buvusieji staþuotëse norëtø sulaukti gráþtamojo ryðio
ið priëmusiøjø juos institucijø;
 vizitø metu tikimasi ne ðiaip sveèiuotis, bet jau ruoðti
bendrus konkreèius projektus;
 mûsø nevyriausybininkai nori patys dalyvauti bendruose
projektuose su Ðiaurës ðalimis ir kaip dalyviai,
ir kaip lektoriai;
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 daugiau kooperuotis su Rusija;
 plëtoti glaudesná bendradarbiavimà tarp NVO ir savivaldybiø.
Visà projekto eigà pristaèiau sàmoningai, idant galëèiau pagrásti tai,
kà ðiandienà mes vadiname projekto branda.

Projekto branda
Projekto brandà, matyt, nusako tokios charakteristikos: tvirèiau formuojasi supratimas, kas tai yra NVO, kuriasi vietiniai ryðiai tarp NVO, susiformavo poreikis ir kompetencija bendradarbiauti su valstybinëmis
institucijomis, o kai kur imta ir bendradarbiauti, iðsiplëtë tarptautiniai ryðiai. Sustiprëjo ideologiðkai svarbi samprata  uþ mokymosi visà gyvenimà
principo ágyvendinimà atsakingi tiek valstybë, tiek savivaldybës, tiek NVO.
To reikëtø neuþmirðti, á tai orientuotis, taip bendradarbiauti.

Nevyriausybiniø
organizacijø ir savivaldybiø
bendradarbiavimo
principai

Straipsnis parengtas pagal R. Vilimienës praneðimà konferencijoje Savivaldybiø
ir nevyriausybiniø organizacijø bendradarbiavimas.

RASA LAICONIENË
Vilniaus miesto socialinës paramos
centro direktorës pavaduotoja
Ðiuolaikinë demokratinë visuomenë be nevyriausybiniø organizacijø neásivaizduojama. Nevyriausybinës organizacijos yra pilieèiø teisiø reiðkëjos ir atstovauja platiems visuomenës interesams, juos gina, siekia
ágyvendinti savo tikslus. NVO interesø ir veiklos rûðiø spektras labai platus, aprëpiantis visas gyvenimo sritis. Daþnai NVO mato problemas ir
ieðko bûdø jas spræsti tose srityse, kuriø nepajëgia aprëpti politinës partijos, valdþios institucijos.
Labai svarbus visuomeniniø organizacijø vaidmuo demokratijos bei
pilietinës visuomenës plëtros procesui. Dauguma NVO stengiasi bûti nepriklausomos nuo valdþios, kritiðkai vertina valdþios ávairiø srièiø politikà, kelia savo reikalavimus, teikia pasiûlymus ávairioms problemoms
spræsti. Visuomeniniø organizacijø kompetencija, visuomenës tikslø ir
veiklos palaikymas, finansinis pajëgumas ir reali átaka valdþiai rodo demokratijos lygá valstybëje.
Kiekviena visuomenë susiduria su tam tikromis problemomis, susijusiomis su sveikata, negalia, ðvietimu, socialine izoliacija, senø þmoniø
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globa, aplinkos apsauga ir panaðiai. Ið esmës ðiø problemø sprendimu
turëtø rûpintis valstybë, taèiau labai daþnai jai pavaldus mechanizmas
yra pernelyg sudëtingas ir nelankstus. Daugeliu atvejø norint kuo efektyviau iðspræsti problemà, sukurti naujà bei geresná paslaugø teikimo tinklà, tenka pasikliauti þmoniø, kurie neabejingi ðiai problemai, energija ir
pagalba. Neretai tokie þmonës puikiai suvokia, kaip bûtø galima pagerinti esamà situacijà ir jauèia, kad gali tai padaryti, todël susiburia á bendraminèiø grupes. Bûtent taip ir kuriasi nevyriausybinës organizacijos.














Kuo nevyriausybinës organizacijos reikðmingos
ðiuolaikinei visuomenei:
á savo veiklà átraukia vietos bendruomenës narius, daugiausiai
kaip savanorius, nors drauge ðios organizacijos tampa
vis reikðmingesniais darbdaviais;
jø veikimas remiasi iðlaidø maþinimo ir ekonominio
efektyvumo principais;
naujais, originaliais bûdais sprendþia aktualias problemas;
sprendþia nepopuliarias, maþai þinomas problemas, kurios nerûpi
valdþios institucijoms, nes nëra numatytos jokiame ástatyme;
tokiose organizacijose dirbantiems asmenims bûdingas
jautrumas kitø poreikiams, sugebëjimas keisti poþiûrá,
lankstumas reaguojant á naujas problemas;
bûdamos nesusijusios su valdþios organais, jos leidþia
neformaliai þmonëms ávardyti savo poreikius ir argumentuoti
poreikiø bûtinybæ;
valstybës ir savivaldos valdþiai padeda kurti teisinius
pilietinës visuomenës pamatus;
kontroliuoja valdþios institucijas, kurios ágyvendina ávairiø
politinio ir socialinio  ekonominio gyvenimo srièiø uþdavinius;
remia ir ugdo lyderius, kurie vëliau gali ásitraukti á politines
ir vyriausybines struktûras.

Ávairiø tyrimø duomenimis, vienas litas, ádëtas á NVO programø rëmimà, duoda nuo 3,5 iki 10 litø vertës paslaugø, tai reiðkia, kad bendradarbiauti su NVO savivaldybëms naudinga ekonomiðkai.
NVO yra lankstesnës, greièiau sugeba prisitaikyti prie naujø aplinkos
sàlygø ir poreikio.
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Kita vertus, per NVO savivaldybës turi galimybæ teikti daug naujø,
unikaliø paslaugø, kuriø kitos institucijos neteikia ir teikti neketina. NVO
yra kaip eksperimentinë bazë, kur galima patikrinti naujas paslaugas, jø
efektyvumà ir realizavimo galimybes.
Taigi, atrodytø, kad bendradarbiaujant su NVO galima teikti þymiai
pigesnes, kokybiðkesnes ir ávairesnes paslaugas.
Taèiau yra ir silpnosios NVO pusës, kurias taip pat bûtina ávertinti. Ne
visø organizacijø atstovai nori mokytis vadybos, buhalterinës apskaitos.
Kyla nemaþai problemø, kai dalis NVO, gavæ finansavimà ið savivaldybiø, ignoruoja buhalterinæ apskaità ir absoliuèiai jos netvarko, be abejo,
sukeldamos problemø savivaldybei. Deja, tenka susidurti ir su piktnaudþiavimo savivaldybës lëðomis atvejais. Tokie pavyzdþiai egzistuoja ir bendradarbiavimà kompromituoja.
Labai daþnai nevyriausybinës organizacijos neturi ir ilgalaikës strategijos. Sudëtinga remti ilgalaikius projektus, nes reta NVO turi strateginius planus.
Vilniuje yra per 700 nevyriausybiniø organizacijø. Visø jø projektø
savivaldybë paremti negali ir niekada negalës. Nevyriausybinëms organizacijoms, siekianèioms savo veiklos srities kuo geresnio atstovavimo, tikslinga bûtø jungtis á konfederacijas ar sàjungas ir savivaldybëms pateikti
jau konsoliduotà skëtinës organizacijos nuomonæ dël tolimesnës bendradarbiavimo plëtros. Pasiekus susitarimà tarp paèiø NVO, bûtø galima
iðvengti nekonstruktyviø tarpusavio ginèø dël savivaldybiø ,,palankumo.
Bendradarbiaujant su NVO, savivaldybei turi bûti þinomos opiausios
miesto problemos ir poreikiai, nustatyti aiðkûs finansavimo prioritetai.
Bendradarbiavimas turëtø bûti ne chaotiðkas, o sistemingas ir tikslingas.
Tuo tikslu savivaldybëse turëtø bûti parengtos bendradarbiavimo su NVO
strategijos ar koncepcijos. Dabartiniu metu, kaip bebûtø gaila, savivaldybëse daþniausiai nevyriausybinëms organizacijoms yra skiriama tiek lëðø, kiek jø lieka ávertinus biudþetiniø organizacijø poreikius.
Socialinës apsaugos ir darbo ministerijos parengtuose Socialiniø paslaugø infrastruktûros plëtros nuostatuose numatyta, kad plëtojant socialines paslaugas bûtina decentralizuoti socialiniø paslaugø teikimà:
 skatinti bendruomenës socialiniø paslaugø infrastruktûros
formavimàsi;
 remti socialiniø paslaugø programas apskrityse ir savivaldybëse;
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 teikti socialines paslaugas partnerystës principu  á socialiniø
paslaugø teikimà átraukiant NVO;
 parengti decentralizuotos socialiniø paslaugø sistemos plëtojimo
standartus.
Norint uþtikrinti socialiniø paslaugø sistemos efektyvumà, bûtina á paslaugø teikimà átraukti vietinæ bendruomenæ ir nevyriausybines organizacijas. Taip tiksliau ávertinami þmoniø poreikiai, taikomos lankstesnës
darbo formos, skatinama þmoniø iniciatyva bei jø atsakomybë. Kartu
sudaromos galimybës teikti paslaugas toms þmoniø grupëms, kurioms
labiausiai jø reikia. Be to, pokyèiai miesteliø ir rajonø bendruomenëse
skatina þmoniø socialiná aktyvumà, sukurdami sàlygas nuolatinei socialinei raidai.
Lietuvos Respublikos Socialiniø paslaugø ástatymo (1996 m. spalio mën. 9 d. Nr. I-1579) 7 straipsnis Bendradarbiavimas teikiant socialines paslaugas teigia, kad:
1. Savivaldybë, organizuodama socialiniø paslaugø teikimà, bendradarbiauja su kitomis savivaldybëmis, nevyriausybinëmis organizacijomis, religinëmis bendruomenëmis bei fiziniais ir juridiniais
asmenimis, teikianèiais socialines paslaugas;
2. Su nevyriausybinëmis organizacijomis, religinëmis bendruomenëmis ir fiziniais bei juridiniais asmenimis, teikianèiais socialines
paslaugas, savivaldybë konkurso keliu arba be jo gali sudaryti
dviðalæ sutartá dël socialiniø paslaugø teikimo sàlygø, kontrolës
ir finansavimo. Tokia sutartis gali bûti sudaryta su socialiniø
paslaugø gavëjo ðeimos nariais ar giminëmis;
3. Nevyriausybinës organizacijos, religinës bendruomenës, fiziniai
bei juridiniai asmenys, sudaræ su savivaldybe dviðalæ sutartá dël
socialiniø paslaugø teikimo sàlygø, kontrolës ir finansavimo, kasmet
atsiskaito savivaldybei uþ skirtø savivaldybës lëðø panaudojimà.
Socialines paslaugas ir kitokià pagalbà vietos bendruomenei teikianèios
nevyriausybinës organizacijos turi gana ribotas galimybes gauti finansinæ
paramà ið tarptautiniø / uþsienio rëmëjø ar nacionalinio valstybës biudþeto lëðø. Tai sàlygoja jø darbo specifika, menkesni ryðiai, silpnesnis
uþsienio kalbø mokëjimas. Ið didþiøjø rëmëjø praðydamos paramos, ávairiø miestø ir rajonø nevyriausybinës organizacijos neiðvengiamai konku-
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ruoja tarpusavyje  paklausa þymiai virðija pasiûlà (daþnai nacionaliniai
ir tarptautiniai fondai teástengia finansuoti 10 % pajëgiø projektø).
Pilietinë visuomenë nebus stipri, jei savo ðaknimis nesieks vietiniø bendruomeniø. Nevyriausybiniø dariniø tinklas turi apimti visà respublikà,
neaplenkinat maþiausiø miesteliø, o ne koncentruotis didmiesèiuose.
Taèiau tokioms pilieèiø iniciatyvoms palaikyti ir sutvirtinti reikia lëðø.
Svarbûs potencialûs paramos ðaltiniai èia  tiesiogiai vienos ar kitos
paslaugos teikimu suinteresuotø vietiniø pilieèiø aukos, vietiniø verslo
ámoniø parama bei vietinës valdþios planingai skiriamos lëðos.
Nevyriausybiniø organizacijø ir savivaldybiø santykiai nesibaigia vien
finansinës paramos ar socialiniø paslaugø kontraktø klausimais. Savivaldybës  svarbiausia vieta sprendþiant nevyriausybiniø organizacijø patalpø klausimus; savivaldybës turi teisæ atleisti nuo mokesèiø NVO ámones.
Taèiau svarbiausia  savivaldybës yra arèiausiai pilieèiø esanti, todël labai
svarbi demokratijos grandis. Bûtent per nevyriausybines organizacijas pilieèiai gali organizuotai atstovauti visuomenës interesams ir lûkesèiams
bei daryti átakà priimant sprendimus. Demokratija gyvuos, jei dauguma
pilieèiø jausis turá sàlygas ir galimybes aktyviai dalyvauti visuomenës gyvenime, padëti savo artimui, tiesiogiai prisidëti sprendþiant jiems opias,
nors ið paþiûros kartais ir maþytes, problemas.
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Kodël principai?
AURIMAS M. JUOZAITIS
LSÐA valdybos narys
Savivaldybës ir NVO turi bendradarbiauti,  taip teigia ne tik Nevyriausybiniø organizacijø lyderiø ugdymo projektas, bet ir dauguma ávairiø dokumentø. Bet kaip? Klausimas, bet ne atsakymas yra paprastas.
Ðis projektas kaip tik nagrinëjo ávairias savivaldybiø ir NVO konstruktyvaus bendradarbiavimo formas ir pabandë nustatyti bendradarbiavimo principus. Kodël principus? Kodël ne taisykles ar veiklos
koordinavimo schemà? Principus pasirinkome todël, kad jie  veiklos
pagrindas. Ne tiek svarbu, ar dirbama pagal nustatytà schemà, kiek
svarbu sutarti dël bendrø veiklos pagrindø, t.y. veiklos formø, kurios
atsakytø á klausimà KAIP? Bûtina neuþmirðti, kad procedûros padeda
veiklai, taèiau be abipusio ásipareigojimo ir pastangø sutarti paþadai
bendradarbiauti lieka tik popieriaus skiaute. Todël ypaè svarbu
KARTU nutarti, kaip bus dirbama.
Ðis bendras sprendimas turi bûti priimtas bûtent po SVARSTYMØ,
o tai reiðkia, kad mûsø komentaras tëra pakvietimas diskutuoti. Esminë
tokiø diskusijø sàlyga  sprendimai turi bûti priimami konsensu. Juk principai, kaip minëjau aukðèiau, yra veiklos pagrindas, tad akivaizdu, kad
pagrindas turi bûti stabilus, kad á já reikia remtis, ir ypaè tuomet, kada
iðkyla ávairiø sunkumø, nesutarimø. Tad bet koks balsavimas, daliniai
susitarimai ar net kompromisai to neuþtikrins,  po tokiø daliniø spren-
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dimø þmonës vis norës persvarstyti, pasitikslinti, o tai yra nuosprendis
priimtiems susitarimams vykdyti. Sprendimas dël veiklos principø turi
remtis ásitikinimu, kad ðie principai yra mums naudingi, kad jie padës
bendros veiklos sunkumams áveikti, o toks tikëjimas galimas tik tuomet,
kada þmonës þino, kad jie aktyviai diskutavo, ginèijosi, nesutarë, bet po
to priëmë bendrà sprendimà.
Kita vertus, tikras konsensusas yra naudingas ir tuo, kad þmonës ágyja
patyrimo, kaip áveikti sunkumus, abiem pusëms atsisakyti savo ambicijø.
Kitais þodþiais tariant,  tai yra ir mokymosi veikti iðvien mokykla. Ágyti
ágûdþiai siekiant konsensuso dël veiklos pagrindø bus labai naudingi áveikiant sunkumus kartu dirbant, taip pat ir gera metodinë priemonë,
kaip áveikti sunkumus.
Ir dar. Tokie susitarimai tarp skirtingo tipo institucijø  savivaldybiø
ir NVO  yra puikus pilietiðkumo pavyzdys, kad skirtybës gali susitelkti
ir dirbti kartu. Kita vertus, tai socialinio solidarumo uþuomazga, o jo
taip trûksta mûsø visuomenei, mums reikia daugiau pavyzdþiø, kad patys sau pasakytume, jog realiais veiksmais ir darbais mes MOKAME
susitarti ir nuveikti gerus darbus. To siekë ðis projektas, to siekëme ir
mes diskutavæ dël ðiø principø, kuriuos ir drástame siûlyti visiems, norintiems juos aptarti.

Savivaldybiø ir NVO bendradarbiavimo principai
Mes, .............................. savivaldybë ir regiono nevyriausybinës organizacijos (NVO), siekdamos bendradarbiauti, savo veiklà grindþiame
tokiais principais:
Partneriðkumu, vertinanèiu kiekvienos suinteresuotos pusës dalyvavimà
ir koordinuotais veiksmais vedanèiu á abiem pusëm priimtinus sprendimus;
Pasitikëjimu, t.y. reguliariu keitimusi objektyvia informacija, laiduojanèia
veiklos vieðumà;
Sàþiningumu, t.y. laiku suteikiama abipuse pagalba, paremta aukðta
kompetencija, kuri yra nuolatos tobulinama;
Geranoriðkumu, t.y. bendravimu be iðankstinës nuostatos ir atvirumu
naujoms idëjoms, kurios yra argumentuotai pateikiamos ir konstruktyviai
aptariamos.
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Ðtai tokie principai. Raðydami ðiuos principus rëmëmës kiekvieno dalyvio asmeniniu indëliu, nes kiekvienas projekto dalyvis atsakë á klausimus: Kà að vertinu savo veikloje? Kokiais principais norëèiau grásti savo
santykius su kolegomis? Kokiais þodþiais norëèiau kad aplinkiniai ávertintø mano veiklà? Atsakymai buvo pagrindas diskusijoms, kuriø metu
stengëmës apjungti kiek gali daugiau ávairiø poþiûriø. Tuo tikslu naudojome vadinamàjà multibalsavimo technikà, kurios dëka lengviau iðskyrëme prioritetinius teiginius. Tai, kà perskaitëte aukðèiau,  tai ilgø
derinimø metu pasiektas rezultatas. Ðis projekto dalyviø ágytas patyrimas, jø paèiø þodþiais tikrai pagelbës panaðias diskusijas organizuojant
savo regionuose, nes, kaip jau minëjau, tai tëra pasiûlymas, dël kurio
sutarë 7 regionø komandos.
Þodþiai ir frazës gal ir neskamba kaþkaip ypatingai, taèiau tai yra TIE
þodþiai ir teiginiai, dël kuriø dalyviai susitarë, jie turi PRASMÆ, nes
þmonës DALYVAVO ir KARTU taip nusprendë. Tad dar kartà patvirtinsiu, kad formuluojant veiklos principus ypaè svarbus vëliau bendradarbiausianèiø ðaliø dalyvavimas.

Ir ðiek tiek komentarø apie paèius
principus, jø formuluotes
Partneriðkumu dalyviai norëjo pabrëþti suderintà veiklà, todël prie jo
ðliejasi koordinuoti veiksmai, kurie turi bûti derinami dël sutelktos veiklos,
vedanèios á abiems pusëms priimtinus sprendimus. Greta to, partneriðkumas
vertina kiekvienos suinteresuotos pusës dalyvavimà, nes tam ir yra bendradarbiaujama, kad atsirastø kuo daugiau tokiø suinteresuotø ðaliø.
Pasitikëjimas yra labai plati sàvoka. konkretizuodami jà ðio projekto
dalyviai, pasirinko siauresná poþiûrá, t.y. keitimàsi objektyvia informacija, kad
bûtø garantuotas veiklos vieðumas. Toks poþiûris labai svarbus praktinës
veiklos darnai. Plaèiai buvo aptariama veiklos vieðumo samprata, ji NVO
nariams bei savivaldybiø atstovams yra labai aktuali, nes dël nevieðumo
kyla daug nesusipratimø, konfliktø ir ðiaip nereikalingø átampø.
Sàþiningumas  vëlgi labai daug reikðmiø turintis þodis. Ðio projekto
dalyviai akcentavo, kad bendradarbiaujant jis turëtø bûti suprantamas
kaip laiku suteikiama abipusë pagalba, paremta aukðta kompetencija. Kodël
kompetencija ir kodël suteikta laiku pagalba? Diskusijose tiek nevyriausybiniø organizacijø nariai, tiek savivaldybiø atstovai teigë, kad sutelktam
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darbui reikia kompetencijos, reikalø iðmanymo, nes tik toks poþiûris á savo
veiklà gali padëti þmonëms áveikti bendrus sunkumus. Kita vertus, pagalbos reikia ne kada nors. Tik suteikta tuo momentu, kuomet jos labiausiai
reikia praðanèiajam, bus veiksminga. Ir dar. Akivaizdu, kad kompetencija
negali bûti ágyta kartà visam laikui, ji turi bûti nuolatos tobulinama, ir tokia
nuostata padëtø þmonëms aktyviau dalyvauti ávairiuose mokymo renginiuose bei projektuose.
Geranoriðkumas buvo vienas ið tø þodþiø, kuriuos þmonës labai daþnai minëjo. Pagrindinë tezë, aiðkinanti ðá þodá  bendravimas be iðankstinës
prieðiðkos nuostatos. Pagrásdami ðià normà projekto dalyviai teigë, kad dar
nemaþai yra stereotipinio poþiûrio vienø á kitus,  savivaldybës kartais
NVO mato kaip praðytojus ir papildomø problemø sukûrëjus, o NVO
savivaldybes,  kaip biurokratø citadeles. Tik atsisakius tokiø iðankstiniø
poþiûriø galima tikëtis, kad bendradarbiavimas apskritai, ir geranoriðkumas
konkreèiai galës tapti kasdienës veiklos pagrindu. Be to, geranoriðkumui
buvo priskirtas ir atvirumas naujoms idëjoms, juk tik nepiktas þmogus pajëgus iðgirsti oponento argumentus, o bendradarbiavimas be argumentavimo
ir rimto ðiø argumentø svarstymo,  konstruktyvaus aptarimo,  yra iðvis
sunkiai suprantamas.
Ðtai taip ir gimë mûsø bendradarbiavimo principai, toká turiná ágavo.
Mes, projekto dalyviai, apibendrindami tai, kà pavyko mums kartu aptarti, priëjome prie iðvados, kad tik bendradarbiaujant galima pasiekti
rezultatø, kurie bus ne tik priimtini kartu dirbanèioms ðalims, bet ir turës
ilgalaiká poveiká.
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Iðlaisvink þmogø, ir jis
pradës kurti.
ANTUANAS DE SENT EGZIUPERI
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L I N A A N D R U L E V I È I E N Ë , I R E N A S AV I C K I E N Ë ,
J A N I N A K A S PA RAV I È I E N Ë Alytaus rajonas

Situacijos ávertinimas, problemos pagrindimas
ir projekto ágyvendinimo bûtinumas
Europos Bendrijø komisijos parengtame dokumente Mokymosi visà gyvenimà memorandumas akcentuojama Europos Tarybos 2000 m. kovo mën.
iðvada, jog Europa neginèijamai áþengë á þiniø amþiø ir tai turës átakos
kultûriniam, ekonominiam bei socialiniam gyvenimui. Ne tik atskiri individai privalo prisitaikyti prie pokyèiø, bet ir visà visuomenæ turi lydëti
perëjimas prie mokymosi visà gyvenimà.
Lietuva ruoðiasi tapti Europos Sàjungos nare, Europos pokyèiai veikia
ir jà ir tai, kas akcentuojama minëtame dokumente, aktualu ir mûsø rajono visuomenei.
Projekto Mokomës bendradarbiauti iniciatyvinë grupë, iðanalizavusi
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Alytaus rajono suaugusiøjø mokymosi patirtá, problemas, NVO veiklà,
ásitikino, kad bendradarbiavimo projektas yra labai reikalingas tiek seniûnijø ir kaimø bendruomeniø, visuomeniniø organizacijø nariams, tiek
politikams ir valdþios institucijose dirbantiems pareigûnams.









Mokomës bendradarbiauti

BENDRADARBIAUTI

Alytaus rajono situacijos analizë rodo, kad þmonës nesusikalba
dël keleto prieþasèiø:
nepakankamos informacijos ir kompetencijos;
maþo NVO tinklo;
menkos veiklos motyvacijos;
trûksta iniciatyviø þmoniø, nesuvokiama kaimø bendruomeniø
veiklos prasmë, nesukurta gyventojø problemø sprendimo sistema;
trûksta lëðø bendruomenës socialinei, kultûrinei, ðvietëjiðkai,
sportinei veiklai organizuoti;
visuomenës nariø nesusikalbëjimo, skirtingø poþiûriø ir interesø;
NVO bendruomenës nariø veiksmø ir veiklos koordinavimo stokos.

Þmoniø pasyvumui átakos turi ir ekonominë  politinë situacija, didelis
nedarbas.
Projekto iniciatyvinë grupë bei rajono ðvietimo centras turi patirties
mokyti suaugusiuosius, ugdyti pilietinæ visuomenæ.
19981999 m. Alytaus rajono atstovai dalyvavo PHARE projekte
Pilietinis ugdymas kaip demokratinës visuomenës prielaida. Vëliau ðvietimo centre buvo vykdomas paèiø konsultantø sukurtas projektas Alytaus miesto ir
rajono pilietinio ugdymo konsultantø rengimas, jo metu buvo paruoðta 30 iniciatyviø þmoniø, pasiruoðusiø dirbti regione andragogniná darbà.
RÐC pagrindinë veiklos rûðis  pedagogø kvalifikacijos tobulinimas,
taèiau ðioje institucijoje pastaruoju metu pradeda mokytis ir ávairiø specialybiø atstovai.
Ágyvendindami Ðvietimo centro vizijà tapti populiaria regiono institucija, atvira visuomenei, bendradarbiaujanèia su ðalies ir uþsienio mokymo ástaigomis, centrais, aukðtosiomis mokyklomis, propaguojanèia ir
organizuojanèia suaugusiøjø ðvietimà, nuolatiná mokymà, ëmëmës naujo
pilietinës visuomenës ugdymo projekto.
Þmonës gali susikalbëti ir nuveikti didelius darbus, jei jie tai moka
daryti, jei juos sieja bendro tikslo siekimas, bendradarbiavimas.
Projektas sëkmingai gali bûti ágyvendintas ir todël, kad Alytaus rajono
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savivaldybë tiesia bendradarbiavimo su NVO, visuomene tiltus, palaikydama paþangias idëjas ir net skirdama lëðø perspektyviems NVO projektams finansuoti.
Jau dveji metai Ðvietimo centras, rajono Savivaldybës administracija, seniûnijø atstovai, pedagogø ir kultûros darbuotojai tæsia rajono bendruomenës ðvietimà, organizuodami Suaugusiøjø ðvietimo savaitæ
Alytaus rajone.
Þinodami, kad kaimo visuomenei trûksta naujausios informacijos, bendradarbiavimo ágûdþiø, gebëjimo apginti individo ir bendruomenës nariø nuomonæ, poreikius, ëmëmës iniciatyvos ðio projekto metu suburti
bendraminèius, aktyvius seniûnijø, kaimø þmones, mokyti juos teikti svarbià informacijà, ágyti bendravimo ágûdþiø ir pasimokyti projektø bei programø raðymo metodikos.
Vienas ið siekiamø ðio projekto rezultatø bûtø Informacinio centro
sukûrimas, koordinuota NVO veikla ir informacijos sklaida. Tai padëtø
kaimo þmonëms atsibusti, imtis konkreèios veiklos, panaudoti galias,
intelektà ir ágûdþius savo gerovës ir pilietinës visuomenës kûrimui.

Projekto tikslai ir uþdaviniai
Organizuoti rajono seniûnijø, kaimø atstovø mokymà (-si), kaip skatinti kaimø bendruomeniø, jø savivaldos ir vieðosios politikos plëtrà
(per 2002 m.).
Sudaryti savivaldybës ir NVO bendradarbiavimo modelá, panaudojant suaugusiøjø ðvietimo formas ir metodus (2002 m. III ketvirtis).
Ákurti Alytaus rajono ðvietimo centre Informacijos centrà kaimo bendruomenëms, NVO (2002 m. IV ketvirtis).
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BIRUTË SALANAUSKIENË, Visuomenës sveikatos centras
VINCAS SENUTA, Makniûnø seniûnija, tel.: 46989
VISVALDAS DUMBLIAUSKAS, seniûnas,
Alytaus seniûnija, tel.: 70804
VYDAS RAUDONIS, seniûnas, Daugø seniûnija, tel.: 69100
RIMANTAS BALTRUÐAITIS, klebonas, Santaikos parapija, tel.: 47319
UAB Evelita
ALDONA BULVINIENË, gydytoja, Priklausomybës ligø
kabinetas, tel.: 39531
JOLANTA KARÈIAUSKIENË, Pedagoginë psichologinë
tarnyba, tel. 38500
A LFONSAS È IÞAUSKAS , Alytaus rajono kultûros centras, tel.: 39945
VIRGINIJA MAÈIULIENË, Alytaus rajono
vieðoji biblioteka, tel.: 51451
VIDMANTO JANKAUSKO REKLAMOS FIRMA, tel.: 52722
JURGITA KNAÐIENË, doktorantë, Kauno medicinos
universiteto Geriatrijos klinika
INGRIDA LESKEVIÈIENË, Europos informacijos
centras Alytuje, tel. 74621.
P. ANDRULEVIÈIUS, Kutûrinës veiklos organizatorius,
Pieðtuvënø kultûros namai, Prienø raj., tel.: 8(261)192324
NVO
ALDONA BALALIENË, Mes gimëm du, tel.: 39945
LINA VIRÐILIENË, pirmininkë, Lietuvai pagraþinti draugija,
Alytaus raj. Simno skyriaus, tel.: 60644
BIRUTË DLUGABORSKIENË, vadovë, Boèiai, tel.: 60136

Organizatoriai
Alytaus rajono ðvietimo centro direktorë Lina Andrulevièienë, metodininkës: Irena Savickienë, Janina Kasparavièienë.

Partneriai: lektoriai ir renginiø organizatoriai
ALEKSANDRAS BRUÞAS, administratorius, Alytaus rajono
savivaldybë, tel.: 55533
VYTAUTAS BIGAILA, Ðvietimo, kultûros ir sporto skyriaus vedëjas,
Alytaus rajono savivaldybë, tel.: 55547

I E TA PA S
2001 III  IV ketvirtis
Iniciatyvinës grupës sukûrimas. Informacinës medþiagos rinkimas,
tyrimai. Projekto kûrimas. Partneriø suradimas ir veiklos bei indëlio
derinimas.
Informacinës medþiagos apie projektà parengimas.
Projekto pristatymas savivaldybës tarybai.
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Projekto pristatymas Lietuvos suaugusiøjø ðvietimo asociacijos
konferencijoje.
Projekto sklaida Alytaus naujienose, Dainavos þodyje.
2002 sausis  geguþë
Seminarø ciklas seniûnijø, kaimø bendruomeniø atstovams.
1. Seniûnams. Suaugusiøjø ðvietimas ir pilietinës iniciatyvos Lietuvoje.
2. Seniûnijø ir kaimø bendruomeniø komandoms. Nuolatinis, visà gyvenimà trunkantis mokymasis  kiekvieno asmens ir bendruomenës tobulëjimo ir sëkmingos veiklos laidas.
3. NVO lyderiams ir dalyviams.Bendradarbiavimas ir projektø ruoðimas.
4. NVO ir savivaldybës bendradarbiavimo modelis. Paðiauðës kaimo bendruomenës patirtis, ugdant pilietinæ visuomenæ (modelis). Komandø iðvyka
á Paðiauðës kaimo bendruomenæ Kelmës rajone.
5. Komandoms ir NVO lyderiams. Iðtekliø veiklai suradimas ir jø
tikslingas panaudojimas.
I I E TA PA S ( R E N G I N I A I )
2002 balandis
Lietuvai pagraþinti draugijos renginys Pasodink savo medá ruoðiantis
kaimø aplinkos apþiûrai.
2002 geguþë
Jaunimo ðventë Mokykis ir tobulëk. Dalyvauja: Kumeèiø, Vankiðkiø,
Krokialaukio, Luksnënø kaimø jaunimas, Santaikos parapijos klebonas
R.Baltruðaitis. UAB EVELITOS seminaras.
2002 rugsëjo 30d.  spalio 6d.
Suaugusiøjø ðvietimo savaitë (treèioji Alytaus rajone)
Savaitës renginiai:
1 diena. Savaitës atidarymas.
Diskusijø stalas. Dalyvauja Alytaus rajono savivaldybës,
visuomenës atstovai.
2 diena. Lektoriø grupiø (ðvietimo, kultûros, socialiniø, sveikatos apsaugos, savivaldybës darbuotojø, teisininkø, Darbo birþos atstovø ir kt.)
iðvykos á seniûnijas, kaimus, mokyklas. Susitikimai su politikais, visuomene. Ávairios informacijos sklaida. Renginiai kaimo bibliotekose.
3 diena. Mokymosi diena kompiuteriø klasëse: Alytaus rajono ðvieti-
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mo centre, Miroslavo, Daugø, Butrimoniø, Simno vidurinëse, Verebiejø,
Alovës, Mergalaukio, Kumeèiø pagrindinëse mokyklose, Alytaus rajono
vieðojoje bibliotekoje.
4 diena. Seminaras  iðvyka Kaimo bendruomenës veiklos plëtra. Patirtis.
Tradicijos Mardasavo kaime (Varënos rajonas). Seminarà veda B. Maziukienë, B. Ðibailienë. (Dalyvauja 50 Alytaus raj., 10 Prienø raj. atstovø).
5 diena. Kaimo bendruomeniø renginiai, vakaronës, susitikimai pagal
pasirinktà temà.
6 diena. Suaugusiøjø ðvietimo savaitës uþdarymas, kaimø, seniûnijø
bendruomeniø lyderiø pasitarimas Kaip mums sekasi bendradarbiauti
ir mokytis.
I I I E TA PA S
2002 III  IV ketvirtis
Kaimø, seniûnijø bendruomeniø lyderiø konsultacijos dël bendruomenës  NVO statuso, dokumentø ruoðimo, tolimesnës bendruomeniø
veiklos.
Medþiagos apie NVO ir bendruomeniø veiklos plëtrà rinkimas, sisteminimas ir informacinio leidinio ruoðimas. Rajono kaimø bendruomeniø, NVO duomenø banko sudarymas.
Konferencija Mokomës bendradarbiauti. Projekto vykdymo patirties
apibendrinimas. Projekto tæstinumo ir plëtros galimybës.
Informacinio centro rajono kaimo bendruomenëms, draugijoms,
NVO atidarymas.

Informacijos apie projektà ir jo rezultatus sklaidos bûdai
Projektas bus pristatomas:
 LSÐA seminare ir konferencijoje;
 Alytaus rajono savivaldybës administracijai, Ðvietimo, kultûros
ir sporto skyriui, Alytaus rajono savivaldybës tarybai, Alytaus rajono
ðvietimo, kultûros, bibliotekø darbuotojams;
 Seniûnijose, kaimuose;
 Alytaus apskrities þiniasklaidoje, (Alytaus naujienose, Dainavos
þodyje), Alytaus regioninëje ir visuomeninëje V.Kruðnos televizijoje.
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Laukiami rezultatai
Sumanytas projektas, planuojamas 2002 metais, yra pilietinës visuomenës ugdymo Alytaus rajone tæsinys. Ði veikla iðsiskiria tuo, jog planuojama átraukti á veiklà nevyriausybines organizacijas, kaimø bendruomenes
ir viliamasi, kad toks suaugusiøjø mokymas padës dalyviams geriau suprasti Lietuvos ekonominæ, politinæ situacijà, ðalies kaità siekiant Europos Sàjungos narystës.
Seminarai, diskusijos, susitikimai, ðventës, konsultacijos padës þmonëms, NVO ir kaimø bendruomeniø lyderiams susiorientuoti informacijos gausoje, panaudoti savo galias ateities kûrimui, aktyvesnei veiklai
kaimuose ir miesteliuose.
Ágytos þinios, bendravimo ir bendradarbiavimo ágûdþiai padës NVO
geriau susikalbëti su savivaldybës darbuotojais, politikais. Paskatins ieðkoti iðtekliø kaimo bendruomeniø veiklai organizuoti ir jai plësti.
Tikimës, kad vykdant projektà Alytaus rajone rasis bent kelios kaimø
bendruomeniø tarybos, kurios áteisins savo institucijas kaip NVO.
Ásteigtu Informacijos centru, jo paslaugomis, duomenø banku, áranga (kompiuteriu, spausdintuvu, dauginimo aparatu) naudosis kaimø,
seniûnijø bendruomeniø tarybos, NVO. Atskiri þmonës kurs projektus,
programas, bendradarbiaus tarpusavyje ir su valdþios atstovais, toliau
mokysis.

Rezultatø ávertinimo bûdai ir kriterijai
Kiekvieno projekto etapo pradþioje ir pabaigoje bus ávertinta situacija
rajone, projekto vykdymo pasiekimai, problemos.
Vertinimo kriterijai:
 seniûnø, kaimo bendruomeniø lyderiø, atskirø þmoniø,
dalyvaujanèiø projekte, skaièius, jo augimas;
 kaimo bendruomeniø juridinis áteisinimas, registruojant
jas kaip visuomenines organizacijas;
 informaciniø leidiniø paruoðimas laiku;
 informacinës medþiagos sklaida rajone ir seniûnijose, kaimuose;
 kaimø, seniûnijø komandø dalyvavimas kuriant
bendruomenës veiklos ir plëtros projektus, jø realumas
ir pagrástumas, projektø skaièius;
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 seniûnijø, kaimø bendruomeniø surinktos rajono Informacijos
centro duomenø bankui informacijos aktualumas,
informatyvumas ir pateikimas laiku;
 projekto Mokomës bendradarbiauti tæstinumas kaimø
bendruomenëse.

Galimybës tæsti projektà
Pilietinës, informacinës visuomenës, þmoniø aktyvumo ugdymas, naujø
visuomeniniø veikliø organizacijø susikûrimas Alytaus rajone yra mûsø
siekiamybë.
Pradëjæ inicijuoti savivaldos steigimà kaimuose, tikimës ðio veiksmo
plëtros. Esame realistai, manome, kad tokiø bendruomenës tarybø pradþioje bus trys  penkios.
Paskleidus patirtá, pareklamavus þmoniø, aktyviai kurianèiø savo gerovæ, veiklà, organizavus mokymà, suteikus þiniø ir ágûdþiø, galëtø daugiau rastis iniciatyviø þmoniø kaime, savivaldos institucijø kaimo
bendruomenëse.
Individai ir bendruomenës ásitikintø suaugusiøjø mokymosi nauda, ir sulauktø pirmø rezultatø. Tai, tikimës, paskatintø mokytis visà
gyvenimà.
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Þmogus su negalia, nepriklausomai nuo jos pobûdþio, nori ir turi teisæ bûti
laimingas.

PROJEKTO RENGËJOS

Bendradarbiavimas
kuriant abilitacijos centrà
Druskininkuose
L I L I J A S E R E I K I E N Ë , Lietuvos sutrikusio intelekto þmoniø
globos bendrija Viltis, Druskininkø padalinys
JELENA ÐIMONIENË
Druskininkø cukrinio diabeto klubas Atgaja
R ÛTA J AKUBAU S KA I T Ë
Druskininkø savivaldybë, Investicijø ir turto valdymo skyrius
Projekto idëja atsirado iðnagrinëjus dabartinæ Druskininkø socialinæ situacijà.
Druskininkø savivaldybë pastaraisiais metais dël didelio nedarbo lygio (apie 30 %) yra priversta ieðkoti galimybiø kompleksiðkai spræsti problemas, t.y. derinti naujø darbo vietø kûrimà ir socialiniø problemø
sprendimo galimybes.
Ðiuo metu Druskininkuose gyvena 10 ðeimø, auginanèiø gilios protinës ir fizinës negalios vaikus ir jaunuolius. Druskininkuose nëra ástaigos,
kuri teiktø jiems kompleksinæ pagalbà  abilitacijà [abilitacija  koordinuotas, kompleksinis medicininiø, socialiniø, pedagoginiø ir profesiniø
priemoniø naudojimas, siekiant maksimaliai iðnaudoti ir palaikyti esamus fizinius pajëgumus ir gebëjimus].
Visas kompleksines paslaugas Druskininkuose galëtø teikti Abilitacijos centras. Ðis centras organizuotø neágaliøjø pavëþëjimo ir prieþiûros
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paslaugas, taip pat padëtø maksimaliai iðsaugoti ir palaikyti esamus neágaliøjø fizinius pajëgumus ir gebëjimus.
Abilitacijos centro kûrimà skatina bûtinybë spræsti sunkià negalià
turinèiø þmoniø problemas, neágaliø vaikø ir jaunuoliø tëvø noras pagerinti savo ir neágaliø vaikø gyvenimà. Taip pat didelæ átakà turi Savivaldybës suinteresuotumas ðia problema bei naujø darbo vietø sukûrimo
galimybë.
Kadangi neágalius vaikus auginanti ðeima ne tik patiria materialinius
nuostolius, bet ir jauèia moralinæ skriaudà, nes negali deramai ásijungti á
bendruomenës gyvenimà, tëvai raðtu kreipësi á Socialiniø paslaugø centrà bei bendrijà Viltis. Diskusijø metø paaiðkëjo, kad gilios protinës ir
fizinës negalios asmenys negauna jokiø paslaugø (iðskyrus socialinæ paðalpà), nelanko jokios ástaigos. Tokia situacija susidarë, nes nëra ástaigos,
teikianèios paslaugas sunkià negalià turintiems þmonëms.
Kad bûtø galima palengvinti ðiø þmoniø ir jø artimøjø padëti buvo
sukurtas Abilitacijos centro steigimo projektas. Abilitacijos centro tikslas
 teikti socialines paslaugas gilios proto ir fizinës negalios þmonëms ir
siekti didesnës jø integracijos á visuomenæ.
Ðá tikslà galima pasiekti:
 ákûrus Abilitacijos centrà Druskininkø savivaldybëje;
 sudarius naujas gyvenimo sàlygas sunkià proto ir fizinæ negalià
turintiems asmenims;
 teikiant kompleksines socialines paslaugas neágaliesiems (pavëþëjimà, maitinimà, higienos);
 ugdant socialinius ágûdþius;
 nepertraukiant neágaliøjø medicininio ugdymo;
 padedant ðeimai spræsti sunkias socialines problemas;
 keièiant visuomenës poþiûrá á neágaliuosius.
Projektas yra skiriamas gilià proto ir fizinæ negalià turintiems asmenims bei neágaliøjø tëvams ir globëjams.
Vykdyti projektà yra pasirengæ Druskininkø socialiniø paslaugø centras ir sutrikusio intelekto þmoniø globos bendrijos Viltis Druskininkø padalinys. Numatoma, kad projekte taip pat dalyvaus Druskininkø
savivaldybë, VðÁ Druskininkø ligoninë bei Lietuvos ir uþsienio paramos
fondai.
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Projektas bus vykdomas trimis etapais
I ETAPAS.

2002 m. sausiskovas,
Ástatø ir kitø dokumentø rengimas, tvirtinimas.
II ETAPAS. 2002 m. balandisgeguþë,
Personalo atranka, centro registracija.
III ETAPAS. 2002 m. birþelisspalis,
Patalpø pritaikymas, remontas.
IV ETAPAS. 2002 m. spalislapkritis,
Árangos, baldø ásigijimas, baigiamieji darbai.
V ETAPAS. 2003 m. sausis,
Abilitacijos centro veiklos pradþia.
Ávykdþius projektà tikimasi, kad:
 Druskininkø savivaldybëje bus ákurta nauja ástaiga neágaliesiems;
 sunkià proto ir fizinæ negalià turintys þmonës, gyvendami
su savo ðeima, savo bendruomenëje, gaus socialines paslaugas,
atitinkanèias jø poreikius;
 pagerës neágaliøjø ir jø ðeimø gyvenimo kokybë;
 bus ákurtos naujos darbo vietos.

Iðvados
Bendras tëvø, Savivaldybës ir nevyriausybinës organizacijos bendradarbiavimo rezultatas  Abilitacijos centras yra:
1. Reikalingas (poreikis).
2. Realus (atsirado reali galimybë vykdyti Socialiniø paslaugø
ástatymà Druskininkø mieste).
3. Tæstinis (bus tæsiamas tol, kol bus jo poreikis).
4. Ekonomiðkas (naudojami ir plëtojami esami bendruomenës
iðtekliai).
5. Pastovus (ákuriamos naujos darbo vietos).
6. Humaniðkas (bendruomenë turi galimybæ pasirûpinti
silpniausia visuomenës dalimi).
7. Steigiamas paèiu laiku (Lietuvai rengiantis stoti á ES ypaè
aktualus opiø socialiniø problemø sprendimas).
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Pabandykime gyvenimà suprasti kaip pareigà: kaip þmogaus pareigà þmogui, kaip
þmogaus pareigà visuomenei, kaip visuomenës pareigà þmogui, kaip saulës pareigà þemei,
kaip tëvø pareigà vaikams, kaip dirbanèio pareigà darbui, kaip mûsø pareigà tiesai
ir iðtikimybei, kaip pareigà gëriui ir groþiui

JUSTINAS MARCINKEVIÈIUS

Suteik þiniø ir savimi
pasirûpinsiu pats
Kaiðiadoriø savivaldybës ir nevyriausybiniø organizacijø
bendradarbiavimas ugdant neágaliuosius
Niekas ið mûsø neabejoja, kad nëra pasaulyje þmogaus, kuris mokëtø
daryti viskà, taèiau kiekvienas ið mûsø kà nors moka. Ir kartais reikia
labai nedaug (þiniø, pritarimo ir noro), kad mokëjimas daryti kà nors
taptø bendru komandos darbu.
2001 metais LSÐA seminare, skirtame savivaldybiø ir NVO bendradarbiavimo strategijø kûrimui, mokëmës bendrauti ir bendradarbiauti,
klausyti ir ásiklausyti, iðgirsti ir suprasti.
Kaiðiadoriø komandai seminare atstovavo 2 savivaldybës darbuotojos
ir 3 nevyriausybiniø organizacijø atstovës:
LILIJA ÞUKAUSKIENË, Kaiðiadoriø rajono savivaldybës
administracijos Ðvietimo ir kultûros skyriaus vedëja
IRINA PIKÈILINGIENË, Kaiðiadoriø rajono savivaldybës
administracijos Socialinës paramos skyriaus vedëja
LAIMA PRAÐKEVIÈIENË, Rumðiðkiø muziejaus Dvaro
akademijos atstovë
IRENA KARPAVIÈIENË, Lietuvos Caritas Rumðiðkiø skyriaus pirmininkë,
Rumðiðkiø parapijos seneliø globos namø direktorë
GIEDRË ÐAPOKAITË, savanoriðkos veiklos organizacijos
Pegasas atstovë
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Dvi ið mûsø dirba ðvietimo sistemoje, trys atstovauja socialinei sferai.
Ieðkodami sàlyèio taðkø ir vadovaudamiesi principu ðvietimas  socialiniø problemø prevencija, iðsiaiðkinkime, kà turime bendro. Kà nors pasiekia tik tas, kuris þino ne tik tai, koks jis yra dabar, bet ir tai, koks
norëtø bûti, o tam reikia aiðkiai suvokti savo problemas. Iðanalizavusios
esamà padëtá ávardinome pagrindines mûsø rajono savivaldybës ir NVO
bendradarbiavimo problemas:
 Informacijos stoka
 Nepasitikëjimas ir nesusikalbëjimas
 Nekoordinuojami darbai

NEIÐNAUDOJAMI
MATERIALINIAI
IR INTELEKTUALINIAI
RESURSAI

Kokiø gi neiðnaudotø resursø mes turime?
Savivaldybë ið ugdymo ástaigø gauna informacijà apie vykdomus projektus, palaiko ryðius su negalios iðtiktais þmonëmis bei turi duomenø
apie neágaliøjø poreiká mokytis.
Savanoriðkos veiklos organizacija trejus metus dirba su neágaliaisiais
aktyvios reabilitacijos stovyklose.
VðÁ Rumðiðkiø muziejaus dvaro akademija turi neágaliøjø poreikiams
pritaikytas patalpas ir kai kurias mokymo priemones.
Lietuvos Caritas vykdo pagalbos neigaliesiems programa þmogui reikia
þmogaus...
Dabartinëje Vyriausybës programoje pabrëþiama, kad vienas ið svarbiausiø socialinës politikos tikslø  sudaryti sàlygas kiekvienam asmeniui savo jëgomis tvarkyti gyvenimà, laisvai ir atsakingai kurti savo ateitá bei kartu
solidariai pagelbëti tiems, kurie dël nuo jø nepriklausanèiø aplinkybiø negali pasirûpinti savimi patys.
Tad norëdami realizuoti savo turimus resursus ir padëti kitiems, nusprendëme, kad esame pasirengæ vykdyti bendrà projektà, skirtà neágaliøjø þmoniø ugdymui: Suteik þiniø ir savimi pasirûpinsiu pats.
Projekto tikslas  paruoðti konsultantø komandà darbui su negalià turinèiais þmonëmis. Konsultantø uþdavinys  padëti neágaliesiems geriau
paþinti save, ávertinti savo gebëjimus ir pasirûpinti savimi. Manome, kad
konsultantø komandoje turi bûti:

S U T E I K Þ I N I Ø I R S AV I M I PA S I R Û P I N S I U PAT S








| 49

neágalieji, turintys sëkmingos adaptacijos patirtá;
savivaldybës darbuotojas;
socialinis darbuotojas;
medicinos darbuotojas;
psichologas;
savanoriai.

Projektas bus vykdomas 2 etapais:
 konsultantø paruoðimas;
 darbas su neágaliais.
Pirmajame etape, ruoðiant konsultantus, mûsø socialiniais partneriais galëtø bûti Jaunimo karjeros centras, VDU ir Utenos kolegija, kurie yra
parengæ projektà Karjeros ugdymo ágûdþiø programa jaunimui su negalia.
Asmens poreikiai priklauso ne tik nuo jo individualumo, bet ir nuo to,
kokiai socialinei grupei jis priklauso. Þmonëms su negalia yra neprieinami reikiami iðtekliai ir jie neturi galimybiø tenkinti kai kuriuos savo poreikius. Gavæ reikiamø þiniø konsultantai siektø: 1) padëti neágaliems
þmonëms gavus reikiamà informacijà sugebëti spræsti savo problemas;
2) tarpininkauti, kad neágaliesiems bûtø prieinami reikiami iðtekliai.
Atlikome jëgø lauko analizæ:
Esama situacija

Pageidaujama situacija

 Neiðspræstas neágaliøjø uþimtumas

 Paruoðti konsultantai padës spræsti

 Tie patys interesai, bet nëra

neágaliøjø uþimtumo problemas.

bendradarbiavimo
 Neiðnaudojami turimi resursai
Stumianèios jëgos

Besiprieðinanèios jëgos

 Vytauto Didþiojo universitetas,

 Ðeimos nariø nuostata (perdëta globa)

Jaunimo karjeros centras, Utenos

 Dalies vartotojø pasyvumas

kolegija

 Savivaldybës finansø skyriaus

 LSÐA ir mûsø komanda

pozicija ir dalies politikø

 NVO ir aktyvûs neágalieji

abejingumas
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Nevyriausybiniø
organizacijø ir savivaldybës
bendradarbiavimo
skatinimas Kelmës rajone
Projekto iniciatyvinë grupë ir vykdytojai:
R IMVYDAS N ORVAIÐAS , Kelmës rajono savivaldybës mokytojø
ðvietimo centro specialistas darbui su jaunimu
V IRGINIJA J ASUL AITIENË , Kelmës katalikiðkojo jaunimo centro
Parama vadovë
A LVYDAS G EÐTAUTAS , Kelmës rajono savivaldybës tarybos narys,
etikos teisëtumo ir pilietiniø iniciatyvø komiteto pirmininkas
A LGIRDAS K AZL AUSKAS , Kelmës rajono savivaldybës NVO koordinatorius
L AIMA D OCKEVIÈIENË , Kelmës rajono kaimo bendruomeniø
asociacijos pirmininkë
V ITA A DOMAITIENË , Kelmës bibliotekininkø draugijos narë

Trumpas projekto apibûdinimas
Bibliotekininkø draugijos apklausos duomenimis, Kelmës rajone yra
89 NVO, ið kuriø aktyviai dirba 51. Ðios organizacijos 19992001 metais pradëjo aktyviai bendradarbiauti atskirose veiklos srityse: socialinës, kultûrinës, rajono kaimo bendruomeniø. 2001 metais, vykdant
Kelmës savivaldybës ir Baltijos  Amerikos partnerystës programos projektà, NVO pradëjo vienytis. Taèiau Bibliotekininkø draugijos apklausa
parodë, kad dauguma NVO neþino viena apie kità ir vykdomà veiklà, o

NVO

IR

S AV I VA L DY B Ë S

B E N D RA D A R B I AV I M O

SKATINIMAS
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su savivaldybe bendradarbiavimas labai epizodiðkas. Nors savivaldybë
yra priëmusi sprendimus dël bendradarbiavimo su NVO, taèiau ne visada jais pasinaudoja tiek vietinë valdþia, tiek NVO, spræsdamos vienas
ar kitas opias rajono problemas. Nëra atskiro savivaldybës administracijos darbuotojo, kuris koordinuotø savivaldybës ir NVO veiklà, nes
ðiuo metu ðis darbas patikëtas pareigûnams, savivaldybëje atliekantiems
kitas pareigas. Áregistruojant NVO savivaldybës ekonomikos ir kiti skyriai nesuteikia informacijos apie pagrindinius reikalavimus tvarkant buhalterinæ apskaità, mokesèiø inspekcijos reikalavimus. Dauguma NVO
turi opiø ir sunkiai iðsprendþiamø problemø, todël tik glaudus tarpusavio r yðys ir bendradarbiavimas su savivaldybe jas iðspræs. Pagal
ðá projektà bus organizuota rajono NVO konferencija Dialogo tiltas:
NVO  savivaldybë ir bus vedami kursai NVO lyderiams.

Projekto trukmë: 2002 metai
Projekto tikslai ir uþdaviniai
Tikslai:
Skatinti Kelmës rajono savivaldybës ir NVO bendradarbiavimà.
Plësti ryðius tarp rajono NVO kuriant bendrus projektus.
Plësti tarptautinius ryðius kuriant projektus.
Uþdaviniai:
Sudaryti NVO ir savivaldybës atstovø grupæ konferencijai parengti.
Organizuoti rajoninæ konferencijà Dialogo tiltas: NVO  savivaldybë.
Informuoti visuomenæ apie NVO veiklà.
Vesti pradinius apmokymus (projektø vadyba, buhalterinë apskaita
nevyriausybinëse organizacijose, kompiuterio pradþiamokslis).

Projekto adresatas: rajono nevyriausybinës organizacijos
Projekto ágyvendinimas
Pasiekti projekto tikslà numatoma átraukiant NVO tarybà á bendrà
veiklà. Tam numatyta organizuoti konferencijà Dialogo tiltas: NVO 
savivaldybë.
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Siekiant bendradarbiavimo su savivaldybe
veiklà pagrásti ðiais principais:
partneriðkumu, kai dalyvaujant kiekvienai suinteresuotai
pusei priimami abiem priimtini sprendimai;
pasitikëjimu, t.y. reguliariu keitimusi objektyvia informacija,
laiduojanèia veiklos vieðumà;
sàþiningumu, t.y. laiku suteikta abipuse pagalba, besiremianèia
aukðta kompetencija, kuri nuolat tobulinama;
geranoriðkumu, t.y. bendravimu be iðankstinës nuostatos
prieð ir atvirumu naujoms idëjoms, kurios yra argumentuotai
pateikiamos ir konstruktyviai aptariamos.

| 53

Dialogo tiltas

Laukiami rezultatai:
Bus organizuota konferencija.
Bus sudaryta NVO koalicija, palaikanti glaudø ryðá su savivaldybe.
Savivaldybë spræs opias rajono problemas bendradarbiaudama su NVO.
NVO kurs bendrus projektus.
Bus pravesti pradiniai mokymai NVO lyderiams.

Projekto ágyvendinimo planas ir etapai
2002 m. sausio 1 d.
Rajoninë konferencija Dialogo tiltas: NVO  savivaldybë
2002 m. kovasbirþelis
Kursai: projektø vadyba, nevyriausybiniø organizacijø buhalterinë
apskaita, kompiuterio pradþiamokslis, uþsienio kalbø mokymas
2002 m. rugsëjislapkritis
Kursai: projektø vadyba, nevyriausybiniø organizacijø buhalterinë
apskaita, kompiuterio pradþiamokslis, uþsienio kalbø mokymas
2002 m. gruodis
Ataskaitos rengimas

Bendradarbiavimas skleidþiant informacijà apie
Telðiø rajono nevyriausybines organizacijas
Telðiø rajono komanda: Irena Levickienë, Telðiø rajono savivaldybës mero
patarëja kultûrai, Irena Daubarienë, Telðiø rajono savivaldybës ðvietimo
skyriaus vyresnioji specialistë (atstovaujanèios savivaldybei), Rita Vargalytë, Telðiø regioninio suaugusiøjø ðvietimo informacinio centro vadovë, Jurgita Raudytë, Ateitininkø organizacijos narë (atstovaujanèios NVO) 
projekto pagrindinæ mintá ir idëjas atsiveþë á 2001 m. lapkrièio 19-23 d.
Druskininkuose vykusá LSÐA seminarà Nevyriausybiniø organizacijø ir savivaldybiø bendradarbiavimas. Seminarø vadovø Romos Vilimienës ir
Aurimo Juozaièio patirtis, bendraminèiø ið Alytaus, Kaiðiadoriø, Druskininkø, Kelmës rajonø komandø patarimai padëjo projekto idëjai realø pagrindà. Pavadinome projektà Dialogo tiltu. Tiltu tarp norinèiø girdëti
vienas kità ir susikalbëti. Juk nuo seno þmonës, norëdami susitikti ir
bendrauti, statë tiltus.
Pradëdamos rengti projektà, ávertinome dabartinæ situacijà Telðiuose.

Situacijos privalumai:
160 NVO, veikianèiø Telðiø rajone (kai kurios registruotos prie ávairiø
ministerijø, apskrities).
Jaunimo ir NVO tarybos, koordinuojanèios Telðiø rajono NVO veiklà.
Biudþeto eilutë, skirta remti Telðiø rajone veikianèiø NVO veiklai, inicia-
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tyvoms ir ið dalies prisidëti prie kitiems fondams teikiamø ir laimëtø
projektø.
Informacinë lentyna. Telðiø K.Praniauskaitës vieðojoje bibliotekoje pradëta kaupti informacija bei literatûra NVO rûpimais klausimais. Ðià idëjà palaiko ir literatûra remia NIPC ir LSÐA.
Bendradarbiavimo poreikis. Savivaldybës poþiûris á NVO palankus. NVO
jauèia poreiká bendradarbiauti viena su kita, mokytis, ágyti naujø þiniø;
organizacijos, laimëjusios projektus, á savo veiklà átraukia kolegas ið
kitø NVO.

Informacinis leidinys. Informatyvus NVO informacinis leidinys padës ir
visuomenei, ir savivaldybei, uþsakanèioms paslaugas, taip pat ir paèioms
NVO, ieðkanèioms veiklos ir projektø partneriø.
NVO veiklos pristatymas. NVO veikla per informaciná renginá ir akcijas
bus pristatyta Telðiø visuomenei, savivaldybës administracijai, rajono Tarybai, kolegoms ið NVO.
Bendradarbiavimo sutartys. Bus pasiraðytos bendradarbiavimo sutartys
tarp savivaldybës ir NVO, Jaunimo ir NVO tarybø; numatyti paèiø NVO
bendradarbiavimo principai .

Situacijos trûkumai

Minëtus uþdavinius ágyvendinti ir numatytø rezultatø pasiekti planuojame per 2002 metø I pusmetá. Be abejo, svarbu, kiek tai kainuos.
Iðvedëme projektui reikalingo biudþeto formulæ:

NVO veiklumo stygius. Ne visos NVO aktyviai veikia visuomenës labui,
daþniausiai sprendþia tik savo problemas.
Informacijos nepralaidumas. Ji daþnai uþsiguli savivaldybëje, nes nëra atsakingo þmogaus, kuris jà nedelsiant tinkamai nukreiptø. Nëra pasidalijimo informacija tarp paèiø NVO.
Uþdaro rato principas. Daugelis NVO veikia atskirai tarsi pogrindyje;
Jaunimo ir NVO tarybos nesusikalba, neturi bendrø sàlyèio taðkø; apie
NVO veiklà per maþai informuojama savivaldybë, rajono Taryba, visuomenë.
Problemiðkas biudþetas. Kaip visos sritys, taip ir NVO turi finansiniø
problemø.
Iðanalizavus situacijà, pasirodë, jog pagrindinë problema  informacinis
nesusikalbëjimas. Numatydami ðios problemos sprendimo strategijà, iðsikëlëme uþdavinius:
Duomenø bazës kaupimas. Svarbu sukaupti ir susisteminti medþiagà apie
NVO veiklà ir galimas teikti paslaugas, informacijà apie ávairius fondus,
naujausià informacijà apie projektus, literatûrà apie NVO.
NVO veiklos pristatymas. Pristatyti NVO visuomenei, savivaldybës administracijai bei rajono Tarybai.
Partnerystës uþtikrinimas (garantø paieðka): inicijuoti bendradarbiavimo
sutartis tarp savivaldybës ir NVO, Jaunimo ir NVO tarybø.

Ágyvendinæ uþdavinius, tikimës ðiø rezultatø:
Duomenø bazë. Sukaupta duomenø bazë garantuos kokybiðkus ir efektyvius informacijos mainus tarp NVO, NVO bei savivaldybës.

(IDËJOS + ENTUZIASTAI) × REALIZMO + FINANSAI (4 320Lt) =
DIALOGO TILTAS

Taigi, kurdamos projektà Dialogo tiltas, apþvelgëme esamos situacijos
privalumus, trûkumus, iðsiaiðkinome pagrindinæ problemà, kurià turëtume iðspræsti, ágyvendindami projektà, iðsikëlëme veiklos uþdavinius
bei numatomus rezultatus, paskaièiavome laiko trukmæ ir iðlaidas.
Tikimës, kad susikalbëjæ tarpusavyje, galësime daug stipresni tiesti ne
tik vietinius dialogo tiltus tarp Telðiø NVO, NVO ir savivaldybës, bet
ir tolesnius informacinius tiltus tarp Telðiø NVO bei Lietuvos ar net
uþsienio partneriø.
Ne tik seniau þmonës statë tiltus, ne maþiau jie svarbûs ir ðiandien,
kai vienas ið ðalies prioritetø  þingsnis á Europos Sàjungà, o ant naujai
Lietuvoje pasirodþiusiø pinigø  eurø  irgi tiltai, galbût simbolinë Europos ðaliø nenutrûkstamo bendradarbiavimo, kalbëjimo ir susikalbëjimo
bei partnerystës bûtinybës apraiðka
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2001 m. liepagruodis
Tiraþas 700 egz.
Iðleido Lietuvos suaugusiøjø ðvietimo asociacijos leidykla
Saviðvieta, Ukmergës g. 25, 2600 Vilnius
Sumaketavo ir paruoðë spaudai Inter Nos,
Þygimantø g. 10, 2001 Vilnius
Spausdino Sapnø sala
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