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TYRIMO PRISTATYMAS
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TYRIMO PRISTATYMAS

Tyrimo tikslai: 
Ištirti visuomen÷s nuomonę apie NVO (nevyriausybines organizacijas).
Ištirti visuomen÷s pilietines nuostatas bei pasyvumo priežastis.

Tikslin÷ grup÷: 15 - 74 metų nuolatiniai Lietuvos gyventojai.

Tyrimo metodas: Reprezentatyvi anketin÷ 1027 Lietuvos gyventojų apklausa tiesioginio interviu būdu, naudojant iš
anksto parengtą klausimyną, kuriame interviuotojai fiksuoja respondentų atsakymus. Rezultatai atspindi visos Lietuvos 
gyventojų nuomones bei pasiskirstymą pagal amžių, lytį, gyvenamąją vietą, išsimokslinimą. Apklausa vykdoma Omnibus 
būdu.

Atranka: Respondentams atrinkti naudojama reprezentatyvi tikimybin÷ atranka, įvertinant 15-74 m. Lietuvos gyventojų
pasiskirstymą pagal gyvenamąją vietą, amžių, lytį, išsimokslinimą.

Kokyb÷s kontrol÷:

Tikrinant interviuotojų darbo kokybę, su 20% respondentų buvo užmegztas pakartotinis kontaktas telefonu. 
Interviuotojų skyrius patikrino anketų užpildymo logiką ir teisingumą.
Duomenų suvedimo skyrius patikrino 10% anketų suvedimo kokybę.
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STATISTINö PAKLAIDA

Vertinant rezultatus, būtina kreipti d÷mesį į statistinę paklaidą. Ji atsiranda d÷l to, kad yra daroma respondentų
atranka, o ne vykdoma ištisin÷ apklausa. Ši paklaida yra apskaičiuojama matematiškai.
Lentel÷je yra pateikiamos paklaidos, esant įvairiam respondentų skaičiui bei atsakymų pasiskirstymui. 

Pavyzdys:
Tarkime, kad 1000 respondentų atsak÷ į klausimą “Kokių NVO pavadinimus žinote / esate gird÷ję?”. 85% jų pasak÷, kad 
žino organizaciją “X”. Tai reiškia, kad su 95% tikimybe galime teigti, jog tikroji organizacijos “X” žinomumo reikšm÷ yra 
intervale 85% ± 2,2%.
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INFORMACIJA APIE LAUKO DARBĄ

Imtis: Iš viso buvo apklausti 1027 15-74 metų respondentai.

Apklausa vyko: 2009 m. rugpjūčio m÷n. 20-27 d.

Lauko darbo rezultatai:

17Kitos priežastys

418Neatitiko atrankos kriterijų

494Atsisak÷ dalyvauti apklausoje

551Nebuvo namuose, nerasta

1027Apklausta

2507Viso aplankyta:
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SOCIALINöS - DEMOGRAFINöS RESPONDENTŲ
CHARAKTERISTIKOS
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SOCIALINöS - DEMOGRAFINöS 
RESPONDENTŲ CHARAKTERISTIKOS

% skaičiuojami nuo visų respondentų N=1027

Pagrindinis užsi÷mimas N
Vadovas, įmon÷s savininkas 34

Tarnautojas 79
Specialistas 171
Darbininkas 187

Ūkininkas 14
Pensininkas 197

Bedarbis 118
Namų šeiminink÷ 47

Moksleivis, studentas 152
Individuali veikla 2

Dirba pagal patentą 3
Vaiko priežiūros atostogose 18

Nenurod÷ 4
Užimtumas

Dirba 492
Nedirba 535

Gyvenamosios vietos dydis
Iki 2000 gyv. 310

2000-30000 gyv. 213
30000-180000 gyv. 162

Virš 180 000 gyv. 341

Apskritis
Alytaus 51

Kauno 202

Klaip÷dos 121

Marijampol÷s 53

Panev÷žio 88
Šiaulių 119

Taurag÷s 41
Telšių 51

Utenos 55
Vilniaus 246
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Lytis N
Vyras 485

Moteris 542
Amžius
15-24 m. 218
25-34 m. 172
35-44 m. 187
45-54 m. 185
55-64 m. 138
65-74 m. 127

Išsilavinimas
Pradinis 75

Pagrindinis 166
Bendras vidurinis 314

Spec. vidurinis, technikumas 217
Aukštesnysis 49

Aukštasis 206
Pajamos vienam šeimos nariui

Iki 600 Lt 313
601-800 Lt 204

801-1100 Lt 206
1101 Lt ir daugiau 156
Atsisak÷ nurodyti 148

Tautyb÷
Lietuvis/lietuv÷ 907

Rusas/rus÷ 53
Lenkas/lenk÷ 51

Kita 16
Šeimynin÷ pad÷tis

Vedęs/ištek÷jusi 508
Nevedęs/netek÷jusi 285

Išsiskyręs/išsiskyrusi 90
Našlys/našl÷ 101

Gyvena nesusituokęs/nesusituokusi 42
Atsisak÷ nurodyti 1
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DUOMENŲ ANALIZö*

* Atsakymų pjūviai pateikiami apibendrinti bei pagal atskiras respondentų charakteristikas.

Didesni statistiškai reikšmingi skirtumai tam tikroje grup÷je (grup÷se) pažym÷ti rausvais apskritimais, mažesni - melsvais apskritimais. Jei šių žym÷jimų
ataskaitoje nematyti – tai reiškia, kad statistiškai reikšmingų skirtumų tarp skirtingų respondentų grupių atsakymų n÷ra.

Nedidel÷se respondentų grup÷se, kuriose N<25, atsakymų skirtumų statistiškai reikšmingais laikyti nerekomenduojame, siūlome žiūr÷ti tik bendras tokių
grupių atsakymų tendencijas.
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APIBENDRINIMAS: LIETUVOS GYVENTOJŲ
NUOMONö APIE NEVYRIAUSYBINES 
ORGANIZACIJAS. PILIETINöS NUOSTATOS (1)

1. NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ SUVOKIMAS 
Tyrimo metu respondentų buvo prašoma pasakyti, kas jų manymu, yra nevyriausybin÷ organizacija, pateikiant atsakymą savais žodžiais (atviras 
klausimas).
Kaip parod÷ tyrimo rezultatai, 13 proc. apklaustųjų nurod÷, kad NVO – tai organizacija, įstaiga, bendrija, nepriklausanti nuo 
vyriausyb÷s; 7 proc. – pelno nesiekianti organizacija; 4 proc. - savanoriška organizacija, savanoriai, dirbantys žmonių labui; po 3 
proc. respondentų min÷jo tokius atsakymus, kad NVO - tai labdara, labdaringa grup÷; visuomeniniai jud÷jimai,visuomeniniais pagrindais 
dirbančios organizacijos; bendrus interesus turinti grup÷; nebiudžetin÷, neišlaikoma, nefinansuojama  valstyb÷s organizacija; 2 proc. -
nepriklausoma, savarankiška organizacija. Kitus variantus min÷jo po 1 proc. ir mažiau respondentų.

Gyventojai su aukštuoju išsimokslinimu, aukščiausiomis šeimos m÷nesio pajamomis (virš 1100 LT / m÷n. vienam šeimos nariui) statistiškai 
dažniau nurod÷, kad NVO yra organizacija, įstaiga, bendrija, nepriklausanti nuo vyriausyb÷s.
Gyventojai au aukštuoju išsimokslinimu, dirbantys asmenys statistiškai dažniau nurod÷, kad NVO yra pelno nesiekianti organizacija.

Kiek daugiau nei pus÷ apklaustųjų (53 proc.) atsak÷, kad nežino, kas yra NVO.
Gyventojai su pradiniu bei pagrindiniu išsimokslinimu statistiškai dažniau nežinojo, kas yra NVO, nei apklaustieji su aukštesniu 
išsimokslinimu.

2. NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ ŽINOMUMAS 
Tyrimo metu respondentų, kurie atsak÷, kas jų nuomone yra NVO (N=488), buvo prašoma pasakyti, kokias nevyriausybines organizacijas jie žino 
(atviras klausimas).
Tyrimo duomenimis, tarp 15-74 m. Lietuvos gyventojų žinomiausia NVO yra CARITAS; ją nurod÷ 16 proc. apklaustųjų (iš jų 11 proc. 
įvardijo ją pirmu pamin÷jimu, 5 proc. – tarp kitų pamin÷jimų, ne pirmą), antroje vietoje pagal žinomumą yra Invalidų organizacija (viso 
8 proc.; iš jų 3 proc. – pirmu pamin÷jimu, 5 proc. – tarp kitų pamin÷jimų).

CARITAS statistiškai dažniau buvo minimas tarp gyventojų su aukštuoju išsimokslinimu, nei tarp respondentų, turinčių žemesnį
išsimokslinimą.

Po 5 proc. apklaustųjų nurod÷ bendruomenes (bendrai), kaimo bendruomenes; labdarą (bendrai), labdarą maistui gauti; po 4 proc. – tokias 
organizacijas kaip Raudonasis Kryžius, Žalieji; SOS vaikai; Adamkien÷s fondas, po 3 proc. – Bočių draugija; Profsąjunga; Pensininkų organizacija, 
2 proc. – spec. rūpyba, socialin÷s pašalpos. Kitus variantus min÷jo po 1 proc. ir mažiau respondentų.
Keturi iš dešimties respondentų (41 proc.) negal÷jo nurodyti nei vienos organizacijos / neatsak÷ į klausimą.
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APIBENDRINIMAS: LIETUVOS GYVENTOJŲ
NUOMONö APIE NEVYRIAUSYBINES 
ORGANIZACIJAS. PILIETINöS NUOSTATOS (2)

3. NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS. 
Respondentų buvo teiraujamasi, kuriomis iš išvardintų veiklų užsiima NVO.
Kaip parod÷ tyrimo rezultatai, 15-74 m. Lietuvos gyventojai NVO daugiausia asocijuoja su labdara – daugiau kaip pus÷ (58 proc.) 
respondentų nurod÷, kad NVO užsiima labdara.
Tyrimo duomenimis, kiek daugiau nei trečdalis gyventojų mano, kad NVO užsiima paslaugų teikimu (37 proc.) bei savitarpio pagalba arba 
pagalba sau (36 proc.). Ketvirtadalis (25 proc.) apklaustųjų tapatina NVO su interesų atstovavimu, aktyviu dalyvavimu visuomeniniuose 
reikaluose; 13 proc. – su ištekliais ir jų koordinavimu.

Respondentai su aukštuoju išsimokslinimu statistiškai reikšmingai dažniau priskyr÷ visas nurodytas veiklas NVO, nei gyventojai su 
žemesniu išsimokslinimu.
Gyventojai su aukščiausiomis šeimos m÷nesio pajamomis (virš 1100 LT / m÷n. vienam šeimos nariui) bei dirbantys asmenys statistiškai 
reikšmingai dažniau tapatina NVO su interesų atstovavimu, aktyviu dalyvavimu visuomeniniuose reikaluose, ištekliais bei jų koordinavimu.
Didmiesčių gyventojai (virš 180000 gyv.) statistiškai reikšmingai dažniau mano, kad NVO užsiima paslaugų teikimu, interesų atstovavimu, 
aktyviu dalyvavimu visuomeniniuose reikaluose bei labdara.
Specialistai bei tarnautojai dažniau mano, kad NVO užsiima paslaugų teikimu, interesų atstovavimu, aktyviu dalyvavimu visuomeniniuose 
reikaluose, ištekliais bei jų koordinavimu; moksleiviai bei studentai dažniau tapatina NVO su savitarpio pagalba arba pagalba sau.

Kas dešimtas respondentas (10 proc.) mano, kad nei NVO neužsiima nei viena iš nurodytų veiklų.

4. NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROBLEMOS. 
Respondentų prašoma pasakyti, su kokia, jų nuomone, didžiausia problema susiduria nevyriausybin÷s organizacijos.
Kaip parod÷ tyrimo rezultatai, 15-74 m. Lietuvos gyventojai mano, kad didžiausi NVO sunkumai yra finansavimo iš valstyb÷s pus÷s 
trūkumas (21 proc.), finansavimo tiek iš verslo pus÷s, tiek iš gyventojų trūkumas (17 proc.) bei informacijos apie NVO veiklą
trūkumas.

Tarnautojai bei dirbantys asmenys, statistiškai dažniau nei kitos socialin÷s grup÷s, mano, jog didžiausias NVO sunkumas yra finansavimo 
tiek iš verslo pus÷s, tiek iš gyventojų trūkumas.

Kitos galimos problemos respondentų įvardintos rečiau: po 8 proc. - neigiamas valstyb÷s pareigūnų požiūris į nevyriausybines organizacijas, šioje 
veikloje per mažai dalyvaujančių savanorių; 7 proc. - įstatymų, reglamentuojančių, reguliuojančių nevyriausybinių organizacijų veiklą, 
netobulumas; 5 proc. - apatiški, neaktyvūs nevyriausybinių organizacijų vadovai; 4 proc. - vadovų, darbuotojų žinių, patirties trūkumas.
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APIBENDRINIMAS: LIETUVOS GYVENTOJŲ
NUOMONö APIE NEVYRIAUSYBINES 
ORGANIZACIJAS. PILIETINöS NUOSTATOS (3)

5. DALYVAVIMO VISUOMENINöJE VEIKLOJE FORMŲ PRIIMTINUMAS 
Tyrimo metu respondentų buvo klausiama, kokios dalyvavimo visuomen÷je veikloje formos jiems yra priimtiniausios.
Kaip matome iš tyrimo rezultatų, 15-74 m. gyventojams priimtiniausia dalyvavimo forma yra 2 proc. savo pajamų mokesčio paskyrimas 
nevyriausybin÷ms organizacijoms (38 proc.), kitaip tariant, neaktyvi dalyvavimo forma.
Penktadalis apklaustųjų (20 proc.) nurod÷, kad jiems priimtina savanoryst÷ konkrečiose rengiamose akcijose ar projektuose; 13 proc. –
dalyvavimas jau įsteigtos NVO veikloje; 10 proc. - materialin÷ parama nevyriausybinei organizacijai ar vykdomam projektui (vidutiniškai 56,34 LT 
– suma, kurią gal÷tų skirti vienu mok÷jimu, nuo N=105). Tik 3 proc. apklaustųjų nurod÷, kad patys nor÷tų įsteigti NVO.

Viduriniosios kartos atstovai (35-54 m.), gyventojai su aukštuoju išsimokslinimu, gyventojai su aukščiausiomis šeimos m÷nesio pajamomis 
(virš 1100 LT / m÷n. vienam šeimos nariui) bei dirbantys asmenys, vadovai, specialistai, tarnautojai statistiškai dažniau nurod÷, jog jiems 
yra priimtinas 2 proc. savo pajamų mokesčio paskyrimas nevyriausybin÷ms organizacijoms.
Jaunimas (15-24 m.; moksleiviai, studentai) statistiškai dažniau nurod÷, jog jiems patraukli savanoryst÷ konkrečiose rengiamose akcijose 
ar projektuose, dalyvavimas jau įsteigtos NVO veikloje.

Tyrimo duomenimis, 27 proc. respondentų nei viena iš veiklos visuomeniniame gyvenime formų neatrodo patraukli (statistiškai dažniau tai yra 
vyresni asmenys – 55-74 m., gyventojai su pradiniu, pagrindiniu išsimokslinimu, pensininkai, nedirbantys asmenys, našliai).

6. VISUOMENINIO PASYVUMO PRIEŽASTYS
Tyrimo metu respondentų buvo teiraujamasi, kod÷l jie nedalyvauja visuomenin÷je veikloje.
Tyrimo duomenimis, 22 proc. 15-74 m. Lietuvos gyventojų yra dalyvavę visuomenin÷je veikloje (statistiškai dažniau tai yra viduriniosios 
kartos atstovai – 35-54 m. asmenys, gyventojai su aukščiausiomis šeimos m÷nesio pajamomis (virš 1100 LT / m÷n. vienam šeimos nariui) bei 
dirbantys asmenys, specialistai, tarnautojai).
Gyventojai, kurie nedalyvauja visuomenin÷je veikloje, dažniausiai to nedaro d÷l to, kad niekas nepasiūl÷ (24 proc.) arba d÷l to, kad neturi 
tam laiko (20 proc.).
Po 13 proc. respondentų nurod÷, kad nemato tame prasm÷s, tikslo; nežino, kur kreiptis, nuo ko prad÷ti; negali sau leisti dirbti be atlyginimo, 
jiems tai neįdomu. 11 proc. apklaustųjų nurod÷, kad jiems nekelia pasitik÷jimo n÷ viena nevyriausybin÷ organizacija; 10 proc. – jog neturi tam 
sugeb÷jimų, 6 proc. – neranda bendraminčių.
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APIBENDRINIMAS: LIETUVOS GYVENTOJŲ
NUOMONö APIE NEVYRIAUSYBINES 
ORGANIZACIJAS. PILIETINöS NUOSTATOS (4)

Vyrai statistiškai dažniau nurod÷, kad nedalyvaujantys d÷l to, kad jiems neįdomu; o moterys – d÷l to, kad nežino, kur kreiptis, nuo ko 
prad÷ti.
Jauniausi asmenys (15-24 m.) dažniau nurod÷ nežinantys, kur kreiptis, nuo ko prad÷ti, 25-34 m. asmenys - negalintys sau leisti dirbti be 
atlyginimo; viduriniosios kartos atstovai (35-54 m.) – neturintys šiai veiklai laiko.
Kaimo gyventojai yra pasyvesni visuomenin÷je veikloje, nes jiems niekas nepasiūl÷; miestelių gyventojai (2000 – 30000 gyv.) – d÷l to, kad 
neturintys laiko, bei kad jiems tai neįdomu; didmiesčių gyventojai (virš 180000 gyv.) – nes nematantys tame prasm÷s, negalintys sau leisti 
dirbti be atlyginimo, jiems nekelia pasitik÷jimo nei viena žinoma NVO.

7. DALYVAVIMO VISUOMENINöJE VEIKLOJE KETINIMAI 
Respondentų buvo teiraujamasi, kokioje veikloje jie nor÷tų dalyvauti, jeigu nuspręstų įsitraukti į visuomeninę veiklą.
Tyrimo duomenimis, 15-74 m. Lietuvos gyventojus labiausiai domina dalyvavimas bendraminčių klube, susibūrusiame tenkinti 
asmeninius interesus (pvz.: sporto aistruolių, menų m÷g÷jų, keliautojų, žvejų, rankdarbių ir pan.) (27 proc.), veikla susijusi su 
vaikais (24 proc.) bei dalyvavimas draugijoje, jungiančioje tam tikros socialin÷s grup÷s narius (studentų, jaunimo, pensininkų, 
neįgaliųjų, mamų ir pan.) (18 proc.).
Po 12 proc. apklaustųjų nurod÷, kad jie nor÷tų teikti savitarpio pagalbą savo miesto, kaimo, namo bendruomen÷s nariams, bei ginti ir kelti į
viešumą savo miesto, kaimo, namo bendruomen÷s interesus; po 9 proc. - užsiimti veikla susijusia su neįgaliaisiais, dalyvauti gamtosaugin÷s 
organizacijos veikloje, 8 proc. – dalyvauti veikloje, susijusioje su seneliais. Kitas dalyvavimo visuomenin÷je veikloje formas pamin÷jo po 6 proc. ir 
mažiau respondentų.

Moterys statistiškai dažniau nurod÷, jog nor÷tų užsiimti veikla, susijusia su vaikais, neįgaliaisiais, seneliais, nukent÷jusiomis moterimis.
Vyrai statistiškai dažniau nurod÷, kad  nor÷tų dalyvauti bendraminčių klube, susibūrusiame tenkinti asmeninius interesus.
Nevedę asmenys statistiškai dažniau nurod÷, kad nor÷tų tapti savanoriais, teikti psichologinę pagalbą telefonu, dalyvauti gamtosaugin÷s 
organizacijos veikloje, taip pat dalyvauti bendraminčių klube, susibūrusiame tenkinti asmeninius interesus.
Dirbantys asmenys dažniau nor÷tų užsiimti veikla su vaikais, užsiimti mokymais, informacijos sklaida, konsultacijomis visuomenei ir 
socialiai pažeidžiamoms grup÷ms.
Asmenys su aukštesniuoju, spec. viduriniu išsimokslinimu dažniau nor÷tų užsiimti veikla su neįgaliaisiais, ginti ir kelti į viešumą savo 
miesto, kaimo, namo bendruomen÷s interesus, teikti savitarpio pagalbą savo miesto, kaimo, namo bendruomen÷s nariams. 

Kas dešimtas respondentas (10 proc.) nurod÷, kad jo nedomina jokia iš visuomenin÷s veiklos formų.
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8. MOTYVAI, SKATINANTYS DALYVAUTI VISUOMENINöJE VEIKLOJE
Tyrimo metu respondentų buvo teiraujamasi, kas labiausiai juos paskatintų dalyvauti visuomenin÷je veikloje.
Kaip parod÷ tyrimo rezultatai, Lietuvos gyventojus visuomeninei veiklai labiausiai paskatintų savirealizacijos galimyb÷ (31 proc.) bei 
galimyb÷ papildomai užsidirbti (28 proc.). 
Po penktadalį apklaustųjų nurod÷, kad juos paskatintų asmeninis kvietimas, kuriame būtų informacija apie veiklą bei siūlymas 
prisijungti (21 proc.) bei už dalyvavimą visuomenin÷je veikloje suteikiamos papildomos socialin÷s garantijos (20 proc.). 
12 proc. respondentų nurod÷, kad dalyvautų papildomoje veikloje, jei ši užimtų ne daugiau kaip 4 valandas per savaitę, 5 proc. – jei apie jų
pasirinktą veiklą būtų informuota visuomen÷, paviešinti asmeniniai pasiekimai, 4 proc. – jei šią informaciją būtų galima įrašyti į CV.

Jaunimą (15-24 m.) bei nevedusius asmenis statistiškai dažniau paskatintų galimyb÷ save realizuoti bei galimybę įsirašyti informaciją į CV; 
25-44 m. asmenis dažniau paskatintų socialin÷s garantijos bei galimyb÷ dirbti iki 4 valandų per savaitę.
Asmenys su aukštuoju išsimokslinimu statistiškai dažniau motyvuojančiu kriterijumi nurod÷ savirealizacijos galimybę bei galimybę dirbti iki 
4 valandų per savaitę.
Kaimo gyventojai statistiškai dažniau lauktų asmeninio pakvietimo, o miestelių (2000 – 30000 gyv.) gyventojus labiau motyvuotų galimyb÷
papildomai užsidirbti.
Dirbantys respondentai statistiškai dažniau nurod÷ galimybę realizuoti save bei galimybę dirbti iki 4 valandų per savaitę, nedirbantys –
galimybę įsirašyti veiklą į CV.

Tyrimo duomenimis, penktadalio 15-74 m. Lietuvos gyventojų (19 proc.) visuomenin÷je veikloje nepaskatintų dalyvauti jokie motyvai (tai 
statistiškai dažniau yra vyrai, vyriausio amžiaus (65-74 m.) asmenys, turintys pradinį, pagrindinį išsimokslinimą, pensininkai, nedirbantys 
asmenys, našliai).

9. TEIGINIŲ APIE NEVYRIAUSYBINES ORGANIZACIJAS VERTINIMAS
Tyrimo metu respondentams buvo skaitomi teiginiai apie nevyriausybines organizacijas bei prašoma pasakyti, ar jie sutinka, ar nesutinka su 
kiekvienu iš jų (vertinimui naudojama 4 balų skal÷: 4 – visiškai sutinku, 3 – sutinku, 2 – nesutinku, 1 – visiškai nesutinku).
Tyrimo duomenimis, 15-74 m. Lietuvos gyventojai labiausiai linkę sutikti su šiais teiginiais: 
SöKMINGAM NEVYRIAUSYBINöS ORGANIZACIJOS VEIKIMUI DIDESNöS ĮTAKOS TURI GERAS LYDERIS NEI FINANSAVIMAS
(sutinka – 66 proc., nesutinka – 10 proc., vertinimo vidurkis – 3,1 balo).
NESUDARYDAMI PALANKIŲ VEIKLOS FINANSAVIMO SĄLYGŲ LIETUVOS ĮSTATYMAI IR VYKDOMA POLITIKA NESKATINA 
NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS (sutinka – 64 proc., nesutinka – 7 proc., vertinimo vidurkis – 3,0 balo). 
MANAU, KAD Į SAVANORIŠKĄ DARBĄ IR VISUOMENINĘ VEIKLĄ DAUGELIS LIETUVOS ŽMONIŲ ŽIŪRI NEPALANKIAI (sutinka –
64 proc., nesutinka – 15 proc., vertinimo vidurkis – 2,9 balo). 
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NEVYRIAUSYBINöS ORGANIZACIJOS GALI BŪTI VERTINGI VYRIAUSYBöS PARTNERIAI, TEIKIANT VISUOMENINES PASLAUGAS 
BEI ATSTOVAUJANT VISUOMENöS GRUPIŲ INTERESUS (sutinka – 59 proc., nesutinka – 17 proc., vertinimo vidurkis – 2,8 balo).
Lietuvos gyventojai taip pat linkę pritarti, nors ir mažesne dalimi, šiems teiginiams:
NEVYRIAUSYBINö ORGANIZACIJA PATRAUKLI GALI BŪTI TIK DöL TO, JOG JI APSKRITAI VEIKIA IR VIEŠAI SKELBIA SAVO 
VEIKLOS PASIEKIMUS (sutinka – 47 proc., nesutinka – 25 proc., vertinimo vidurkis – 2,7 balo).
NEVYRIAUSYBINöS ORGANIZACIJOS YRA LABAI PERSPEKTYVIOS IR GREIČIAUSIAI TAPS NEATSKIRIAMA LIETUVOS 
VISUOMENöS DALIS (sutinka –4 3 proc., nesutinka – 28 proc., vertinimo vidurkis – 2,6 balo).
Kaip rodo tyrimo rezultatai, kitiems tirtiems teiginiams Lietuvos gyventojai yra labiau linkę nepritarti, iš jų labiausiai nepritariama šiems 
teiginiams:
NEVYRIAUSYBINöS ORGANIZACIJOS YRA NEPATIKIMOS (sutinka – 22 proc., nesutinka – 45 proc., vertinimo vidurkis – 2,3 balo), 
NEVYRIAUSYBINöS ORGANIZACIJOS YRA NESVARBIOS, NES VISUOMENINES PASLAUGAS TURI TEIKTI TIK VALSTYBö (sutinka – 25 proc., 
nesutinka – 50 proc., vertinimo vidurkis – 2,3 balo).

10. EFEKTYVIAUSIOS PRIEMONöS, SIEKIANT POKYČIŲ ŠALIES POLITINIAME GYVENIME 
Tyrimo metu respondentų buvo klausiama, kokios priemon÷s, jų manymu, efektyviausios, norint pasiekti pokyčių šalies politiniame gyvenime.
Kaip parod÷ tyrimo rezultatai, efektyviausiomis priemon÷mis laikomas aktyvus balsavimas rinkimuose (60 proc.) bei taikūs susirinkimai, 
piketai (38 proc.).
Beveik trys iš dešimties apklaustųjų mano, kad siekiant pokyčių šalies politiniame gyvenime, efektyvu būtų vienytis į bendrijas, politines partijas 
ar asociacijas, prisijungti prie NVO veiklos ir siekti poveikio drauge (29 proc.), ieškoti ir reikalauti informacijos apie valstybinių įstaigų darbą, 
pasiektus rezultatus (29 proc.), teikti pasiūlymus, prašymus, skundus (28 proc.) bei kritikuoti valstyb÷s įstaigų ar pareigūnų darbą, apskųsti jų
sprendimus (27 proc.).
19 proc. respondentų mano, kad efektyvu būtų rašyti peticijas, 17 proc. – reikalauti referendumo, po 16 proc. – dalyvauti, rengiant savivaldybių
programas bei atsakingai dirbti valstyb÷s tarnyboje, 11 proc. – inicijuoti įstatymą Seime, 9 proc. – pačiam kandidatuoti į savivaldos, Seimo narius, 
Prezidento postą. 
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Jauniausi asmenys (15-24 m.) statistiškai dažniau nurod÷, kad efektyvu būtų patiems stoti į valstyb÷s tarnybą ir atsakingai dirbti; taip pat 
teikti pasiūlymus, pareiškimus skundus; 25-34 m. asmenys dažniau nurod÷ įstatymo inicijavimą Seime, peticijų rašymą.
Asmenys su pradiniu, pagrindiniu išsimokslinimu statistiškai dažniau nurod÷, kad efektyvu būtų patiems stoti į valstyb÷s tarnybą ir 
atsakingai dirbti, tuo tarpu gyventojai su aukštuoju išsimokslinimu dažniau min÷jo, jog efektyvu būtų vienytis į bendrijas, politines partijas 
ar asociacijas, prisijungti prie NVO veiklos ir siekti poveikio drauge.
Kaimo gyventojai dažniau nurod÷, kad efektyvu būtų patiems stoti į valstyb÷s tarnybą ir atsakingai dirbti, taip pat vienytis į bendrijas, 
politines partijas ar asociacijas, prisijungti prie NVO veiklos ir siekti poveikio drauge; didmiesčių gyventojai (virš 180000 gyv.) – rinktis į
taikius susirinkimus ir piketuoti. 
Nevedę asmenys statistiškai dažniau nurod÷ atsakingą darbą valstyb÷s tarnyboje bei peticijų rašymą.

11. PRIEMONöS, KURIŲ GYVENTOJAI IMTŲSI, SIEKIANT POKYČIŲ ŠALIES POLITINIAME GYVENIME 
Tyrimo metu buvo siekiama palyginti, kiek sutampa priemon÷s, kurias gyventojai laiko efektyviausiomis, su gyventojų pasiruošimu jų imtis 
patiems.
Paklausus apie priemones, kurių gyventojai, gal÷tų imtis patys, efektyviausia priemone laikomas balsavimas rinkimuose (50 proc.).
Penktadalis apklaustųjų (19 proc.) pamin÷jo galimybę rinktis į taikius susirinkimus ir piketuoti, 14 proc. – galimybę teikti pasiūlymus, prašymus, 
skundus, 11 proc. - ieškoti ir reikalauti informacijos apie valstybinių įstaigų darbą, pasiektus rezultatus, 10 proc. - vienytis į bendrijas, politines 
partijas ar asociacijas, prisijungti prie NVO veiklos ir siekti poveikio drauge. Kitas priemones, kaip galimas panaudoti praktikoje, pamin÷jo po 7 
proc. ir mažiau apklaustųjų.

Moterys, gyventojai su aukštuoju išsimokslinimu, miestų gyventojai (30000 – 180000 gyv.) statistiškai dažniau nurod÷, kad gali paveikti 
šalies politinį gyvenimą, dalyvaudami rinkimuose.
Jauniausi asmenys (15-24 m.) statistiškai dažniau nurod÷, kad patys gal÷tų teikti pasiūlymus, taip pat vienytis į bendrijas, politines partijas 
ar asociacijas, prisijungti prie NVO veiklos ir siekti poveikio drauge.
Nevedę asmenys statistiškai dažniau nurod÷, kad patys gal÷tų teikti pasiūlymus, taip pat vienytis į bendrijas, politines partijas ar 
asociacijas, prisijungti prie NVO veiklos ir siekti poveikio drauge, rašyti peticijas, stoti į valstyb÷s tarnybą ir atsakingai dirbti.
Asmenys su mažiausiomis šeimos m÷nesio pajamomis (iki 600 LT / m÷n. vienam šeimos nariui) dažniau nurod÷ galintys teikti pasiūlymus, 
skundus, prašymus; asmenys su aukščiausiomis pajamomis (virš 1100 LT / m÷n. vienam šeimos nariui) dažniau min÷davo galintys ieškoti 
ir reikalauti informacijos apie valstybinių įstaigų darbą, pasiektus rezultatus.
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12. TEIGINIŲ APIE LIETUVOS PILIEČIUS VERTINIMAS 
Tyrimo metu respondentams buvo skaitomi teiginiai apie piliečių grupes bei prašoma pasakyti, kiek jie pritaria, ar nepritaria kiekvienam iš jų
(vertinimui naudojama 5 balų skal÷: 5 – visiškai pritariu, 4 – pritariu, 3 – nei taip, nei ne, 2 – nepritariu, 1 – visiškai nepritariu).
Tyrimo duomenimis, 15-74 m. Lietuvos gyventojai labiausiai linkę pritarti su šiems teiginiams: 
LIETUVOS PILIEČIAI PER DAUG APATIŠKI IR NUSIVYLĘ, KAD DALYVAUTŲ VISUOMENINöJE VEIKLOJE (pritaria – 66 proc., nei taip, 
nei ne – 20 proc., nepritaria – 5 proc., vertinimo vidurkis – 3,9 balo).
DRAUGE SUSIBŪRĘ PILIEČIAI GALI DARYTI POVEIKĮ PRIIMAMIEMS SPRENDIMAMS SAVO SAVIVALDYBöS, SENIŪNIJOS, 
BENDRUOMENöS RIBOSE (pritaria – 69 proc., nei taip, nei ne –18 proc., nepritaria – 5 proc., vertinimo vidurkis – 3,8 balo).
DRAUGE SUSIBŪRĘ PILIEČIAI LIETUVOJE GALI DARYTI POVEIKĮ LIETUVOS POLITIKAI IR PRIIMAMIEMS ĮSTATYMAMS (pritaria 
– 62 proc., nei taip, nei ne – 22 proc., nepritaria – 7 proc., vertinimo vidurkis – 3,7 balo).
Lietuvos gyventojai taip pat linkę pritarti, nors ir mažesne dalimi, šiems teiginiams:
PILIEČIAI YRA LABIAU LINKĘ VISUOMENINöJE VEIKLOJE DALYVAUTI PATYS, NEI MATERIALIAI JĄ REMTI (pritaria – 40 proc., nei 
taip, nei ne – 34 proc., nepritaria – 8 proc., vertinimo vidurkis – 3,4 balo).
DIRBANTYS IR UŽSIIMANTYS VISUOMENINE VEIKLA ASMENYS YRA PATRAUKLESNI (pritaria – 40 proc., nei taip, nei ne – 33 proc., 
nepritaria – 11 proc., vertinimo vidurkis – 3,4 balo).
DIRBANTIEMS IR UŽSIIMANTIEMS VISUOMENINE VEIKLA ASMENIMS LABIAU SEKASI (pritaria – 39 proc., nei taip, nei ne – 36 
proc., nepritaria – 10 proc., vertinimo vidurkis – 3,4 balo).
VISUOMENINö VEIKLA NEPATRAUKLI, NES PILIEČIŲ INICIATYVA IGNORUOJAMA, LABAI MAŽAI TEIGIAMŲ REZULTATŲ (pritaria 
– 37 proc., nei taip, nei ne – 35 proc., nepritaria – 13 proc., vertinimo vidurkis – 3,3 balo).
Kaip rodo tyrimo rezultatai, kitiems tirtiems teiginiams Lietuvos gyventojai yra labiau linkę nepritarti, iš jų labiausiai nepritariama šiems 
teiginiams:
PAVIENIUI VEIKIANTYS PILIEČIAI LIETUVOJE GALI DARYTI POVEIKĮ LIETUVOS POLITIKAI IR PRIIMAMIEMS ĮSTATYMAMS 
(pritaria – 12 proc., nei taip, nei ne – 22 proc., nepritaria – 55 proc., vertinimo vidurkis – 2,4 balo).
LIETUVOS PILIEČIAI YRA GERAI INFORMUOJAMI APIE VALSTYBöS INSTITUCIJŲ VEIKLĄ (pritaria – 7 proc., nei taip, nei ne – 23 
proc., nepritaria – 60 proc., vertinimo vidurkis – 2,2 balo).
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13. TEIGINIŲ APIE ĮVAIRIAS VEIKLAS VERTINIMAS 
Tyrimo metu respondentams buvo skaitomi teiginiai apie įvairias veiklas bei piliečių grupes bei prašoma pasakyti, kaip jie vertina kiekvieną iš jų
(vertinimui naudojama 5 balų skal÷: 5 – labai gerai, 4 – gerai, 3 – nei gerai, nei blogai, 2 – blogai, 1 – labai blogai).
Tyrimo duomenimis, 15-74 m. Lietuvos gyventojai palankiausiai vertina: 
PILIEČIUS, KURIE RAŠO IR TEIKIA PASIŪLYMUS PROJEKTAMS, VALDŽIOS, SAVIVALDOS STRUKTŪROMS, ĮSTATYMAMS 
(palankiai vertina – 71 proc., neutraliai – 19 proc., nepalankiai – 1 proc., vertinimo vidurkis – 4,0 balo).
PILIEČIUS, KURIE AKTYVIAI DALYVAUJA SAVO BENDRUOMENöS VALDYMO REIKALUOSE (SENIŪNIJOS, SAVIVALDYBIŲ
LYGYJE) VISUOMENINIAIS, SAVANORIŠKAIS PAGRINDAIS (palankiai vertina – 67 proc., neutraliai – 23 proc., nepalankiai – 2 proc., 
vertinimo vidurkis – 3,9 balo).
PILIEČIUS, KURIE DALYVAUJA NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOJE, SKIRTOJE VISUOMENöS POREIKIAMS TENKINTI 
(palankiai vertina – 61 proc., neutraliai – 28 proc., nepalankiai – 2 proc., vertinimo vidurkis – 3,8 balo).
PILIEČIUS, KURIE RENKA PARAŠUS, RAŠO PETICIJAS (palankiai vertina – 56 proc., neutraliai – 32 proc., nepalankiai – 3 proc., vertinimo 
vidurkis – 3,7 balo).
GALIMYBĘ PERVESTI 2 PROC. SAVO PAJAMŲ MOKESČIO NEVYRIAUSYBINöMS ORGANIZACIJOMS (palankiai vertina – 60 proc., 
neutraliai – 23 proc., nepalankiai – 8 proc., vertinimo vidurkis – 3,7 balo).
PILIEČIUS, KURIE BURIASI Į NEVYRIAUSYBINES ORGANIZACIJAS DöL SAVO POMöGIŲ IR PRAMOGŲ (palankiai vertina – 51 proc., 
neutraliai – 29 proc., nepalankiai – 11 proc., vertinimo vidurkis – 3,5 balo).
PILIEČIUS, KURIE PIKETUOJA, SKELBIA BADO AKCIJAS (palankiai vertina – 48 proc., neutraliai – 34 proc., nepalankiai – 9 proc., 
vertinimo vidurkis – 3,5 balo).
Kaip rodo tyrimo rezultatai, kitas tirtas veiklas Lietuvos gyventojai linkę vertinati greičiau neutraliai, o PILIEČIUS, NEINANČIUS BALSUOTI –
vertina neigiamai (palankiai vertina – 4 proc., neutraliai – 25 proc., nepalankiai – 64 proc., vertinimo vidurkis – 2,1 balo).
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Tyrimo rezultatai rodo, kad NVO žinomumas tarp Lietuvos gyventojų yra gana žemas  - pus÷ gyventojų negal÷jo įvardinti, kas, jų
nuomone, yra NVO; keturi iš dešimties gyventojų nežino nei vienos NVO. Žinomiausia NVO tarp Lietuvos gyventojų yra CARITAS.

NVO veikla daugiausia asocijuojama su pagalba, labdaringa veikla; o didžiausios NVO problemos, gyventojų nuomone, yra 
finansavimo bei informacijos visuomenei apie jų veiklą trūkumas.

Lietuvos gyventojams yra labiau priimtina pasyvi dalyvavimo visuomenin÷je veikloje forma: priimtiniausia dalyvauti veikloje, skiriant 
dalį pajamų mokesčio (aktyvios formos yra rečiau priimtinos), o nedalyvaujama dažniausiai d÷l to, kad laukiama pasiūlymo iš išor÷s, 
mažai imamasi iniciatyvos patiems, stokojama laiko.

Lietuvos gyventojams labiau įdomi visuomenin÷ veikla susijusi jų asmeniniais interesais, tam tikros socialin÷s grup÷s, bendruomen÷s 
interesais, taip pat veikla, skirta pad÷ti socialiai pažeidžiamoms socialin÷ms grup÷ms – vaikams, neįgaliesiems, seneliams. 
Visuomenei veiklai skatinantys motyvai yra dažniau materialiniai (galimyb÷ papildomai užsidirbti, papildomos socialin÷s garantijos), 
taip pat savirealizacijos poreikis. 

NVO įvaizdis Lietuvoje n÷ra vienalytis: iš vienos pus÷s patys gyventojai mano, kad visuomen÷ turi greičiau nepalankų NVO įvaizdį, 
šių organizacijų veiklą mažai remia valstyb÷ ir įstatymai, tačiau iš kitos pus÷s NVO suvokiamos kaip svarbus vyriausyb÷s partneris 
bei neatskiriama Lietuvos visuomen÷s dalis. NVO vertinamos kaip potencialiai svarbios ir galinčios daryti įtaką, tačiau kol kas 
Lietuvoje dar nesančios stiprios, stokojančios aktyvumo.

Šeši iš dešimties Lietuvos gyventojų efektyviausia politinio poveikio priemone laiko dalyvavimą rinkimuose; šia priemone naudojasi 
pus÷ šalies gyventojų. Antra pagal efektyvumą laikoma teis÷ į taikius susirinkimus bei piketavimas, tačiau praktikoje ją naudotų
dvigubai mažiau žmonių (19 proc.), nei laikančių ją efektyvia (38 proc.). 

Nors dalis tirtų priemonių tarp respondentų buvo įvertintos kaip efektyvios daryti įtaką politiniam gyvenimui, tačiau tyrimo rezultatai 
rodo, kad Lietuvos gyventojai yra mažai linkę patys aktyviai jas naudoti. Dažniausiai naudojama priemon÷ yra balsavimas 
rinkimuose, kitos aktyvios priemon÷s praktikoje naudojamos retai.
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IŠVADOS (2)

Lietuvos gyventojai mano, kad visuomen÷ yra per daug apatiška ir nusivylusi, kad imtųsi visuomenin÷s veiklos. Tačiau kartu tikima, 
kad drauge veikiantys piliečiai gali daryti didesnę įtaką, negu veikiantys pavieniui, tiek savivaldos institucijoms, tiek ir nacionalinio 
lygmens institucijoms. 

Visuomeniniame gyvenime dalyvaujantys asmenys turi patrauklų įvaizdį, jie matomi kaip s÷kmingi. Taip pat palankiai vertinama ir 
galimyb÷ skirti 2 proc. pajamų mokesčio NVO. Tačiau kartu gyventojai neutraliai vertina NVO bei savanorių veiklą bendrai, o tokio 
vertinimo priežastis gali būti informacijos apie NVO veiklą trūkumas, reti atvejai kuomet tenka susidurti su visuomenine veikla
tiesiogiai. 

Tyrimo rezultatai taip pat rodo, kad Lietuvos gyventojai turi gana griežtas nuostatas apie balsavimą rinkimuose – didžioji dalis laiko 
šią veiklą svarbia bei efektyvia poveikio priemone, kartu neigiamai yra vertinami asmenys, nedalyvaujantys rinkimuose.

Informuojant gyventojus apie NVO, jų veiklą bei privalumus, galima paskatinti gyventojus tapti labiau pilietiškai aktyviais. 
Visuomenin÷ veikla bei pilietinis aktyvumas tarp Lietuvos gyventojų vertinamas palankiai, tik šios nuostatos yra labiau inertiškos, 
mažai paremtos veiksmais, o realiems veiksmams dažnai yra reikalingas išorinis postūmis.
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