
                             
 
 

Nacionalinis NVO forumas 2022 
Skaidrumas. Atsparumas. Atskaitomybė. Saugumas. 

2022 m. gruodžio 8 d., MS TEAMS 
 

290-ąją karo dieną Nacionalinis NVO forumas skirtas aptarti NVO ir pilietinės visuomenės aktyvistų atsparumą 
dezinformacijai, priešiškų jėgų provokacijoms, pačių NVO atskaitomybei bei jų veiklos stiprinimui. Forume 
bus pristatyti nauji ir esami NVO finansavimo šaltiniai bei sąlygos, kurias privalo atitikti visos NVO, siekdamos 
gauti Europos, Lietuvos ar užsienio valstybių finansavimą, verslo įmonių ar gyventojų paramą savo veiklos 
vykdymui.  
 
Moderuoja Indrė Vareikytė, komunikacijos ir dezinformacijos ekspertė 

10.00-10.15 ĮVADAS 

  
Tema: Atsparumas, saugumas ir dezinformacija  
 

10.15-12.00 Pastaruoju metu įvairios krizės tapo nebe laikina išimtine 
būkle, o tiesiog visuomenės natūralia buveine, kurioje 
siaučia dar ir nuolatinis dezinformacijos bei manipuliacijų 
srautas.  Dezinformacijos ir propagandos tikslas – griauti 
visuomenės pasitikėjimą demokratija, gilinti 
susipriešinimą tarp įvairių visuomenės grupių, sėti nerimą 
ir vidinius konfliktus. Kasdien patiriame, kad 
dezinformacijos sklaidos teritorija praktiškai neribota, o 
kare prieš Ukrainą ji naudojama ypač intensyviai. 
 
Kaip tokioje aplinkoje veikia nevyriausybinės 
organizacijos? 
Kas padeda NVO sektoriui išlikti stipriam, o kas silpnina jį 
ir daro pažeidžiamu? 
Koks NVO vaidmuo užtikrinant visuomenės atsparumą? 
Kodėl NVO svarbus kritinis mąstymas ir atsparumas? 
 
Patarimai, patirtys ir diskusija su valstybės institucijų ir 
NVO atstovais.  

Pašnekovai: 
 
Kęstutis Budrys  
Lietuvos Respublikos 
Prezidentūra  
 
Jonas Survila 
Lietuvos Respublikos 
Užsienio reikalų ministerija 
 
Aurelija Vernickaitė  
Valstybės saugumo 
departamentas 
 
Aleksandra Ketlerienė 
LRT.lt portalas  
 
Dovilė Rudzenskė  
Nacionalinė NVO koalicija  
 
Karina Urbanavičiūtė 
Debunk.org  

12.00-13.00 PERTRAUKA 

  
Tema: Atskaitomybė, skaidrumas ir NVO stiprinimas  

13.00-14.40 NVO stiprinimo priemonės, kurias skiria valstybė 
 
 
 
NVO stiprinimo priemonė, pagal Europos Komisijos CERV 
programą 
 
 

Aurelija Olendraitė 
Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerija 
 
Sandra Adomavičiūtė 
Atviros Lietuvos fondas 
 
 



                             
 

 
NVO atskaitomybė: ataskaitos, statusai ir kitos būtinosios 
formos 
 
 
Savivaldybių vaidmuo NVO stiprinime ir viešųjų paslaugų 
teikime 
 
 
 
2022 – savanorystės metai Lietuvoje – iššūkiai ir 
galimybės savanorystės plėtrai 
 

Jolanta Kazlauskienė 
Registrų centras  
 
 
Ričardas Diržys 
Nevyriausybinių 
organizacijų informacijos ir 
paramos centras 
 
Justina Lukaševičiūtė 
Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerija 
 

14.40-15.30 APIBENDRINIMAS. Klausimai – atsakymai 

 
 
 


