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TYRIMO APRAŠYMAS
Viso tyrime dalyvavo - 76 tiriamieji

Tiriamieji pagal savivaldybes:

Siekėme, kad dalyvautų kiekvienos NVO
tarybos pirmininkas ar pavaduotojas,

Tyrime dalyvavo 42 savivaldybių atstovai.
18 savivaldybių NVO tarybų į anketos
klausimus neatsakė.

Tyrimo trukmė – 2022 m. 6-7 mėn.

Tyrimo anketa

Tyrimo trukmė – 2 mėnesiai.

Tyrimas buvo atliekamas skaitmeniniu
būdu, renkant dalyvių atsakymus į
klausimus elektroninėje erdvėje Microsoft
Forms aplikacijos pagalba.

Tyrimo iniciatoriai:
Tyrimą atliko – Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras
Projektą finansuoja – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
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NVO TARYBOS
VEIKLOS VERTINIMAS
Visų respondentų bendras NVO tarybų vertinimas
yra 7,3 balo iš 10 galimų.

Vertinimų pasiskirstymai
Net 11 respondentų iš 8 savivaldybių vertina savo NVO tarybos veiklą 10 balų.
14 respondentų iš 11 savivaldybių vertina 9.
21 respondentas savo NVO tarybos veiklą vertina nuo 1 iki 5 balų.

Penkiose savivaldybėse NVO tarybų nariai nežino ar pas juos veikia tik NVO
taryba ar ir BO taryba. Bendradarbiavimas su kitų savivaldybių NVO tarybomis
nėra intensyvus (tik 37% respondentų tvirtina, kad bendradarbiauja).
Bendradarbiavimas su kitomis savivaldybėje veikiančiomis tarybomis yra
minimalus (kartais NVO tarybos nariai būna kitų tarybų nariais, tada atsiranda
bendradarbiavimo pagrindas)
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NVO TARYBŲ VEIKLA
Kadencijos

Posėdžių dažnumas

Dauguma respondentų (30 asmenų) nurodo, kad jų

nuo 2018 m., ir 6 asmenys, kad nuo 2019 m.

6 respondentai nurodo, kad posėdžiauja kas
mėnesį ir dažniau, 31 respondentas, kad kas
ketvirtį, 21 – du kart per metus.
9 respondentai – kartą per metus, ir 4 – kartą per
du metus.

Retų posėdžių priežastys

Skaidrumas

-

43 respondentai teigia, kad internete viešinami
NVO tarybos dienotvarkės ir protokolai.
Patikrinus juos atsitiktine tvarka ne visose
savivaldybėse pavyko rasti protokolus ir/ar
dienotvarkes.

kadencija prasidėjo šiemet, dar 27 asmenys nurodo,
kad veikia nuo pernai. Tačiau pasitaikė 1
respondentas, kuris teigia, kad jų kadencija tęsiasi

Nežino ką svarstyti per posėdžius
Renkasi tik kai reikia vertinti paraiškas
Nesusirenka kvorumas
Per mažas suinteresuotumas
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NVO TARYBOS FUNKCIJOS IR PAREIGOS
Šiuo klausimus respondentai
dažniausiai citavo savo NVO tarybos
nuostatus
•

Stebi teisės aktus, teikia siūlymus, vertina
paraiškas, skatina bendradarbiavimą ir t.t.

NVO tarybų teikiamų pasiūlymų
skaičius
1. 0
2. Nuo 1 iki 3
3. Nuo 3 iki 5
4. Nuo 5 iki 10
5. 10 ir daugiau
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NVO TARYBŲ SKAIDRUMAS
Jūsų mintys:

Bendras NVO
tarybų sudarymo
skaidrumo
vertinimas – 8,71

- Gal pagelbėtų Lietuvos NVO tarybų tinklas
- stiprinti bendradarbiavimą, komunikaciją tarp NVO
tarybos ir rajono savivaldybės
- patiems rodyti iniciatyvą
- organizuoti viešą NVO tarybų sudarymo posėdį
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NVO TARYBŲ TIKSLAI
Tik 30 iš 76 respondentų atsakė, kad finansavimas
organizacijai nėra skiriamas, jei ji neturi NVO žymos
registrų centre.
Vienas iš NVO tarybos tikslų yra siekti, kad savivaldybių projektinis
finansavimas būtų skiriamas tik turintiems NVO žymą.

Savivaldybėse dažnai yra nežinoma kiek iš viso lėšų
buvo išdalinta projektinio finansavimo konkursų
būdu, kokiomis sumomis ir kokioms organizacijoms.
NVO tarybos gali rinkti ir analizuoti finansavimo savivaldybėje
situaciją įvertinant biudžetinių įstaigų dalyvavimą, NVO indėlį teikiant
viešąsias paslaugas ir pan.
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AČIŪ UŽ DĖMESĮ

