
NVO IR SAVIVALDYBIŲ 
BENDRADARBIAVIMAS

NACIONALINIS NVO FORUMAS

Roma Žakaitienė

Lietuvos savivaldybių asociacija

2020 m. gruodžio  4 d. 



- išsiaiškinti savivaldybių ir NVO bendradarbiavimo
kontekstą ekstremalios situacijos metu

- išryškinti NVO bei pilietinių iniciatyvų vaidmenį teikiant
įvairią pagalbą žmonėms karantino metu

- išsiaiškinti geruosius bendradarbiavimo pavyzdžius
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LSA APKLAUSA 

Tikslas:



Apklausa vykdyta 2020 m. balandžio d. 27 – gegužės mėn. 11d. d. 
Dalyvavo 51 savivaldybė:
-45 savivaldybės informavo, kad karantino metu NVO teikė
reikiamą socialinę pagalbą gyventojams.
-6 savivaldybės pažymėjo informacijos apie NVO vykdomą veiklą
neturi.

Apklausa parodė, kad:
-miestų savivaldybėse, didesnėse rajoninėse savivaldybėse
aktyvesnės NVO.
-mažesnėse savivaldybėse - bendruomenės, pavieniai žmonės.
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LSA APKLAUSA



PAGALBĄ TEIKUSIOS NVO

- Caritas
- Maltos ordinas
- Lietuvos Raudonojo kryžiaus skyriai
- Samariečių bendrijos
- Maisto bankas
- Įvairios neįgaliųjų organizacijos, šaulių, skautų

organizacijos, moterų informacijos ir užimtumo centrai,
Gelbėkime vaikus, Bočių sąjunga, parapijos, vietos veiklos
grupės, jaunimo organizacijos ir pan.
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PAGALBOS POBŪDIS KARANTINO METU

NVO (neįgaliųjų, vaikų dienos centrų) pagalba: aprūpinimas
maisto produktais, medikamentais vienišų skurdžiau gyvenančių seniūnijų
gyventojų, bendravimas telefonu su vienišais senjorais, neįgaliaisiais, taip
mažinant socialinę atskirtį; nemokamas dalinimas apsauginių kaukių ir kitų
apsaugos priemonių, organizavimas žmonių pavėžėjimą į gydymo įstaigas,

vaistines ir pan.

Bendruomenės prisidėjo prie informacijos sklaidos ir viešinimo, talkino

seniūnams, siuvo ir dalino apsaugos priemones, teikė emocinę pagalbą,
organizavo savipagalbos užsiėmimus, rėmė kaimo žmones daiktais ir
pinigais, vežiojo maisto produktus ir pan.
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KITOS INICIATYVOS 

- Suaktyvėjo savanorystė:
įsikūrė jaunimo savanoriškos tarnybos, kurios bendradarbiaudamos su
savivaldybėmis teikė pagalbą senyvo amžiaus gyventojams, vienišoms
mamoms ir kitiems žmonėms, gaunantiems soc. paslaugas: ruošė
karštą maistą, rinko maisto produktus, pirko vaistus, organizavo
transporto paslaugas, pašnekesiai telefonu ir kt.

- Privataus sektoriaus pagalba:
privačios prekybos įmonės, ypač kaimo parduotuvių savininkai
aprūpino gyventojus maisto produktais, dalino apsaugos priemones,
suteikė patalpas gyventojų saviizoliacijai, teikė maitinimą medikams ir
kt.
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IŠVADOS

- Sustiprėjo gyventojų bendruomeniškumas bei
susitelkimas

- Savivaldybių ir NVO bendradarbiavimas turi žymiai
platesnį socialinį kontekstą, nesibaigia vien finansavimo
klausimais

- Siekiant tobulinti paslaugų teikimą išryškėjo būtinybė
stiprinti savivaldybių ir NVO bendradarbiavimą
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AČIŪ UŽ DĖMESĮ!
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