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NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ INFORMACIJOS IR PARAMOS CENTRO
ATASKAITA UŽ 2018 METŲ VEIKLĄ
2019 m. balandžio 30 d., Vilnius

I.

BENDRA INFORMACIJA

Labdaros ir paramos fondas „Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras“ (toliau – NIPC)
įregistruotas Teisingumo ministerijoje (vėliau – VĮ „Registrų centras“) 1995 gruodžio 4 d., įmonės kodas
192013926. NIPC įkurtas Atviros Lietuvos Fondo, Jungtinių Tautų Vystymo Programos iniciatyva. Iki
ataskaitinio laikotarpio vienintelis NIPC dalininkas yra Atviros Lietuvos Fondas.
NIPC tikslas – vienyti šalies nevyriausybines organizacijas savų interesų atstovavimui ir NVO sektoriaus
stiprinimui visuose lygiuose.
Ataskaitinio laikotarpio metu NIPC valdybą sudarė 5 nariai, administracijos darbuotojų – 7 asmenys:
direktorius, 2 Europe Direct informacinių centrų vadovai, programų vadovė, renginių koordinatorė, regionų
politikos ekspertė ir komunikacijos vadovė. NIPC veikla vykdoma adresu Odminių g. 12, Vilniuje.
Ataskaitinio laikotarpio (nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d.) NIPC įplaukos sudarė
292.736,95 EUR; išlaidas – 261.858,82 EUR. Likutis banko sąskaitose 2017 m. gruodžio 31 d. sudarė
15.371,97 EUR
Ataskaitinio laikotarpio metu buvo vykdomi 3 konkurso būdu laimėti projektai:
1) projektas „Lietuvos identitetas – tautų mozaika“, finansuojamas iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos
fondo lėšų (projekto trukmė – 2017m. birželio mėn. 9 d. – 2019 m. liepos mėn. 31d.; bendras projekto
biudžetas – 215.360,53 EUR) ir vykdomas kartu su partneriu VšĮ „Europos namai“;
2) projektas „Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinis stiprinimas“, finansuojamas
LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (projekto trukmė – 2018m. rugsėjo 12 d. – 2018 m. gruodžio 31
d.; bendras projekto biudžetas – 81.759,00 EUR) ir vykdomas su partneriu VšĮ „NVO teisės institutas“.
3) projektas „Gero valdymo principų diegimas viešajame sektoriuje“, finansuojamas LR Vidaus reikalų
ministerijos (projekto trukmė – 2018m. lapkričio 5d. – 2021m. spalio 5d., bendras projekto biudžetas 172.527,54 ) ir vykdomas su 3 partneriais – VšĮ „NVO teisės institutas“, Lietuvos vaikų dienos centrų
asociacija ir J.L.Vynerio labdaros ir paramos fondu.
Taip pat vykdomas ir tęstinio visuomenės informavimo apie Europos Sąjungą ir Lietuvos interesus Europos
Sąjungoje projekto „Europe Direct informacijos centrų“ (Klaipėdoje ir Marijampolėje) administravimas (tai
integruoto Europe Direct informacijos sklaidos tinklo, esančio visose ES šalyse, veiklos dalis),
finansuojamas Europos Komisijos (projekto trukmė – 2018 m. sausio 1 d. – 2020 m. gruodžio 31 d.; bendras
projekto metinis biudžetas – 33.900,00EUR abejiems centrams).
Vykdant ūkinę – komercinę veiklą, NIPC suteikta paslaugų (mokymai, konsultavimas) už 2.445,00 EUR. Iš
Gyventojų pajamų mokesčio skyrimo paramai pagal Labdaros ir paramos įstatymą gauta 0,00 EUR paramos.
Galutinis likutis banko sąskaitose 2018 m. gruodžio 31 dienai – 46.250,10 EUR.

2
ATASKAITA UŽ 2018 METUS

II.

ADVOKACIJA IR ATSTOVAVIMAS

1. Atstovavimas valstybės institucijose. NIPC per 2018 metus vykdė tokias atstovavimo ir
advokacijos veiklas, atstovaujant NVO valstybės institucijų tarybų, komisijų ir darbo grupių
veiklose:
Nr.

Pavadinimas

Institucija

Laikotarpis

Atstovas

Įvykę
posėdžiai

1.

Nevyriausybinių organizacijų
taryba

2015 – 2019

Martinas Žaltauskas
(pirmininkas)

8

2.

Europos ekonominės erdvės ir
Norvegijos finansinių
mechanizmų Priežiūros
komitetas
Lietuvos Respublikos ir
Šveicarijos Konfederacijos
bendradarbiavimo programos
komitetas
Švietimo taryba (neformalaus
švietimo darbo grupė)
Atviros Vyriausybės
partnerystės darbo grupė
Darbo grupė regionų plėtros
krypčių tobulinimui
Jungtinis vietos plėtros
strategijų atrankos komitetas,
kuris pagal vietos plėtros
strategijų rengimo ir vietos
plėtros strategijų atrankos ir
įgyvendinimo taisykles atlieka
vietos plėtros strategijų
atranką.
Darbo grupė Socialinio verslo
įstatymo parengimui
Valstybės pažangos taryba

Socialinės
apsaugos ir darbo
ministerija
Finansų
ministerija

Nuo 2007 iki
dabar

Martinas Žaltauskas
(narys)

1

Finansų
ministerija

Nuo 2007 iki
dabar

Martinas Žaltauskas
(narys)

-

LR Seimas

Nuo 2016 iki
dabar
Nuo 2016 iki
dabar
Nuo 2017 iki
dabar
Nuo 2016 iki
dabar

Martinas Žaltauskas
(narys)
Martinas Žaltauskas
(narys)
Martinas Žaltauskas
(narys)
Martinas Žaltauskas
(narys)

-

Nuo 2017 iki
dabar
Nuo 2018 iki
dabar
Nuo 2018 iki
dabar

Martinas Žaltauskas
(narys)
Martinas Žaltauskas
(narys)
Martinas Žaltauskas
(narys)

5

3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

Nacionalinės pažangos
programos 2020-2030
rengimo grupė

LR Vyriausybė
Vidaus reikalų
ministerija
Vidaus reikalų
ministerija

Ūkio ministerija
LR Vyriausybė
LR Vyriausybė

6
2

-
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Oficialūs susitikimai su valstybės institucijų atstovais; kiti vieši renginiai, kuriuose buvo
pateikta NIPC pozicija, pranešimai, pasisakymai ar nuomonės
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
Nr.
1
2
3
4
5
6
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Nr.
1
2
3
4
5
6
Nr.
1
2
3
4
5
6
Nr.
1
2
3
4
5
6

SASUSIS
2018-01-03
2018-01-03
2018-01-04
2018-01-05
2018-01-09
2018-01-18
2018-01-19
2018-01-24
VASARIS
2018-02-05
2018-01-08
2018-01-13
2018-02-20
2018-02-21
2018-02-26
KOVAS
2018-03-01
2018-03-06
2018-03-13
2018-03-14
2018-03-15
2018-03-20
2018-03-22
2018-03-28
2018-03-28
2018-03-29
BALANDIS
2018-04-04
2018-04-16
2018-04-16
2018-04-18
2018-04-25
2018-04-25
GEGUŽĖ
2018-05-04
2018-05-07
2018-05-08
2018-05-23
2018-05-24
2018-05-31
BIRŽELIS
2018-06-01
2018-06-04
2018-06-08
2018-06-13
2018-06-13
2018-06-14

RENGINYS, POSĖDIS, APTARIAMAS KLAUSIMAS
Pasitarimas su SADM vadovybe dėl NVO plėtros įstatymo
Pasitarimas su LR Prezidentūros patarėjais dėl savivaldybių biudžetų ir paslaugų perdavimo
Pasitarimas su SADM vadovybe dėl NVO plėtros įstatymo
Ekspertų daro grupės posėdis NVO indeksui už 2017 metus parengti
Pasitarimas su SADM vadovybe dėl NVO plėtros įstatymo
Mokymų Kauno NVO atstovams vedimas
Atviros Vyriausybės darbo grupės posėdis Vyriausybėje
NVO tarybos posėdis Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje
RENGINYS, POSĖDIS, APTARIAMAS KLAUSIMAS
Pasitarimas su SADM vadovybe dėl NVO plėtros įstatymo
NVO tarybos posėdis Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje
Pasitarimas su SADM vadovybe dėl NVO plėtros įstatymo
2017 metais SADM finansuojamų projektų vykdytojų pristatymas
NVO tarybos posėdis Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje
Nacionalinės NVO koalicijos posėdis Trakuose (vasario 26-28 d.)
RENGINYS, POSĖDIS, APTARIAMAS KLAUSIMAS
Pasitarimas su premjero patarėju ir TM atstovais LR Vyriausybėje dėl NVO duomenų bazės
Pasitarimas su SADM vadovybe dėl NVO plėtros įstatymo
Pasitarimas su premjero patarėju ir TM atstovais LR Vyriausybėje dėl NVO duomenų bazės
Pasitarimas su LRS nariais dėl NVO teisinės bazės LR Seime
Pasitarimas su SADM vadovybe dėl NVO plėtros įstatymo
Pasitarimas su SADM atstovais dėl trečiųjų šalių piliečių integracijos Lietuvoje
Pasitarimas su Atviros Vyriausybės darbo grupe LR Vyriausybėje
Socialinio verslo konferencija SWED banke (pranešimas apie viešąsias paslaugas)
Pasitarimas apie viešąsias paslaugas LR Seime
Pasitarimas su viceministru apie švietimo paslaugų optimizavimą Švietimo ministerijoje
RENGINYS, POSĖDIS, APTARIAMAS KLAUSIMAS
Nacionalinės NVO koalicijos posėdis
Nacionalinės NVO koalicijos posėdis
Pasitarimas dėl socialinio verslo reglamentavimo Ūkio ministerijoje
Pusryčiai – pasitarimas su Ministru Pirmininku dėl NVO fondo LR Vyriausybėje
Nacionalinės NVO koalicijos posėdis
NVO tarybos posėdis Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje
RENGINYS, POSĖDIS, APTARIAMAS KLAUSIMAS
Pasitarimas dėl socialinio verslo reglamentavimo Ūkio ministerijoje
Pasitarimas dėl NVO – neperkančiųjų taisyklių Žemės ūkio ministerijoje su VMI atstovais
Pasitarimas su VŠĮ „Versli Lietuva“ dėl viešųjų paslaugų perdavimo
Posėdis (visos dienos) su OECD ekspertais dėl viešųjų paslaugų ir socialinio verslo
NVO tarybos posėdis Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje
Pasitarimas dėl projektų valdymo sistemos optimizavimo su ESF vadovybe
RENGINYS, POSĖDIS, APTARIAMAS KLAUSIMAS
Pasitarimas su SADM vadovybe dėl NVO teisinio reguliavimo gerinimo
Konferencija ISM dėl viešųjų paslaugų teikimo optimizavimo
Pasitarimas su Finansų ministru ir viceministru dėl NVO fondo Finansų ministerijoje
Darbo grupės posėdis Vidaus reikalų ministerijoje dėl VVG paraiškų
Pasitarimas su SADM vadovybe dėl NVO teisinio reguliavimo gerinimo
Pasitarimas su Atviros Vyriausybės darbo grupe LR Vyriausybėje
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
Nr.

2018-06-14
2018-06-18
2018-06-18
2018-06-18
2018-06-20
2018-06-21
2018-06-22
2018-06-22
2018-06-27
LIEPA

Nr.
1
2
3
4
Nr.
1
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Nr.
1
2
3
4
5
6

RUGPJŪTIS
2018-08-09
2018-08-22
2018-08-24
2018-08-29
RUGSĖJIS
2018-09-14
SPALIS
2018-10-03
2018-10-08
2018-10-10
2018-10-12
2018-10-15
2018-10-18
2018-10-23
2018-10-26
LAPKRITIS
2018-11-05
2018-11-07
2018-11-08
2018-11-12
2018-11-15
2018-11-19
2018-11-20
2018-11-21
2018-11-22
2018-11-22
2018-11-26
2018-11-28
2018-11-30
GRUODIS
2018-12-01
2018-12-07
2018-12-07
2018-12-10
2018-12-13
2018-12-19

Pasitarimas dėl socialinio verslo reglamentavimo Ūkio ministerijoje
Darbo grupės posėdis Vidaus reikalų ministerijoje dėl VVG paraiškų
Pasitarimas Finansų ministerijoje dėl EEE/Norvegijos finansinių mechanizmų perspektyvos
Pasitarimas su SADM vadovybe dėl NVO teisinio reguliavimo gerinimo
Nacionalinės NVO koalicijos posėdis
Pasitarimas dėl socialinio verslo reglamentavimo Ūkio ministerijoje
Pasitarimas Teisingumo ministerijoje dėl teisėkūros procesų (ex-post vertinimo)
Pasitarimas su LR Prezidento patarėja LR Prezidentūroje
Pasitarimas su SADM vadovybe dėl NVO teisinio reguliavimo gerinimo
RENGINYS, POSĖDIS, APTARIAMAS KLAUSIMAS
Oficialių renginių, posėdžių ir pasitarimų nebuvo
RENGINYS, POSĖDIS, APTARIAMAS KLAUSIMAS
Pasitarimas su Atviros Vyriausybės darbo grupe LR Vyriausybėje
Konferencija Tauragėje dėl viešųjų paslaugų perdavimo
Pasitarimas su Valstybės kontrolės atstovais dėl viešųjų paslaugų perdavimo
NVO tarybos posėdis Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje
RENGINYS, POSĖDIS, APTARIAMAS KLAUSIMAS
Pasitarimas Finansų ministerijoje su Turto departamento vadovybe dėl NT panaudos NVO
RENGINYS, POSĖDIS, APTARIAMAS KLAUSIMAS
NVO tarybos posėdis Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje
Pasitarimas LR Vyriausybėje dėl NVO sektoriaus klausimų ir viešųjų paslaugų
Pasitarimas su SADM vadovybe dėl NVO teisinio reguliavimo gerinimo
Vieša diskusija apie lobistinės veiklos įstatymą LR Seime
Atviros Vyriausybės darbo grupės renginys dėl viešųjų paslaugų perdavimo ISM universitete
Nacionalinės NVO koalicijos išvažiuojamasis posėdis Trakuose (2 dienos)
Nacionalinio skurdo mažinimo tinklo visuotinis susirinkimas, pranešimas apie NVO situaciją
Švietimo NVO tinklo narių mokymai apie advokaciją
RENGINYS, POSĖDIS, APTARIAMAS KLAUSIMAS
Pasitarimas dėl socialinio verslo reglamentavimo Ūkio ministerijoje su viceministru
Pasitarimas su VPT direktore Viešųjų pirkimų tarnyboje dėl NVO neperkančiųjų statuso
NVO tarybos posėdis Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje
Pasitarimas su Atviros Vyriausybės darbo grupe LR Vyriausybėje
ESF diskusija su projektų vykdytojais (kompleksinė pagalba šeimai)
Konferencija Šiauliuose apie NVO situaciją šalyje ir viešųjų paslaugų perdavimą
Pasitarimas Finansų ministerijoje dėl viešųjų duomenų atvėrimo
Pasitarimas Konkurencijos taryboje dėl Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio taikymo
Pristatymas Valstybės kontrolės atstovams apie viešųjų paslaugų perdavimo situaciją šalyje
Nacionalinės NVO koalicijos posėdis Kazlų Rūdoje (3 dienos)
Pasitarimas Vyriausybėje su SADM ministru dėl strateginių šalies reformų vykdymo
Pasitarimas su LRS nariais dėl NVO teisinės aplinkos gerinimo LR Seime
Regionų lyderystės forumas Utenoje
RENGINYS, POSĖDIS, APTARIAMAS KLAUSIMAS
Ekspertų daro grupės posėdis NVO indeksui už 2018 metus parengti
Konferencija LR Seime apie savanoriškos veiklos indėlį į šalies BVP
Nacionalinės NVO koalicijos posėdis
Nacionalinis NVO forumas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje
ESF diskusija su projektų vykdytojais (54+; socialinė rizika)
Nacionalinės NVO koalicijos posėdis – metinių darbų ir kitų metų planų aptarimas
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2. Nacionalinė NVO koalicija. NIPC, kaip Nacionalinės nevyriausybinių organizacijų koalicijos
(toliau – koalicija) koordinatorius, per 2018 metus surengė 9 NVO koalicijos posėdžius, kurių metu
buvo aptarti NVO sektoriui aktualūs klausimai. Išvažiuojamųjų posėdžių metu (Trakai, Kazlų Rūda)
kartu su koalicijos nariais buvo tobulinama veiklos strategija iki 2020 metų, aptartas kiekvieno nario
(nacionalinės skėtinės NVO) indėlis į koalicijos bendrą darbą; surengti komunikacijos mokymai,
analizuojamas valstybės biudžetas ir galimybės laipsniškam viešųjų paslaugų perdavimui NVO, kaip
tai numato LR Vyriausybės programa. Informacija apie koaliciją, išsamius jų narių sąrašus bei
kiekvieno koalicijos nario atstovavimą valstybės institucijose skelbiama viešai NIPC internetiniame
puslapyje.
3. Forumai ir konferencijos. Per 2018 m. NIPC surengė Nacionalinį nevyriausybinių organizacijų
forumą (gruodžio mėn. 10 d.), kuriame dalyvavo 100, o per tiesioginę transliaciją (forumo įrašas
pasiekiamas NIPC Facebook paskyroje) forumą stebėjo beveik 1000 žmonių. Visą informaciją apie
forumą ir jo metu pristatytus pranešimus galima rasti čia.
4. Atstovavimas valstybės institucijose. Per 2018 m. NIPC atstovai dalyvavo LR Seimo komitetų ir
pasitarimų posėdžiuose. Taip pat surengti susitikimai LR Vyriausybėje, Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijoje, Ūkio ministerijoje, Žemės ūkio ministerijoje, Vidaus reikalų ministerijoje, Viešųjų
pirkimų tarnyboje, Konkurencijos Taryboje, Valstybės kontrolėje bei kitose institucijose dėl NVO
teisinės aplinkos gerinimo, administracinės naštos mažinimo bei bendrųjų NVO sektoriaus veiklą
skatinančių priemonių aptarimo.
5. Mokymai savivaldybėse. Per 2018 m. NIPC surengė 21 diskusiją – mokymus savivaldybėse, kurių
metu kaip ir praėjusiais metais savivaldybės tarybų nariams, administracijos vadovams bei NVO
atstovams buvo pristatomos valstybės strategijos (LT2030 strategijos; Nacionalinės pažangos iki
2020 programos; Viešojo valdymo tobulinimo programos 2012-2020, kt.) bei įstatymų (Vietos
savivaldos įstatymo, Biudžeto sandaros įstatymo; Viešojo administravimo įstatymo;
Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo, Viešųjų pirkimų įstatymo, kt.) turiniai ir esminiai
pasikeitimai einamaisiais metais. Vizitų metu savivaldybėms buvo pristatomi kiekvienos
savivaldybės biudžetai, pagal NIPC parengtą specialią formą apskaičiuojant savivaldybės biudžeto
pasiskirstymą pagal viešosios politikos sritis (kultūra, sportas, švietimas ir socialinė apsauga),
išskiriant kokia dalis biudžeto skiriama savivaldybės valdomoms biudžetinės ir/ar viešosioms
įstaigoms, o kokia dalis skiriama nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimui konkurso
būdu. Biudžetų analizė ir savivaldybių konsultavimas bei mokymai vykdomi siekiant prisidėti prie
savivaldybių gero valdymo principų taikymo ir Nacionalinės pažangos programos įgyvendinimo,
pagal kurią numatyta, jog iki 2020 metų bent 15% viešųjų paslaugų savivaldybės turi perduoti
nevyriausybinių organizacijų sektoriui.
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Per 2018 metus surengti mokymai – diskusijos savivaldybių atstovams (dalyviai: merai, tarybos nariai,
administracijos vadovai, savivaldybės NVO tarybos atstovai) šiose savivaldybėse:
Nr.
Data
Savivaldybės pavadinimas
Dalyvių skaičius
1
2018-09-24
Vilniaus rajonas
5 (savivaldybės atstovai)
2
2018-09-28
Ukmergė
12 (savivaldybės atstovai ir NVO)
3
2018-10-09
Kazlų Rūda
5 (savivaldybės atstovai ir NVO)
4
2018-10-09
Vilkaviškis
20 (savivaldybės atstovai ir NVO)
5
2018-10-11
Druskininkai
12 (savivaldybės atstovai ir NVO)
6
2018-10-11
Varėna
9 (savivaldybės atstovai ir NVO)
7
2018-10-16
Kėdainiai
18 (savivaldybės atstovai ir NVO)
8
2018-10-22
Ignalina
3 (savivaldybės atstovai)
9
2018-10-22
Utena
6 (savivaldybės atstovai)
10
2018-10-23
Prienai
8 (savivaldybės atstovai ir NVO)
11
2018-10-24
Marijampolė
10 (savivaldybės atstovai ir NVO)
12
2018-10-30
Plungė
17 (savivaldybės atstovai ir NVO)
13
2018-10-30
Rietavas
9 (savivaldybės atstovai)
14
2018-11-08
Visaginas
8 (savivaldybės atstovai)
15
2018-11-19
Šiaulių miestas
22 (savivaldybės atstovai ir NVO)
16
2018-11-19
Radviliškis
5 (savivaldybės atstovai)
17
2018-11-20
Alytaus rajonas
7 (savivaldybės atstovai)
18
2018-11-21
Anykščiai
14 (savivaldybės atstovai ir NVO)
19
2018-12-06
Biržai
11 (savivaldybės atstovai ir NVO)
20
2018-12-07
Pasvalys
13 (savivaldybės atstovai ir NVO)
21
2018-12-07
Kupiškis
9 (savivaldybės atstovai ir NVO)
Iš viso dalyvavo 223 asmenys

Tokie patys mokymai – diskusijos surengtos ir 2017 metais šiose savivaldybėse: Utenos r., Kauno
m., Kauno r., Palangos, Šilutės r., Kretingos r., Vilniaus m. Š iaulių m., Joniškio r., Š irvintų r., Trakųr.,
Alytaus m., Alytaus r., Panevėžio m., Panevėžio r., Šalčininkų r.
2019 metais planuojama aplankyti likusias 26 savivaldybes, t.y. Akmenės, Birštono, Elektrėnų,
Jonavos, Jurbarko, Kaišiadorių, Kalvarijos, Kelmės, Klaipėdos, Klaipėdos r., Lazdijų, Mažeikių,
Molėtų, Neringos, Pagėgių, Pakruojo, Raseinių, Rietavo, Rokiškio, Skuodo, Šakių, Šiaulių r., Šilalės,
Tauragės, Telšių, Zarasų. Paryškintose savivaldybėse tuo pačiu klausimu buvo dirbama 2016 metais,
kiekvienoje savivaldybėje surengiant 3 dienų mokymus.
6. VĮ „Registrų centras“ 2017 metais net 231 NVO gavus oficialius protokolus dėl baudos skyrimo
(baudų dydžiai siekia nuo 300 EUR iki 3000 EUR) už tai, jog nepateikė ataskaitų RC, Teisingumo
ministerija patikino, jog vykdyta akcija bus sustabdyta ir 2018 m. kovo mėn. visoms bus išsiųsti
priminimai dėl prievolės pateikti ataskaitų rinkinius. Per praėjusius metus tokių baudimų nebuvo
vykdyta, o ir NIPC pačioms NVO vykdė aktyvią viešinimo kampaniją dėl būtinybės pateikti
ataskaitas, kurios yra privalomos.
7. Valstybinė tarnybinės etikos komisija. Atsižvelgiant į tai, jog Valstybinė tarnybinės etikos
komisija, vadovaudamasi LR interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymu, reikalauja NVO
vadovams teikti interesų deklaracijas, nors NVO vadovai nepriskiriami prie valstybės tarnautojų,
2017 m. gruodžio mėn. 1 d. surengtas susitikimas su VTEK nariais ir administracijos atstovais.
Susitikimo metu aptarta esama situacija ir nuspręsta, jog NIPC inicijuos LR interesų derinimo
valstybės tarnyboje įstatymo pakeitimą. Po šio susitikimo LR Seime 2018 buvo užregistruota
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įstatymo pataisa, tačiau procesas sustojęs, kadangi VTEK į teismą padavusi NVO (VŠĮ “Baltijos
aplinkos forumas”), o kaip tretysis asmuo byloje yra ir NIPC, Administracinio teismo sprendimu
kreipėsi į Konstitucinį Teismą, kuris bylą priėmė nagrinėjimui ir iki šiol vyksta teisinės procedūros
šio klausimo sprendimui.
8. LR Seimo darbo grupė. 2017 metais NIPC iniciatyva LR Seime inicijuotas Pilietinės visuomenės
plėtros laikinosios darbo grupės įkūrimas, kurią sudaro 12 LR Seimo narių iš įvairių frakcijų. Per
2018 metus surengti 3 posėdžiai su darbo grupės nariais. Susitikimų metu aptarti NVO sektoriui
aktualūs klausimai – NVO plėtros įstatymas, NVO fondas, NVO duomenų bazė ir kiti.
9. NVO finansavimas. Nuo 2017 metais NIPC dalyvavo oficialiuose posėdžiuose ir neformaliuose
pasitarimuose Finansų ministerijoje dėl Lietuvos NVO sektoriaus galimybių gauti finansavimą iš ES
Struktūrinių investicijų priemonių bei Europos Ekonominės Erdvės ir Norvegijos finansinių
mechanizmų. Pasiektas rezultatas – 2018 metais paskelbta Vidaus reikalų ministerijos ES investicijų
priemonė, skirta NVO projektų finansavimui (bendras priemonės biudžetas – per 5 mln. EUR), tame
tarpe ir nacionalinėms skėtinėms NVO. Taip pat derybų būdu suderinta EEE/Norvegijos finansinė
priemonė NVO (bendras biudžetas – 8 mln. EUR), kurio administratoriaus teises 2018 laimėjo VŠĮ
“Atviros Lietuvos fondas”. Ši programa, pavadinimu “Aktyvių piliečių programa” startuos Lietuvoje
nuo 2019 metų. Be to, vyko derybos ir su Švietimo ir mokslo ministerija bei Socialinės apaugos ir
darbo ministerija, kurios taip pat per praėjusius metus kartu su NIPC bei kitų NVO atstovais teikė
pasiūlymus dėl Finansavimo sąlygų aprašų rengimo, pagal kuriuos parengti ir paskelbti konkursai
NVO sektoriui.
10. Viešosios paslaugos. LR viešojo administravimo įstatyme nustatyta, jog “Viešoji paslauga –
valstybės ar savivaldybių kontroliuojamų juridinių asmenų veikla teikiant asmenims socialines,
švietimo, mokslo, kultūros, sporto ir kitas įstatymų numatytas paslaugas. Įstatymų nustatytais
atvejais ir tvarka viešąsias paslaugas gali teikti ir kiti asmenys”. Vadovaujantis Nacionalinės
pažangos programos rodikliu1, kuriuo siekiama, jog iki 2020 bent 15% asignavimų valdytojų
finansuojamų viešųjų paslaugų būtų teikiamos ne pačių asignavimų valdytojų valdomų įstaigų, o
paslaugos viešųjų pirkimų ar projektų atrankos konkurso būdu būtų teikiamos nepriklausomų
subjektų (pvz. NVO), yra būtina kuo daugiau viešųjų paslaugų teikimą konkurso būdu perduoti
nevyriausybinių organizacijų sektoriui, optimizuojant biudžetinių įstaigų išlaikymo tinklą.
11. Viešųjų paslaugų perdavimo NVO situacija. Per 2018 metus NIPC atliko visų Lietuvos 60
savivaldybių biudžetų analizes, taip pat ir Nacionalinio valstybės biudžeto ir jo paskirstymo tarp LR
Seimo, LR Vyriausybės ir jos 14 ministerijų ir įstaigų analizę. Išanalizavus surinktus ir gautus
duomenis, buvo parengta išsami valstybės institucijų duomenų bazė, kurioje surašytos visos
valstybės ir/ar savivaldybių kontroliuojamos biudžetinės ir viešosios įstaigos, jų biudžetai kasmet
nuo 2015 ir lyginamoji analizė – kiek viešųjų paslaugų teikiama per valstybės institucijų įstaigas, o
kiek jų yra perduota NVO ar bendruomenėms, kaip tai numato LR Vyriausybės programa. Išvada
tokia, jog savivaldybėse viešųjų paslaugų perdavimas NVO siekia vos 7% (iš planuojamų 15%),
todėl šioje srityje yra būtinas pro-aktyvus politikų, NVO atstovų darbas savivaldybėse.

1

Tikslas: 5.3.Gerinti paslaugų kokybę ir didinti jų prieinamumą visuomenei. Uždavinys: 5.3.1. Gerinti paslaugų
kokybę taikant subsidiarumo principą ir kuo aktyviau į tai įtraukiant visuomenę. Vertinimo kriterijaus pavadinimas:
Savivaldybių teikiamų viešųjų paslaugų, į kurių teikimą įtrauktos bendruomenės, nevyriausybinis ir privatus sektoriai,
dalis. Galutinis kriterijaus rodiklis 2020 metais: 15 procentų
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III.

TEISĖS AKTŲ RENGIMAS, PASIŪLYMŲ VALSTYBĖS INSTITUCIJOMS TEIKIMAS

Per 2018 metus NIPC iniciavo šiuos įstatymų pakeitimus:
1.

Viešųjų pirkimų įstatymas. 2017 m. sausio mėn. LR Seimui bei LR ūkio ministerijai pateiktas
pasiūlymas, vadovaujantis Europos Sąjungos viešųjų pirkimų direktyvos 77 straipsniu, į Viešųjų
pirkimų perkelti šį straipsnį į LR viešųjų pirkimų įstatymą. LR Seimas 2017 m. birželio mėn. priėmė
naujos redakcijos Viešųjų pirkimų įstatymą, kuriame nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojo NIPC teikto
pasiūlymo 24 straipsnis. Pagal šį straipsnį visi asignavimų valdytojai turi teisę rezervuoti tam tikrus
pirkimus (pagal nurodytus BVPŽ kodus) ir pirkti tik iš nevyriausybinių organizacijų. Įstatymo siūlyta
pataisa LR Seimo priimta ir įsigaliojo nuo 2017 m. liepos 1 d., tačiau 2018 metais dar jokia valstybės
institucija ta galimybe nepasinaudojo, dėl ko NIPC kartu su VPT turės parengti šios galimybės
aprašymą ir taikymo tvarką

2.

Asociacijų įstatymas. 2010 m. skubos tvarka priėmus Asociacijų įstatymo pakeitimus, buvo
neatsižvelgta į tai, kad Lietuvoje veikia daugybė savo veikla ir specifika labai skirtingų asociacijų. Iki
skubotų pakeitimų, asociacijoms įstatymas numatė galimybę steigimo dokumentuose detalizuoti
visuotinio narių susirinkimo tvarką tokią, kokia geriausiai tinka atitinkamos struktūros asociacijai.
Dauguma organizacijų iki šiol veikia pagal anksčiau pasitvirtintą modelį, nes kitaip jų veikla būtų
neproporcingai apsunkinta, tačiau šiuo metu tai yra nelegalu. Todėl siūlytina grąžinti galimybę įstatuose
numatyti geriausiai tinkančią atstovavimo tvarką. Įvedama prievolė registruoti savo narius vidiniuose
dokumentuose ir RC. – vidiniuose dokumentuose prievolė registruoti narius ir taip yra (13 str. 5 d.). Dėl
RC, galima numatyti įstatyme tai, kokia informacija perduodama RC, nes bendrai viso narių sąrašo
perdavimas RC prieštarauja tarptautiniams teisės aktams. Įstatymo 10 str. 2 dalis teigia, jog asociacijos
ataskaita yra vieša, kurioje nurodoma: ”asociacijos narių skaičius finansinių metų pabaigoje“. Įstatymo
siūlyta pataisa LR Seimo užregistruota svarstymui ir pirmieji svarstymai komitetuose prasidėjo 2017 m.
lapkričio mėn., o 2018 m. spalio 25 d. LR Seimas šią pataisą priėmė

3.

Viešųjų įstaigų įstatymas. Įvedama prievolė registruoti savo dalyvius vidiniuose dokumentuose ir RC.
Siūlymas registruoti tais atvejais kai dalininkai ar bent vienas dalininkas yra juridiniai asmenys. Taip
pat Patikslinama, kad darbo sutartis su vadovu nėra būtina: atsižvelgiant į ne pelno sektoriaus specifiką
ir siekiant NVO reglamentavimo vientisumo, būtų logiška daryti išvadą, kad įsteigus viešąją įstaigą,
toks reikalavimas neturėtų būti taikomas išskirtinai šiai teisinei formai (asociacijoms ir fondams tokio
reikalavimo nėra). O su direktoriumi galėtų būti sudaroma ir savanoriškos veiklos sutartis. Todėl
siūlytina papildyti įstatymo nuostatą atitinkamai įstatymo 9 str. 5 dalyje nurodant, kad darbo sutartį su
įstaigos vadovu sudaro ir ją nutraukia visuotinio susirinkimo įgaliotas asmuo, jeigu tokia sutartis yra
sudaroma. Įstatymo siūlyta pataisa LR Seimo užregistruota svarstymui ir pirmieji svarstymai
komitetuose prasidėjo 2017 m. lapkričio mėn., tačiau 2018 m. buvo gauta LR Vyriausybės išvada ir
įstatymas liko nepakeistas. Nepaisant to visų viešųjų įstaigų vadovams siūloma vadovautis LR
savanoriškos veiklos įstatymu, pagal kurį vadovas gali veikti savanoriškais pagrindais, t.y.
nebūtinai būti įdarbintu asmeniu.
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4.

Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas. Įstatymo naujos redakcijos projekte siekiama
išgryninti NVO sąvoką. NVO statusas turi sietis su viešosios naudos kūrimu ar teikimu, kas suponuotų
pareigą viešajai valdžiai aktyviai ir skaidriai remti NVO sektorių. Išgryninta NVO samprata ir aiškiai
įvardinti esminiai požymiai, skiriantys NVO nuo kitų asocijuotų darinių. Taip pat siekiama įvesti naujus
straipsnius, pagal kuriuos užtikrinamas finansavimo, skiriamo projektų finansavimui konkurso būdu
tvarka ir atsiskaitymo procedūros. Naujas NVO plėtros įstatymo redakcijos projektas parengtas ir
svarstytas NVO taryboje keletą kartų. Gautos išvados iš SADM teisininkų ir 2019 m. I ketvirtyje
bus teikiama LR Vyriausybei, o po jos – LR Seimui.

5.

Lobistinės veiklos įstatymas. Kelerius metus LR Seime, kitose institucijose ir organizacijose buvo
vykdomi pasitarimai dėl NVO traktavimo kaip lobistinės veiklos subjektais. Po ilgų diskusijų bei NIPC
su partneriais teiktų pasiūlymų LR Seimas priėmė lobistinės veiklos įstatymą, pagal kurį NVO nėra
laikomos lobistinės veiklos subjektais. Įstatymas įsigalioja nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. Tačiau 2018
metais kilo idėja vėl visas NVO prilyginti lobistams, dėl ko NIPC ėmėsi aktyvių veiksmų –
susitikimais ir raštais valstybės institucijos (TM, VKET) bei LRS nariai buvo įtikinti, jog NVO
negali būti prilyginami lobistams, kadangi jos vykdo ne lobistinę, o advokacijos veiklą. Dėl to
2018 metų rudenį TM LR Seimui pateikė patobulintą įstatymo projektą, pagal kurį NVO –
nelaikomos lobistais.

6.

Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo pakeitimo projektas. Įstatymo
2 str. nustato, jog „Asmenys, dirbantys valstybinėje tarnyboje – valstybės politikai, valstybės
pareigūnai, valstybės tarnautojai, teisėjai, žvalgybos pareigūnai, profesinės karo tarnybos karininkai,
asmenys, dirbantys valstybės ir savivaldybių įmonėse, biudžetinėse įstaigose ir turintys administravimo
įgaliojimus, asmenys, dirbantys viešosiose įstaigose ir asociacijose, kurios gauna lėšų iš Lietuvos
valstybės ar savivaldybių biudžetų ir fondų, ir turintys administravimo įgaliojimus, Lietuvos banko
darbuotojai, turintys viešojo administravimo įgaliojimus (atliekantys finansų rinkos priežiūros, vartotojų
ir finansų rinkos dalyvių ginčų nagrinėjimo ne teisme funkcijas ir kitas viešojo administravimo
funkcijas), akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kurių akcijos, suteikiančios daugiau kaip
1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso valstybei ar savivaldybei,
vadovai ir vadovų pavaduotojai, taip pat kiti asmenys, turintys viešojo administravimo įgaliojimus.
Siūloma įstatymo pataisa: <...> biudžetinėse įstaigose ir turintys administravimo įgaliojimus,
asmenys, dirbantys viešosiose įstaigose ir asociacijose, kurių savininkė ar dalininkė yra valstybė ar
savivaldybė kurios gauna lėšų iš Lietuvos valstybės ar savivaldybių biudžetų ir fondų, ir turintys viešojo
administravimo įgaliojimus <…>” Įstatymo siūlyta pataisa aptarta su Valstybine tarnybinės etikos
komisija 2017 m. gruodžio 1 d. posėdyje bei NVO taryboje. Įstatymo siūloma pataisa buvo
svarstoma 2018 metais, bet kaip jau minėta anksčiau – dėl kreipimosi į Konstitucinį Teismą, ši
įstatymo pataisa kol kas atidėta, kol bus sulaukta galutinio Konstitucinio Teismo sprendimo bei
Vyriausiojo administracijos teismo sprendimų.
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7.

Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo pakeitimas.
Pasiekta, jog visos NVO turėtų teisę gauti patalpas panaudai, t.y. asociacijos, viešosios įstaigos ar
labdaros ir paramos fondai, vykdantys veiklą socialinėje ar švietimo srityje. Įstatymas,
planuojama, įsigalios 2019 liepos mėnesį. Suderinto įstatymo projekto ištrauka dėl NVO:

„14 straipsnis. Valstybės ir savivaldybių turto panauda
1. Valstybės ir savivaldybių turtas, išskyrus centralizuotai valdyti perduotą valstybės nekilnojamąjį turtą, gali būti perduodamas
panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis atitinkamai Vyriausybės arba savivaldybės tarybos nustatyta tvarka
šiems subjektams:
1) biudžetinėms įstaigoms;
2) viešosioms įstaigoms, kurios pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą laikomos viešojo
sektoriaus subjektais;
3) asociacijoms (tik šio straipsnio 2 dalyje nustatytiems veiklos tikslams);
4) labdaros ir paramos fondams (tik šio straipsnio 2 dalyje nustatytiems veiklos tikslams);
5) egzilio sąlygomis veikiančioms aukštosioms mokykloms;
6) kitiems subjektams, jeigu tokio perdavimo tvarka ir sąlygos nustatytos Lietuvos Respublikos Prezidento įstatyme, Lietuvos
Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme, Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos
šeimynų įstatyme, Lietuvos Respublikos Šaulių sąjungos įstatyme, Lietuvos Respublikos investicijų įstatyme, Lietuvos
Respublikos koncesijų įstatyme, tarptautinėse sutartyse ar tarptautiniuose susitarimuose.“
2. Valstybės ir savivaldybių turtas panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis gali būti perduodamas
asociacijoms ir labdaros ir paramos fondams, kurių pagrindinis veiklos tikslas yra bent vienas iš šių tikslų:
1) užtikrinti vaiko ir (ar) šeimos gerovės ir (arba) vaiko teisių apsaugą;
2) teikti pagalbą nusikaltimų aukoms ir (arba) smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims;
3) užtikrinti neįgaliųjų ar kitų socialinę atskirtį patiriančių asmenų grupių (prekybos žmonėmis aukų, asmenų, turinčių
psichikos ir elgesio sutrikimų dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, nuteistųjų ir asmenų, paleistų iš laisvės atėmimo
vietų, bei kitoms socialinę atskirtį patiriančių asmenų grupėms priklausančių asmenų) ir užsieniečių socialinę integraciją;
4) teikti pagalbą ir (arba) socialines paslaugas asmenims, dėl amžiaus, neįgalumo ar kitų socialinių problemų negalintiems
pasirūpinti savo asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime ar patiriantiems skurdą ir socialinę atskirtį;
5) teikti pagalbą, sietiną su pacientų teisių gynimu, organizuoti ir teikti ligų prevencijos paslaugas;
6) teikti pagalbą, sietiną su užimtumo arba socialinės integracijos per vaikų ir suaugusiųjų neformalųjį švietimą ir kultūrinę
veiklą skatinimu;
7) tenkinti gyvenamosios vietovės bendruomenės viešuosius poreikius. Šį veiklos tikslą įgyvendinančiai asociacijai panaudos
pagrindais gali būti perduotas tik savivaldybės turtas;
8) tenkinti žmonių fizinio aktyvumo poreikius per kūno kultūros ir sporto veiklos skatinimą;
9) tenkinti etninės kultūros, meno kūrėjų ir kultūros darbuotojų poreikius per kultūros ir meno plėtros, kultūrinės edukacijos
ar kultūros paveldo apsaugos veiklą.

8.

Viešųjų pirkimų įstatymas. NIPC iniciatyva Viešųjų pirkimų tarnyba parengė išaiškinimą
(http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/kada-viesoji-istaiga-nvo-asociacija-ar-kt-viesasis-ar-privatusis-juridinisasmuo-tampa-po), pagal kurį patvirtinama, jog nevyriausybinės organizacijos nėra perkančiosios
organizacijos pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. Vadovaujantis Europos Teisingumo Teismo bylos
(University of Cambridge (Nr. C-380/98) 2000 m. spalio 3 d. sprendimo (14-26 pastraipos) išvada,
kuria teigiama, kad „aiškinantis subjekto finansavimo iš valstybės ar savivaldybių lėšų kriterijų reikia
nagrinėti, ar skiriamas finansavimas sukuria ar sustiprina ūkio subjekto priklausomumo ar pavaldumo
nuo perkančiosios organizacijos ryšį“. NIPC 2018 m. konsultavo ir teikė pagalbą NVO rengiant raštus
VPT, patvirtinant, jog NVO valdyme valstybės ir/ar savivaldybės institucijos nedalyvauja ir nėra jų
kontroliuojama, vykdo veiklą įprastinėmis rinkos sąlygomis, gali siekti pelno ir pati prisiima savo
veiklos nuostolius, todėl laikoma, kad viešieji interesai, kuriems tenkinti įsteigta organizacija arba
kuriuos tenkinti organizacijai nustatytas tikslas, yra pramoninio arba komercinio pobūdžio.
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IV.

VIEŠINIMAS IR INFORMACIJOS TEIKIMAS

1. Informacijos sklaida Lietuvoje

Informacijos sklaida NIPC internetiniame puslapyje www.3sektorius.lt
✓ Konsultacijos ir informacija taip pat teikiama kitomis informacijos priemonėmis
(telefonu, el. laiškais, tiesioginiais interesantų vizitais NIPC biure ir pan.)
✓ Informacija teikiama sukurtoje socialinėje paskyroje Facebook https://www.facebook.com/NVOinformacijosirparamoscentras
2. Informacijos sklaida ir Lietuvos NVO sektoriaus viešinimas užsienyje

NIPC yra šių tarptautinių organizacijų narys:
✓ Pasaulio organizacijų asociacijos CIVICUS (World Alliance for Citizen Participation) narys;
✓ Pasaulio nacionalinių organizacijų grupės (AGNA: Affinity Group of National Associations)
narys;
✓ Europos Nacionalinių NVO tinklų asociacijos (ENNA: European Network of National
Associations) narys;
✓ Europos Pilietiškumo tinklo (European Active Citizenship Network) narys;
✓ Europos piliečių forumo (European CIVIC Forum) narys;

NIPC aktyviai bendradarbiauja su CIVICUS Monitor tyrėjų komanda. CIVICUS Monitor - yra
pažangi mokslinių tyrimų priemonė kuriama pilietinės visuomenės organizacijų. Ja siekiama
pasidalyti patikimais, naujausiais duomenimis apie pilietinės visuomenės laisvių padėtį visose
šalyse. Interaktyvus pasaulio žemėlapis (196 šalys) atspindi pilietinės visuomenės situaciją, kur
skirstoma į 5 kategorijas: pilietinės visuomenės veikla negalima, veikla represuota, trukdoma
vykdyti veiklą, veikla susiaurėjusi, organizacijoms leidžiama veikti laisvai. 2018 metais pagaliau
visų bendrų pastangų dėka pavyko Lietuvai pasivyti pažangiausias valstybes ir ekspertai pripažino,
kad Lietuvoje pilietinė visuomenė gali veikti laisvai, yra sukurtos pakankamos priemonės, o valdžia
bendradarbiauja. Šiuo metu tik 4% šalių yra įvertintos atviromis pilietinės visuomenės šalimis.
Lapkričio 29 d. CIVICUS Monitor viešame pranešime pasaulinei žiniasklaidai Lietuva buvo
pristatyta kaip gerasis pavyzdys.
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NIPC aktyviai dalyvauja AGNA (Affinity Group of National Associations) veikloje. AGNA šiuo
metu vienija 92 narius 81 šalies. Gegužės 31 - birželio 1 dienomis NIPC dalyvavo AGNA
generalinėje asamblėjoje Gruzijoje, kur buvo priimta nauja narystės ir atstovų rinkimo į valdybą
tvarka. Šiuo metu Europos pozicijas šiame pasauliniame tinkle atstovauja 1 asmuo – Liana Varon iš
Turkijos Trečiojo sektoriaus fondo.
https://www.civicus.org/index.php/what-we-do/strengthen/agna
NIPC savo veiklą vykdo vadovaudamasis Pilietinės visuomenės atskaitomybės standartais. NIPC
iniciavo, kad standartas būtų išvertas į lietuvių kalbą ir Standartas bei rekomendacijos padedančios
standartą taikyti yra viešinamos NIPC tinklalapyje. Lapkričio 12-16 dienomis NIPC prisijungė prie
Globalios atskaitomybės savaitės ir skatina, kad visi Nacionalinės NVO koalicijos nariai taip pat
imtųsi dirbti vadovaudamiesi šio standarto nuostatomis.
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http://www.csostandard.org/
NIPC šiemet prisijungė prie Europos piliečių forumo (European CIVIC Forum) parengto manifesto
ir advokacijos kampanijos skirtos atkreipti europiečių ir Europos politikų dėmesį į pilietinės
visuomenės teises. Gruodžio 10 dieną minint pasaulinę žmogaus teisių dieną visoje Europoje vyko
Europos piliečių forumo inicijuotos advokacijos kampanijos akcijos ar renginiai. Lietuvoje tądien
vyko NIPC organizuojamas Nacionalinis NVO forumas.
http://www.3sektorius.lt/nisc/nvo-forumai/
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NIPC KOORDINUOJAMOS NACIONALINĖS NVO KOALICIJOS NARIAI

1

2014 m. spalio mėn. 16 d. didžiausios Lietuvoje veikiančios skėtinės nevyriausybinės organizacijos (toliau - NVO), vienijančios įvairiose viešosios
politikos srityse veikiančias NVO, pasirašė asociacijos sutartį, pagal kurią įsipareigojo veikti kartu stiprinant nevyriausybinį sektorių, plėtojant
pilietinę visuomenę bei įgyvendinant Lietuvos Respublikos Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymą. Asociacijos sutartį pasirašė 12 skėtinių
įvairiose srityse Lietuvoje veikiančių NVO, kurios vienija per 1500 nevyriausybinių organizacijų ir kurių veikloje narystės pagrindu dalyvauja
daugiau kaip 500 tūkstančių šalies gyventojų. http://www.3sektorius.lt/nisc/nacionaline-nvo-koalicija/koalicijos-nariai/

Direktorius Martinas Žaltauskas

