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Kuo vadovaujantis? 

■ viešai skelbiama informacija ir dokumentais

■ fokusuotos grupės diskusijos rezultatais

■ organizacijų papildomai pateikta informacija

■ konsultacijomis su savanoriškos veiklos ekspertais

■ užsienio šalių organizacijų gerąja patirtimi



Lietuvos savivaldybėse

■ Atviros Lietuvos fondo NVO apklausa

■ Lietuvos savivaldybių asociacijos apklausa apie karantino metu NVO ir bendruomenių teikiamą 
pagalbą gyventojams

■ Gynybos paramos fondas: savanorių komandos, instrukcijos savanoriams ir gyventojams, 
mokymai, konferencija 

■ Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas ir Lietuvos negalios organizacijų forumas 
peržiūrėjo visų Lietuvos savivaldybių puslapiuose skelbiamą su pandemija susijusią informaciją

■ Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Jaunimo reikalų departamento rekomendacijos

■ Jaunimo savanoriškos tarnybos pakeitimai

https://olf.lt/wp-content/uploads/2020/04/Apklausos-apzvalga_siulymai_institucijoms-red.pdf
https://socmin.lrv.lt/lt/administracine-informacija/tarybos-ir-komisijos/nevyriausybiniu-organizaciju-taryba
https://fondas.eu/wp-content/uploads/2020/03/Tavo-saugumo-instrukcija.pdf


Lietuvos savivaldybėse

■ Lietuvos jaunimo organizacijų taryba 

■ Lietuvos skautai 

■ Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija

■ Jaunimo iniciatyva „Žinau, ką renku“ 

■ Vilniaus miesto savivaldybė subūrė Gedimino legiono savanorius

■ Iniciatyva „Stiprūs kartu“ 

■ VšĮ „Laisvės TV“ iniciatyva „Laikykitės, Medikai!“

■ Ir kt. 

http://legionas.vilnius.lt/
https://stipruskartu.lt/
https://apiekorona.lt/laikykitesmedikai/


Savanoriškos veiklos vykdymas
ekstremaliųjų situacijų metu

■ Finansavimo programos ir priemonės

■ Psichikos sveikata 

■ Duomenų apsauga

■ Veiklos koordinavimas. Dalijimasis informacija ir ištekliais

■ Fizinis kontaktas ir atstumai tarp žmonių

■ Rizikos grupių žmonių dalyvavimas



Savanoriškos veiklos organizavimas 
nuotoliniu būdu

■ VšĮ „Socialinis veiksmas“ savo svetainėje pataria, ką reikia žinoti norintiems 
savanoriauti COVID-19 pandemijos metu

■ Kaip organizuoti mokymus nuotoliniu būdu? 2020 09 28 

■ Pasiruoškite organizuoti savanorišką veiklą nuotoliniu būdu

■ Planuokite darbą su savanoriais ir užtikrinkite reikiamą metodinę pagalbą

■ Nepamirškite vidinės ir išorinės komunikacijos

http://www.savanoriai.org/lt/2020/04/23/ka-reikia-zinoti-norintiems-savanoriauti-covid-19-pandemijos-metu/
https://www.facebook.com/ltZoomTV/videos/630021864544912


Užsienio valstybių sėkmės pavyzdžiai 

■ Estijoje „Nulaužk krizę“

■ Norvegijoje pasitikėjimu grįsta išlaidų kompensavimo schema 

■ Jungtinėje Karalystėje „Izoliacijos ekonomikos“ tyrimas

■ Airijos paramos mechanizmai 



Savivaldybėms

■ NVO, bendruomeninių organizacijų, 
jaunimo reikalų tarybos, jaunimo 
organizacijų apskritieji stalai

■ Savivaldybių ekstremaliųjų situacijų 
komisija 

■ Organizuota savanoriška veikla

■ Informacija apie pagalbos poreikius

■ Apibrėžtos problemos

■ Sąrašas, kokia veikla ir kokiais 
ištekliais organizacijos gali prisidėti

■ Ryšiai su labiausiai pažeidžiamų 
grupių žmonėmis 

■ Bendravimo kanalai 

■ Išlaidų kompensavimo tvarka

■ Papildomos priemonės socialiai 

pažeidžiamoms grupėms



Valstybinėms institucijoms 

■ VRM įsakymas „Dėl Savivaldybių ekstremalių situacijų komisijų tipinių nuostatų 
patvirtinimo“ 

■ Tarpinstitucinis bendradarbiavimas 

■ NVO taryba, Nacionalinė NVO koaliciją, nacionalinės skėtinės NVO

■ Finansavimas nuotolinių mokymų organizavimui

■ Ad hoc savanorių įsitraukimo tyrimai

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.369307/asr


Naudinga informacija

■ Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms tinklalapis www.lt72.lt

■ Būkite budrūs: atpažinkite melagingas naujienas (fake news)

■ Rekomendacijas galima atsisiųsti: 

→ www.socmin.lt→ NVO politika → Savanoriška veikla → Rekomendacijos 

http://www.lt72.lt/
http://www.socmin.lt/
https://socmin.lrv.lt/uploads/socmin/documents/files/Rekomendacijos%20ekstremaliosios%20situacijos%20metu(1).pdf


Klausimai – atsakymai 


