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I. TYRIMO METODOLOGIJA
Nevyriausybinių organizacijų sektorius nuo Lietuvos nepriklausomybės atgavimo
laikotarpio per 15 metų yra pakankamai išsivystęs, atsižvelgiant į tai, jog šiuo metu šalyje yra
užregistruota per 14000 įvairiose veiklos srityse dirbančių nevyriausybinių organizacijų. Lietuvos
nevyriausybinės organizacijos buriasi į atitinkamus tinklus ir asociacijas, bendradarbiauja su
valstybinėmis institucijomis bei užsienio partneriais. Dar be to, šalies valstybinės institucijos
(ministerijos, savivaldybės) skiria vis didesnį dėmesį vietos bendruomenių iniciatyvoms remiant jų idėjas
bei projektus atitinkamų problemų sprendimui ar galimybei dalyvauti vietos ar centrinės valdžios
priimamų sprendimų priėmime. Lietuvoje oficialiai yra teigiama, jog nevyriausybinės organizacijos yra
vienas iš svarbiausių pilietinės visuomenės plėtros įrankių bei šalies valdžios institucijų vykdomos
politikos ir veiklos stebėtojų, siekiant kiekvienam bendruomenės nariui sudaryti sąlygas dalyvauti vietos
problemų sprendimo bei valdžios institucijų kuriamų ir priimamų sprendimų procesuose.
Taip pat nevyriausybinės organizacijos yra vienos pagrindinių filantropijos plėtros subjektų,
skatinančios verslo sektoriaus įmones remti naudingus ir reikalingus Lietuvos atitinkamoms
bendruomenės grupėms projektus. Tačiau tokie vieši NVO, valdžios institucijų, verslo bei fondų atstovų
pareiškimai ne visada atspindi tiesą šalies trečiojo sektoriaus plėtroje. Jau daugiau kaip penkeri metai
Lietuvoje nebuvo atliktas joks tyrimas, susijęs su bendra Lietuvos nevyriausybinių organizacijų situacijos
analize bei šio sektoriaus plėtros perspektyvomis, kai Lietuvą palieka įvairūs užsienio šalių fondai, nėra
sukurtos sistemos nevyriausybinėms organizacijoms ir vietos bei centrinės valdžios institucijoms
bendradarbiauti bei kai nėra aiškaus mechanizmo šalies nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti
Europos Sąjungos fondų įsisavinimo procese.
Būtent dėl šių ir kitų Lietuvoje egzistuojančių problemų ir buvo inicijuotas Lietuvos NVO
situacijos apžvalgos tyrimas, kuriuo buvo siekta išsiaiškinti Lietuvos NVO situaciją, organizacijų
finansinę padėtį, organizacijų vidinius resursus ir darbo organizavimą, pagrindinius poreikius,
bendradarbiavimą su kitomis organizacijomis ir valdžios institucijomis, ateities perspektyvas.
Tyrimas buvo atliekamas pasinaudojant Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir
paramos centro NVO duomenų bazėje užregistruotų organizacijų baze, kurioms elektroniniu paštu buvo
išsiųstas standartizuotas klausimynas, kurį užpildžius reikėjo elektroniniu paštu sugrąžinti tyrimo
organizatoriams. Iš 700 NVO duomenų bazėje į anketas atsakė tik 105 nevyriausybinės organizacijos.
Tyrimo duomenų analizė atlikta su programine įranga SPSS for Windows (12.0)
Rezultatai pateikti lentelėse ir grafiniu pavidalu. Bendrosios tendencijos pateiktos anketoje
šalia kiekvieno klausimo. Lentelėse naudojama procentinė išraiška, leidžianti geriau suprasti atsakymų
tarpusavio santykius.
Tyrimą inicijavo ir organizavo:
Tyrimą inicijavo: Baltijos – Amerikos partnerystės programa
Tyrimą vykdė: Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras
Tyrimo partneris: Klaipėdos nevyriausybinių organizacijų informacijos centras
Analizę atliko:
Klaipėdos universiteto Sociologijos katedra, dr. Liutauras Kraniauskas
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II. LIETUVOS NVO: SITUACIJOS APŽVALGA

Tyrime aktyviausiai dalyvavo:
- 1999-2002 metais susibūrusios NVO
- NVO turinčios asociacijos ir visuomeninės organizacijos statusą
- Organizacijos veikiančios miestų ir visos šalies lygmeniu
- Didžiųjų Lietuvos miestų (Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos) bei Telšių apskrities NVO
- Socialinės ir sveiktos srityje veikiančios organizacijos bei vaikų ir jaunimo NGO
Mažiausiai apklausoje atstovaujamos:
- gamtosaugos ir ekologijos srityje veikiančios organizacijos, sporto NVO bei tos, kurios apklausos
metu pasirinko atsakymą ,,Kita“
- kaimo lygmeniu veikiančios NVO
- religinės bendrijos

Apklausoje dalyv av usios organizacijos ir jų įsiste igimo metai
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Kokiu lygiu veikia skirtingose apskrityse esančios NVO
Kauno

Klaipe dos
1 1, 7 6%

2 9, 4 1%

Mar ij ampoles
1 3, 3 3%

3 3, 3 3%
2 3, 5 3%

5 0, 0 0%

5 0, 0 0%

5 3, 3 3%
3 5, 2 9%

Pane ve zio
1 4, 2 9%

Te lsiu
1 4, 2 9%

Ut enos

1 5, 3 8%

2 2, 2 2%

8 4, 6 2%

7 1, 4 3%

7 7, 7 8%

Vilniaus
2 0, 5 9%

1 4, 7 1%

Organizacijos veiklos lygmuo
Kaimo

1 7, 6 5%

Rajono
Miesto
Salies
Tarptautinis

4 7, 0 6%

II. 1. NVO ypatumai pagal jų juridinį statusą ir veiklos pobūdį
a) Viešosios įstaigos
Viešosios įstaigos statusas yra antra pagal populiarumą NVO forma. Beveik trečdalis
(31,4%) dalyvavusių tyrime NVO turi viešosios įstaigos statusą.
Viešosios įstaigos, lyginant su asociacijomis, labdaros fondais ir religinėmis bendrijomis,
bando plačiausiai plėtoti savo veiklą – šalies (36,4% apklausoje dalyvavusių viešųjų įstaigų) bei
tarptautiniu mastu (22,4%). Jos ryškiai iš kitų išsiskiria savo orientacija į tarptautinę veiklą. 66,7%
viešųjų įstaigų yra dalyvavusios tarptautiniuose projektuose – 36,4% buvo pagrindiniai tarptautinių
projektų vykdytojai, o 30,3% tokiuose projektuose dalyvavo kaip partneriai.
Didžiausia dalis viešųjų įstaigų yra Vilniuje ir jos sudaro dominuojantį NVO tipą šiame
mieste. Daugiau negu du trečdaliai Vilniaus NVO turi būtent viešųjų įstaigų statusą.
Dominuojanti viešųjų įstaigų veiklos sritis – kultūra (30% apklausoje dalyvavusių viešųjų
įstaigų), demokratijos plėtra (18,2%) ir švietimas (15,2%).
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Kokios NVO veikia didžiuosiuose Lietuvos miestuose
Klaipedos

Kauno
5 ,8 8 %
5 ,8 8 %

Pane ve zio

6 ,6 7 %

1 4, 2 9%

1 4, 2 9%

2 0, 0 0%
2 3, 5 3%

4 7, 0 6%
5 3, 3 3%

2 0, 0 0%
1 1, 7 6%

5 ,8 8 %

7 1, 4 3%

Te lsiu
1 5, 3 8%

Vilniaus
2 ,9 4 %
2 3, 0 8%

7 ,6 9 %

1 4, 7 1%

1 1, 7 6%

Organizacijos veik los sritis

5 ,8 8 %
2 3, 5 3%
7 ,6 9 %

2 3, 0 8%

2 6, 4 7%
2 3, 0 8%

1 4, 7 1%

Socialine ir sveikatos

Ekologijos ir gamtosaugos

Svietimo
Kulturos

Demokratijos pletros
Zmogaus teisiu apsaugos

Sporto
Vaiku ir jaunimo

Kita

Viešosios įstaigos turi mažiausiai narių, nei kitos NVO, arba iš viso jų neturi. Tačiau jos
išsiskiria tuo, kad viešosiose įstaigose yra truputį daugiau etatinių darbuotojų nei asociacijose ar labdaros
fonduose. Tai pat pastebima tendencija, kad viešosios įstaigos menkiau sugeba pritraukti savanorius,
norinčius patalkinti NVO.
b) Asociacijos
Asociacija yra dominuojanti NVO organizacinė – juridinė forma. 56,2% visų apklausoje
dalyvavusių Lietuvos NGO turi asociacijos juridinį statusą.
Asociacijos savo veiklą labiausiai plėtoja miesto (37,3% visų dalyvavusių apklausoje
asociacijų), šalies (30,5%) ir rajono (25,4%) lygmeniu. Į tarptautinį bendradarbiavimo lygmenį jos išeina
labai minimaliai ir visiškai nevysto veiklos kaimo vietovėse, nelyginant tai, jog dauguma kaimiškose
vietose bendruomenės centrai yra įsisteigę būtent pagal Asociacijų įstatymą arba pagal jau panaikintą
Visuomeninių organizacijų įstatymą.
Vertinant asociacijų dalyvavimą tarptautiniuose projektuose, tai 32,2% jų buvo
pagrindiniais tarptautinių projektų vykdytojais, o 25,4% dalyvavo kaip partneriai.
Apklausa rodo, kad labiausiai asociacijos juridinė forma yra paplitusi Kaune ir Telšių
apskrityse. Abiejuose geografiniuose regionuose tokį statusą turi apie 85% visų NVO, kurios atsiuntė
savo duomenis apklausai iš Kauno ir Telšių..
Tokį juridinį statusą turi beveik 80% vaikų ir jaunimo, 75% žmogaus teisų apsaugos ir 60%
sporto organizacijų.
Labiausiai asociacijos savo veiklą vysto vaikų ir jaunimo srityje. Šioje veiklos sferoje yra
beveik trečdalis asociacijų (32,2%). Kita dominuojanti veiklos sritis - socialinės problemos ir sveikata.
Čia koncentruojasi ketvirtadalis visų asociacijų (25,4%).
Asociacijos yra gausiausios savo nariais. Tačiau, lyginant su kitomis organizacinėmis NVO
formomis, joms sunkiausiai sekasi sukurti etatines darbo vietas. Daugiau nei pusė asociacijų iš viso neturi
etatinių darbuotojų.
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Apklausoje dalyvavusių organizacijų veiklos pobūdis
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c) Labdaros fondai
10,5% tyrime dalyvavusių NVO sudarė labdaros ir paramos fondai. Šios nevyriausybinės
organizacijos savo veiklą pirmiausiai plėtoja miestų ir šalies lygmeniu. Į tarptautinę veiklą jie
neorientuoti, nors daugiau nei pusė labdaros ir paramos fondų (55%) yra dalyvavę tarptautiniuose
projektuose ir kaip pagrindiniai vykdytojai, ir kaip projekto partneriai.
Išskirtinė labdaros fondų veiklos sritis – sveikata ir socialinė sfera. 73% visų labdaros ir
paramos fondų telkiasi ties šiomis sritimis. Taip pat galima stebėti ir labdaros fondų veiklą demokratijos
plėtros, švietimo ir vaikų bei jaunimo srityse.
Didžiausią dalį tyrime dalyvavusių labdaros ir paramos fondų sudarė Klaipėdoje veikiančios
organizacijos.
Labdaros fondai išsiskiria savo sugebėjimu pritraukti savanorius. Lyginant su asociacijomis
ir viešosiomis įstaigomis, labdaros ir paramos fonduose dirba daugiausiai savanorių. Šiuo veiklos
organizavimo aspektu nusileidžiama tik religinėms bendrijoms.
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Kokia veikla užsiima skirtingą juridinį statusą
turinčios NVO
Labdar os ir par amos f ondas

Asoc iac ij a
5 ,0 8 %1 ,6 9 %

9 ,0 9 %
6 ,7 8 %

2 5, 4 2%

9 ,0 9 %

9 ,0 9 %

3 2, 2 0%
1 1, 8 6%
7 2, 7 3%
1 1, 8 6%
5 ,0 8 %

Visuomenine or ganizac ija
3 ,0 3 %

9 ,0 9 %

Organizacijos veiklos s ritis

1 8, 1 8%
1 5, 1 5%

Socialine ir sveikatos
Svietimo
Kulturos
Sporto
Vaiku ir jaunimo

6 ,0 6 %

Ekologijos ir gamtosaugos
Demokratijos pletros
Zmogaus teisiu apsaugos

1 2, 1 2%

3 0, 3 0%

Kita

6 ,0 6 %

d) NVO Veiklos sritys
Sveikatos ir socialinėje, vaikų ir jaunimo, demokratijos plėtros srityje veikiančios
organizacijos dažniausiai veiklą plėtoja miesto, rajono ir šalies lygmeniu. Švietimo, gamtosaugos ir
ekologinės, žmogaus teisių apsaugos NVO dažniausiai veikia šalies lygmeniu.
Labiausiai lokalios organizacijos yra sporto ir kultūros. Jų veikla dažniausiai apsiriboja tik
miesto bei rajono lygmeniu. Labiausiai į tarptautinę veiklą orientuotos demokratijos plėtra ir žmogaus
teisių apsauga besirūpinančios organizacijos.
Gausiausios savo naryste yra žmogaus teisių apsaugos NVO ir sporto NVO. Ne tiek gausios
nariais yra demokratijos plėtros ir gamtosauginės – ekologinės organizacijos.
Žmogaus teisių apsaugos organizacijos, lyginant su kitose srityse veikiančiomis NVO, turi
daugiausiai dirbančių etatinių darbuotojų. Po jų savo etatinių darbuotojų gausumu seka švietimo
organizacijos.
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Mažiausiai etatinių darbuotojų turi sporto organizacijos (80% šių NVO neturi nei vieno
etatinio darbuotojo). Visiškai etatinių darbuotojų neturėjo ekologinės ir gamtosaugos NVO, dalyvavusios
tyrime, nors šiuo faktu aklai pasitikėti negalima, kadangi šios srities organizacijos buvo vienos iš
pasyviausių tyrimo dalyvių.
Geriausiai suburti savanorius sekasi švietimo ir vaikų bei jaunimo organizacijoms.
Sudėtingiausiai – dalyvavusioms tyrime ekologinėms ir gamtosaugos organizacijoms. Įdomus faktas, kad
žmogaus teisių apsaugos organizacijos išsiskiria ne tik etatinių darbuotojų gausumu, bet jose nėra ir nei
vieno talkinančio savanorio.

Dalyvavimas tarptautinėje veikloje
Socialine ir sveikatos
Švietimo
Kultūros

Ar organizacija per pastaruosius
tarptautiniuose projektuose
Taip,
kaip
Taip, kaip
pagrindinis
vykdytojas
partneris
Ne

17,9%
38,5%
35,3%

35,7%
46,2%
17,6%
8,3%

46,4%
15,4%
47,1%
60,0%
33,3%

54,5%

45,5%

100,0%
26,7%

37,1%

Sporto

50,0%
Organizacijos veiklos Vaiku ir jaunimo
sritis
Ekologijos
ir
100,0%
gamtosaugos
Demokratijos plėtros
Žmogaus
teisiu
100,0%
apsaugos
Kita
Iš viso

32,4%

3

m.

dalyvavo

Ne,
kadangi
tai neaktualu

40,0%
8,3%

3,8%

Aktyviausi tarptautiniuose projektuose yra žmogaus teisių apsaugos organizacijos. Jie
dažniausiai yra pagrindiniai projektų vykdytojai. Taip pat aktyvios tarptautiniuose projektuose yra ir
švietimo bei vaikų ir jaunimo organizacijos. Labiausiai tarptautinių projektų sritis apleista sporto srityje.
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Kokiu lygmeniu veikia NVO, turinčios skirtingą juridinį statusą
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Kokiu lygmeniu veikia specifine veikla užsiimančios NVO
Organizacijos veiklos s ritis
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Kokiu lygmeniu veikia NVO, turinčios skirtingą juridinį statusą
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KIEK ETATINIŲ DARBUOTOJŲ DIRBA NVO

Organizacijos veiklos s ritis
Socialine ir sveikatos
Svietimo
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Kiek organizacijai talkina savanorių
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II.2. Žmogiškieji NVO resursai
Dalyvavusios apklausoje nevyriausybinės organizacijos pasižymi žmogiškųjų išteklių
gausumu. Beveik 80% visų NVO turi daugiau nei 10 narių. O 35% visų NVO turi daugiau nei 50 narių.
Tačiau nepaisant narystės, tyrime dalyvavusių organizacijų žmogiškieji resursai nėra dideli.
Apie 45% nevyriausybinių organizacijų neturi nei vieno etatinio darbuotojo. Daugiau nei keturis etatinius
darbuotojus turinčių organizacijų yra apie 25%.
72,4% NVO turi savo buhalterius. Dažniausiai savo buhalterius turi religinės bendruomenės
ir labdaros bei paramos fondai (81,2% visų apklausoje dalyvavusių labdaros fondų).
Buhalterio ir finansininko trūkumas dažniausiai pastebimas tose organizacijose, kurios iš
viso neturi etatinių darbuotojų arba yra tik vienas etatinis darbuotojas. 56,3% nei vieno etato neturinčių
NVO neturi ir finansininko/buhalterio. Visos kitos NVO, kurios yra sukūrusios 2 ir daugiau etatų, nurodė,
kad turi savą finansininką ir buhalterį.
33,3% NVO nurodė, kad organizacijoje yra darbuotojas, atsakingas už lėšų paiešką. Tokių
darbuotojų daugiausiai yra labdaros ir paramos fonduose, nei kito tipo organizacijose. Apie 46% labdaros
fondų turi tokius žmones.
Atsakingus žmones už lėšų paiešką turi beveik visos žmogaus teisių apsaugos organizacijos,
ekologinės ir gamtosaugos NVO. Taip pat tokią praktiką taikančių organizacijų yra daugiau tarp
užsiimančių demokratijos plėtra (45,5%) ir organizuojančių vaikų bei jaunimo veiklą (37,5%). Mažiausiai
tokį darbuotoją, atsakingą už lėšų paiešką, turi kultūros NVO (tik 17,6%).

Ne 28%

Taip 33,33%

Ne 66,67%

Taip 72%

Ar organizacija turi buhalteri/finansininka
Taip
Ne

Ar organizacija turi zmogu, ats akinga tik uz les u paies ka
Taip
Ne

13
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II.3. NVO vidaus tvarka ir materialieji resursai
a) Vidaus tvarka
86,7% apklausoje dalyvavusių NVO turi valdybas. Daugiau nei pusė valdybų (53,2%)
susideda iš 3-5 narių. 10 ir daugiau valdybos narių turi apie 16% visų NVO.
Nors daugelis organizacijų ir turi valdybas, iš bendro konteksto išsiskiria viešosios įstaigos.
Tarp jų yra didžiausia dalis neturinčių tokio valdymo organo (beveik 40% visų viešųjų įstaigų). Taip pat
viešosioms įstaigoms būdingas ir skeptiškiausias požiūris į valdybas. 18% viešųjų įstaigų laikosi
nuomonės, kad jos iš viso nereikalingos.
Dažniausiai valdybų nėra švietimo (apie 39%) ir kultūros NVO (apie 35%). 21,3 % švietimo
organizacijų mano, kad valdybos yra joms nereikalingos.
Gausiausios valdybos yra organizacijose užsiimančiose žmogaus teisių apsauga bei
organizuojančiose vaikų ir jaunimo veiklą. Mažesnės valdybos dažniau būdingos ekologinėms, kultūros ir
sporto organizacijoms.
Beveik 32% NVO savo valdybų darbą vertina kaip efektyvią, o 14,6% mano, kad jų
valdybos neefektyvios. Efektyviausios valdybos yra nedidelės. Kuo didesnė valdyba, tuo jos darbo
efektyvumo vertinimas yra mažesnis.
Efektyviausiai savo valdybų darbą vertina viešosios įstaigos, kurios tokius organus turi
(39,1%). Neefektyviausios valdybos – labdaros fonduose. 54,5% labdaros ir parmos fondų savo valdybų
veiklą apibudino kaip neefektyvią.
Kritiškiausiai nusiteikusios savo valdybų darbo atžvilgiu yra sporto, vaikų ir jaunimo bei
demokratijos plėtros institucijos. Pozityviausiai savo valdybų veiklą linkusios vertinti žmogaus teisų
apsaugos ir švietimo organizacijos.
30,8% tyrime dalyvavusių apklausoje NVO turi pasitvirtinusios ilgalaikius strateginius
planus, tačiau trečdalis (32,7%) iš viso neturi ilgalaikių savo veiklos strategijų. Strateginius planus rengia
apie trečdalį visų NGO ir tik 1,9% laikosi nuomonės, kad toks organizacinis dokumentas yra
nereikalingas.
Strateginius veiklos planus yra paruošusios:
- 40,6% viešųjų įstaigų
- 28,8% asociacijų
- 18,2% labdaros bei paramos fondų
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Pagal veiklos formas aiškiausiai galima išskirti demokratijos plėtros ir žmogaus teisių
apsaugos organizacijas. Apie 75% šių organizacijų veikia pagal patvirtintas ilgalaikes strategijas.
Rečiau strateginiai ilgalaikiai planai pastebimi kultūros NVO (58,8% kultūrinių organizacijų
neturi pasitvirtinusios ilgalaikių strategijų), socialinės ir sveikatos NVO (48,1%) ir sporto NVO (40%).
Šiuo požiūriu išsiskiria ir ekologinės ir gamtosaugos organizacijos, kurios turi aiškią kritišką
nuomonę, kad ilgalaikės strategijos yra nereikalingos jų veiklai.
Ar organizacija tur i ilgalaikę strate giją?
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Organizacijos veiklos planus, patvirtintus valdybos ar tarybos, turi pusė NVO (50,5%).
Beveik 3% mano, kad ir tokie veiklą reglamentuojantys dokumentai yra iš viso nereikalingi. 24% tokių
planų neturi ir net nėra pradėję rengti. 25% organizacijų yra tokių veiklos planų rengimo stadijoje.
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Apklausoje dalyvavusios organizacijos turinčios darbo veiklos planus:
- ekologinės ir gamtosaugos organizacijos - 100%
- demokratijos plėtros NVO – 90,9%
- žmogaus teisių apsaugos NVO – 75%
- švietimo organizacijos – 61,5%
- sporto organizacijos - 60%
- socialinės ir sveikatos organizacijos – 44,4%
- kultūros organizacijos – 41,2%
- vaikų ir jaunimo NVO – 33,3%
58,6% nevyriausybinių organizacijų, kurios neturi strateginio plano, savo veiklos
nereglamentuoja ir kitokiais veiklos dokumentais. Tokių organizacijų, neturinčių nei vieno, nei kito
patvirtinto veikos dokumento, yra apie vieną penktadalį – 21%. Organizacijos narių ir etatinių darbuotojų
skaičius neturi jokios įtakos, ar organizacija turi planus, ar ne. Valdybos buvimas ar nebuvimas taip pat
neįtakoja šių veiklos dokumentų buvimui ar nebuvimui organizacijoje.
Finansinis auditas kasmet atliekamas apie 20% visų NVO. Apie pusė organizacijų (50,5%)
iš viso per savo veiklos laikotarpį nėra atlikusios finansinio audito. Dažniausiai finansinis auditas
atliekamas viešosiose įstaigose, tačiau tarp jų yra ir didžiausia dalis (apie 54,4%), kur audito nebuvo iš
viso.
Finansinio audito nebuvo atlikta kultūros organizacijose (apie 77% visų kultūros NVO) ir
vaikų bei jaunimo organizacijose (apie 66% šių organizacijų). Dažniausiai finansinį auditą atlieka
švietimo organizacijos – beveik 53,8% švietimo organizacijų atlieka auditą kasmet.
Finansinis auditas rečiausiai atliekamas organizacijose, kurios iš viso neturi etatinių darbuotojų. Taip pat
rečiau finansinis auditas pastebimas ir tose organizacijose, kurių biudžetas yra neviršija 5000 Lt.
Organizacijos veiklos efektyvumo vertinimą kasmet savarankiškai atlieka apie trečdalis
NVO (33,3%). Išorės konsultantus samdo apie 4% nevyriausybinių organizacijų. Tačiau didesnė
dauguma - 63% NVO iš viso nėra atlikusios savo veiklos efektyvumo įvertinimo. 24,8% mano, kad tokį
vertinimą atlikti neverta, o 38,1% iš viso negirdėjo apie metodikas, skirtas įvertinti NVO veiklos
efektyvumą.
Rečiausiai veiklos efektyvumo vertinimas pastebimas sporto organizacijose (nei vienoje
nebuvo atliktas veiklos vertinimas), vaikų ir jaunimo (75% nevertino savo veiklos), kultūros (apie 65%) ir
švietimo NVO (apie 70%).
Konsultantus veiklos efektyvumo įvertinimui buvo linkusios demokratijos plėtra
užsiimančios NVO. Tarp jų išorės konsultantus samdė apie ketvirtis organizacijų. Taip pat yra tendencija,
kad kuo didesnis nevyriausybinės organizacijos biudžetas, tuo labiau pastebimas veiklos efektyvumo
vertinimas.
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b) Materialiniai resursai
11,4% NVO turi savo patalpas. Didesnioji dalis (58,1%) nuomojasi, o 30,5% patalpų neturi
iš viso. Savo patalpas turinčių NVO skaičius yra didžiausias Utenos ir Klaipėdos regionuose. Čia
atitinkamai turi 44,4% ir 26,7% veikiančių organizacijų. Liūdniausia padėtis yra Kauno ir Telšių
regionuose, kur atitinkamai iš viso patalpų neturi ir nesinuomoja 52,9% ir 38,6% čia veikiančių
organizacijų.
Savo patalpas turi 28,6% socialinių ir sveikatos organizacijų (daugiausiai lyginant su
kitomis veiklos sritimis), 15,4% švietimo organizacijų. Iš viso patalpų neturi ekologinės ir gamtosaugos
organizacijos. Taip pat patalpų iš viso neturi didelė dalis kultūros NVO (41,2%), sporto (40%) ir vaikų
bei jaunimo organizacijos (37,5%).
75,2% NVO turi bent vieną kompiuterį. 24,8% jų neturi. Tačiau kalbant apie elektroninę
komunikaciją, beveik 99% visų NVO naudojasi elektroniniu paštu. Elektroninio pašto neturi tik kelios
vaikų ir jaunimo organizacijų. Paradoksalu tai, kad šios organizacijos turi ir kompiuterius, ir nuomojasi
patalpas, tačiau neturi nei vieno etatinio darbuotojo.
51,8% NVO turi savo internetines svetaines. Daugiausiai internetinių svetainių yra tarp
labdaros fondų. 72,7% šių organizacijų turi savas svetaines, kai tarp asociacijų turinčių internetines
svetaines yra tik 40,7%.
Internetines svetaines turi visos apklausoje dalyvavusios žmogaus teisų apsaugos
organizacijos, 62,9% vaikų ir jaunimo organizacijų, 61,5% švietimo organizacijų ir 52,9% kultūros
organizacijų. Dažniausiai internetines svetaines turi tos organizacijos, kurios iš viso neturi savo patalpų.
Tarp jų yra 62,5% su savo internetinėmis svetainėmis. Kita vertus, organizacijos, turinčios savo nuosavas
patalpas, lyginant su patalpas nuomojančiomis ir jų visiškai neturinčiomis organizacijomis, yra linkusios
rečiau save pristatyti internetinėje svetainėje. Tokių yra tik 41,7%.
Dažniausiai internetines svetaines turi tos organizacijos, kurios veikia šalies ir tarptautiniu
mastu. Tokių atitinkamai yra 75,8% ir 66,7%. Rajono ir miesto lygmeniu veikiančios organizacijos
menkiau save pristato internete. 30,4% organizacijų, veikiančių rajono lygmeniu, turi internetines
svetaines, o miesto lygmeniu veikiančių NVO yra 37,1%.
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II.3. NVO finansavimo šaltiniai
21% nevyriausybinių organizacijų 2004 m. biudžetą sudarė daugiau nei 100 000 Lt. Beveik
apie pusė visų NVO disponavo biudžetu, kuris viršijo 10 000 Lt.
Didžiausi biudžetai yra pastebimi žmogaus teisų apsaugos organizacijose, švietimo ir
socialinės bei sveikatos organizacijose. Mažiausias biudžetas yra ekologinėse ir gamtosaugos
organizacijose. Taip pat kuklus biudžetas pastebimas ir tarp sporto organizacijų.
Didžiausiu biudžetu dažniausiai disponuoja organizacijos, veikiančios šalies ir miesto
lygmeniu. Kuklesnis biudžetas, lyginant su jais, yra pastebimas tose NVO, kurios veiklą vysto rajono bei
tarptautiniu lygmeniu.
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Bendrame kontekste galima pastebėti tokias tendencijas, kad didžiausiais biudžetais
linkusios disponuoti organizacijos veikiančios Utenos, Klaipėdos, Panevėžio ir Vilniaus regionuose, nors
galima šios išvados išlyga yra tik tyrime dalyvavusios organizacijos.
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Ūkinė veikla.
Ūkinės veiklos lėšos nevyriausybinėse organizacijose sudarė tik 40% biudžeto dalį. 60%
nurodė, kad tokios veiklos finansinė dalis biudžete buvo nulinė. 2004 m. apie 10% visų NVO ūkinė veikla
sudarė daugiau nei 50% viso metinio biudžeto.
Lyginant organizacijas pagal jų veiklos pobūdį, labiausiai ekonominę veiklą linkusios
plėtoti kultūros ir švietimo organizacijos. Iš vis ekonominės veiklos nepastebima ekologinėse ir
gamtosaugos organizacijose. Taip pat rečiau ja užsiima ir vaikų bei jaunimo organizacijos.
Ekonominė veikla ir jos atneštos lėšos į organizacijos biudžetą pastebimos ir visuomeninėse
organizacijose. Žymesnis ekonominės veiklos indėlis į biudžetą pastebimas ir Klaipėdos, Panevėžio bei
Vilniaus regionuose veikiančiose organizacijose.
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Valdžios institucijų lėšos.
NVO finansinė priklausomybė nuo valdžios institucijų paramos yra akivaizdi, nes tik 19%
nevyriausybinių organizacijų nebuvo gavusios finansavimo iš savivaldybių, ministerijų ar kitų biudžetinių
lėšų fondų. Beveik ketvirtis NVO nurodė, kad valdžios institucijų lėšos sudarė daugiau nei 50% 2004
metais. Apie 3% NVO buvo pilnai išlaikomos valdžios institucijų. Tačiau pastarųjų metinis biudžetas
neviršijo 3000 Lt.
Labiausiai valdžios remiamos yra Tauragės ir Alytaus regionuose veikiančios NVO. Mažiau
valdžios institucijų finansinės paramos susilaukia Klaipėdos, Utenos ir Vilniaus organizacijos.
Didžiausio valdžios rūpesčio taip pat sulaukia asociacijos, o mažiausio – visuomeninės organizacijos.
Intensyviausiai valdžios institucijos remia sporto organizacijas, vaikų ir jaunimo
organizacijas bei demokratijos plėtros NVO. (Dvi iš apklausoje dalyvavusių demokratijos plėtros NVO
yra 100% išlaikomos valdžios institucijų). Mažiau finansinė parama teikiama ekologinėms
organizacijoms ir švietimo NVO.
Taip pat akivaizdi tendencija, kad menkiau valdžios remiamos NVO yra linkusios didinti
savo biudžetą per ūkinę veiklą.
Užsienio fondai.
Užsienio fondai Lietuvoje remia apie 55% visų NVO. Likusi dalis nevyriausybinių
organizacijų 2004 m. savo biudžete neturėjo užsienio fondo lėšų. Apie 4% NVO buvo visiškai išlaikomos
užsienio fondų. Jų biudžetas svyravo nuo 10 000 iki 100 000 Lt.
Užsienio fondų lėšomis dažniau remiami labdaros fondai. Tai pat tuo sėkmingai naudojasi
Utenos ir Alytaus NVO. Daugiausiai užsienio fondo lėšų pritraukia žmogaus teisių apsaugos ir
demokratijos plėtros organizacijos. Absoliučiai nuo užsienio fondų finansinės paramos priklausė apie
17% vaikų bei jaunimo organizacijų. Jų veikla buvo finansuota 100%, kai kitos organizacijos savo
biudžetą formavo pasitelkdamos ir kitus finansinius šaltinius. Visiškai su užsienio fondais 2004 m.
nedirbo tik sporto organizacijos.
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Verslo įmonių parama.
Verslo įmonių parama sudarė gana nedidelę 2004 m. dalį. Iš viso verslo įmonės parėmė iki
pusės (49,5%) apklausoje dalyvavusių NVO. Tačiau didžioji dalis paramos nesiekė 10% organizacijų
biudžeto. Visiškai išlaikomų verslo įmonių buvo apie 3% NVO. Šių išlaikomų NVO biudžetas
apsiribodavo minimumu – apie 1000 Lt, ir neviršijo 5000 Lt sumos.
Verslo įmonės dažniausiai linkusios palaikyti labdaros ir paramos fondus. Jos labiausiai
parėmė Marijampolės ir Panevėžio NVO. Visiškai verslo įmonių paramos 2004 m. nesusilaukė Alytaus ir
Tauragės organizacijos.
Verslo įmonės buvo linkusios remti ekologines ir gamtosaugos organizacijas (jų biudžetą
100% sudarė verslo įmonių parama) bei sporto NVO. Kitos veiklos sritis susilaukdavo žymiai mažiau
verslo atstovų dėmesio.
Individualių asmenų parama.
Fiziniai asmenys 2004 m. parėmė 46,8% nevyriausybinių organizacijų. Jų paramos
dažniausiai susilaukdavo religinės organizacijos bei labdaros ir paramos fondai. Jie aktyviau rėmė
Marijampolės, Panevėžio ir Kauno NVO. Individualūs asmenys yra linkę remti sporto ir žmogaus teisių
apsaugos organizacijas.
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2% gyventojų pajamų mokesčio.
Šia finansine paramos forma 2004 m. sugebėjo pasinaudoti 63,8% visų NVO. Beveik 3%
NVO turėjo tokį biudžetą, kur 2% gyventojų pajamų mokestis buvo vienintelis finansavimo šaltinis (šiuo
požiūriu išsiskiria kultūros NVO, kurių biudžetą 100% sudarė šios lėšos. Tačiau jų biudžetas svyravo tarp
3000 ir 5000 Lt.).
Labiausiai šia paramos forma pasinaudojo viešosios įstaigos, mažiau – labdaros fondai.
Galima išskirti ir Alytaus, Tauragės bei Telšių NVO, kurios buvo sėkmingai paremtos šia finansinės
paramos forma. Menkiau tokia finansine parama pasinaudojo Marijampolės ir Kauno nevyriausybinės
organizacijos.
Gyventojai buvo linkę pervesti 2% savo pajamų mokesčio kultūros, sporto ir žmogaus teisų
apsaugos organizacijoms. Mažiau tokia forma buvo remiamos ekologijos ir gamtos bei vaikų ir jaunimo
organizacijos.
Nario mokestis.
Nario mokestį turi 37,1% NVO. Tačiau tik 4% visų apklausoje dalyvavusių nevyriausybinių
organizacijų biudžeto šis mokestis sudarė daugiau nei 50% viso biudžeto. Narystės mokestis, kaip NVO
biudžeto reikšmingesnė sudėtinė dalis, pastebima asociacijose, švietimo ir žmogaus teisių apsaugos
organizacijose.
Taip pat akivaizdi tendencija, kad kuo savo nariais didesnė organizacija, tuo nario mokestis
akivaizdžiau atsispindi jos biudžete.
Nuomonė apie pagrindinius NVO finansavimo šaltinius
Didesnė dalis apklausoje dalyvavusių NVO nurodė, kad šiuo metu pagrindiniai NVO
finansavimo šaltiniai yra savivaldybės (34,3%), ministerijos (23,8%) ir Lietuvoje veikiantys užsienio
fondai (23,8%). Ši nuomonė atitinka tendencijas, kokią NVO biudžeto dalį sudarė vieno ar kito finansinio
šaltinio lėšos.

Kokia dalis NVO 2004 m. pasinaudojo skirtingais finansavimo šaltiniais:
-

buvo paremtos valdžios institucijų - 81% NVO
pasinaudojo 2% pajamų mokesčio – 63,8%
gavo užsienio fondų paramą – 54,3%
buvo paremtos verslo įmonių – 49,5%
buvo paremtos fizinių asmenų - 43,8%
užsiėmė ūkine komercine veikla - 40%
nario mokestį taikė – 37,1%

Atsakant į klausimą, kokie pagrindiniai finansavimo šaltiniai turėtų būti ateityje,
nevyriausybinės organizacijos yra linkusios pabrėžti vietinių fondų vaidmenį (22,9% NVO pasirinko šį
atsakymo variantą), ūkinę-komercinę veiklą (21%) ir 2% pajamų mokesčio lėšos (20%).
Menkiausiai ateityje tikimasi paramos iš fizinių asmenų (1,9%) ir Lietuvoje veikiančių
užsienio fondų bei ambasadų (6,7%).

23

40

100%

30

Percent

Count

80%

60%
20

36

40%

25

25

10
20%

6

5

4

3

1

0
Savivaldybe
s

Lietuvoje
veikiantys
uzsienio
fondai

Ministerijos

Lietuvos
verslo
imones

0%

Pajamos is
Uzsienio
ES
Pajamos is
"2%"
Strukturiniai organizacijos
ukinesir verslo
ir
komercines
imones
Sanglaudos
veiklos
fondai

Kokie pagrindiniai siandiena NVO finansavimo saltiniai
25
100%

20
80%

60%

Percent

Count

15

24
22
10

21
40%

17
12
5

20%

7
2
0

0%
Vietiniai fondai

Ukinekomercine
veikla

Pajamos,
gaunamos is
"2%"

Valdzios
institucijos

ES fondai

Lietuvoje
veikiantys
fondai,
ambasados

Fiziniu asmenu
aukos ir
parama

Koks pagrindinis NVO finansavimo saltinis turetu buti ateityje

24

42%

78%
40%

75%

35%

30%

Percent

Percent

50%

25%

19%
20%

20%
10%

4%
2%
0%
Ta ip

Ne

Ne paka nka m a i zinom a s

Jusu nuomone, ar NVO sek torius yra zinomas visuomeneje

P a cios or ga niza cijos
Zinia sklaidos a tstovai
NVO infor m a cijos c entr a i
Va ldzios instituc ij os

Kas turetu pletoti NVO zinomuma visuomeneje

III. NVO IR INFORMACINIAI ŠALTINIAI
Tik penktadalis (20%) visų NVO mano, kad NVO sektorius yra žinomas visuomenėje. Tik
minimali dalis (1,9%) išsakė nuomonę, kad šio sektoriaus veikla plačioje visuomenėje nežinoma. 78%
apklausoje dalyvavusių organizacijų teigia, kad trečioje sektoriaus veikla visuomenėje nėra pakankamai
nušviečiama.
Labiausiai NVO sektoriaus veikla, apklausoje dalyvavusių nuomone, žinoma kaimo
lygmeniu. Čia įtakos gali turėti nedidelės bendruomenės dydis ir betarpiškas informacijos sklidimas tarp
vietos gyventojų. Taip pat panašios nuomonės, kad visuomenė yra informuota apie NVO veiklą, turi ir
šalies lygmeniu veikiančios nevyriausybinės organizacijos.
Nuomonei, kad NVO sektorius yra žinomas visuomenėje, linkusios labiausiai pritarti
ekologinės bei žmogaus teisų apsaugos organizacijos. Tuo metu kultūros ir demokratijos plėtros
institucijos daugiau linkusios manyti, kad apie NVO veiklą visuomenė yra labai mažai informuota.
Didesnė atsakomybė, daugelio NVO nuomone, nušviečiant jų veiklą turėtų tekti NVO
informacijos centrams. Taip mano apie 42% visų nevyriausybinių organizacijų. Kita vertus, daugiau nei
trečdalis organizacijų (35,2%) laikosi nuomonės, kad jos pačios turėtų būti atsakingos už savo veiklos
viešinimą.
Nuomonės, kad NVO informacijos centrai turėtų labiau informuoti visuomenę apie NVO
sektoriaus veiklą, laikosi nedideliais biudžetais disponuojančios organizacijos ir kurių narių skaičius
neviršija 50 narių. Labai mažos organizacijos ir labai gausios organizacijos linkusios prisilaikyti
nuomonės, kad už jų veiklos žinomumą turėtų būti labiau atsakingos pačios NVO bei žiniasklaidos
atstovai.
Žiniasklaidos atstovais, kurie turėtų nušviesti NVO veiklą, daugiausiai linkusios pasitikėti
sporto organizacijos ir socialinės bei sveikatos NVO. Valdžios institucijų indėlį į informacijos sklaidą
apie NVO sektorių linkusios labiau akcentuoti kultūros organizacijos. Savarankišką darbą, skleidžiant
informaciją apie NVO darbą linkusios pabrėžti žmogaus teisų apsaugos ir ekologijos bei gamtosaugos
nevyriausybinės organizacijos.
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IV. NVO BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS
a) Dalyvavimas NVO koalicijose ir tinkluose
76,8% NVO priklauso įvairiausioms NVO koalicijoms. Labiausiai paplitusi
bendradarbiavimo forma yra priklausomybė šalies (30,5%) ir tarptautiniams NVO tinklams (22,9%).
Rečiausiai į NVO asociacijas ir tinklus linkusios jungtis vaikų ir jaunimo organizacijos
(37,5% šių organizacijų nepriklauso jokioms kolegialioms organizacijoms), kultūros organizacijos
(29,4%) bei švietimo NVO (23,1%).
81% visų NVO mano, kad Lietuvoje būtų reikalinga viena atstovaujanti institucija. Prieš
tokios institucijos egzistavimą pasisako 10,5%. Menkiausiai bendro atstovavimo idėja palaikoma religinių
bendruomenių (nei viena dalyvavusių apklausoje nepasisakė už šią mintį) ir labdaros fondų. Pastarųjų
prieš tokios institucijos idėją buvo 18,1%.
Lyginant pagal veiklos sritis, skeptiškiausiai ir priešiškai tokiai idėjai yra dažniausiai
nusiteikusios kultūros organizacijos (17,6% buvo prieš), švietimo (15,4%) ir vaikų bei jaunimo (12,5%).
Tačiau sporto, ekologijos, demokratijos plėtros ir žmogaus teisių apsaugos organizacijos yra 100% už
tokios institucijos egzistavimą.
Vienos atstovaujančios institucijos poreikis yra akivaizdesnis tarp nedidelių organizacijų,
nes kritiška nuomonė dažniausiai išsakoma didelių organizacijų. Apie trečdalis NVO, kurias sudaro
daugiau nei 25 nariai, nepasisakė už tokią idėją. Tai pat mažesnis poreikis tokios institucijos pastebimas
organizacijose, veikiančiose miesto ir tarptautiniu lygmeniu.
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59% NVO per pastaruosius 3 metus yra dalyvavusios tarptautiniuose projektuose. 32,4%
nevyriausybinių organizacijų tarptautiniuose projektuose buvo pagrindiniai vykdytojai, o 26,7% dalyvavo
kaip partneriai.
Įsitraukimas į tarptautinius projektus didėja su NVO veiklos lygmeniu. Jeigu kaimo
lygmeniu veikiančios NVO iš viso nedalyvavo tokiuose projektuose, tai tarptautiniu lygmeniu veikiančių
organizacijų skaičius tarptautiniuose projektuose yra didžiausias (75%). Tai pat tarptautiniuose
projektuose dažniau linkusios dalyvauti didžiųjų miestų NVO – Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos.
3,8% NVO mano, kad dalyvavimas tarptautiniuose projektuose jiems yra neaktualus. Tokia
nuomonė dažniau aptinkama sporto organizacijose, kurios iš viso nėra dalyvavusios tarptautiniuose
projektuose, ir vaikų bei jaunimo organizacijose (8,3% tokių organizacijų).
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b) Bendradarbiavimas su valdžios institucijomis
Su vietos valdžios institucijomis bendradarbiauja apie 74% NVO. Tokią veiklą puoselėti
labiausiai linkusios švietimo, ekologijos ir žmogaus teisų apsaugos organizacijos. Žymiai rečiau
bendradarbiavimas su vietos valdžia pastebimas tarp demokratijos plėtra užsiimančių organizacijų (45,5%
pažymėjo, kad nebendradarbiauja su vietos valdžios institucijomis), kultūros NVO (41,2%) ir sporto
organizacijų (40%).
Bendradarbiavimas su vietos valdžia yra rečiau pastebimas tarp Klaipėdos, Telšių, Vilniaus
ir Utenos NVO. Pagrindinės bendradarbiavimo formos su vietos valdžios institucijomis – dalyvavimas
savivaldybių komisijų (komitetų) darbinėse grupėse (34,2%), NVO finansavimo nuostatų bei prioritetų
svarstyme (31,6%) bei NVO atstovų rinkimuose savivaldybėse (19%). Žymiai rečiau NVO dalyvauja
svarstant savivaldybių strateginės plėtros planus (10,1%) ir miesto biudžeto svarstymuose (5,1%).
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Bendradarbiavimas su nacionalinėmis institucijomis yra menkesnis. Tik apie trečdalis NVO
(36,2%) dirba su šio lygmens valdžios institucijomis. Toks bendradarbiavimas dažniau pastebimas tarp
institucijų, veikiančių šalies (63%) ir tarptautiniu lygiu (50%). Taip pat intensyvesnius ryšius palaiko
Kauno, Vilniaus ir Utenos NVO.

Ar organizacija be ndr adarbiauja
su v ie tos valdžios institucijomis

Ar organizacijos be ndradarbiauja
su nacionalinė mis v aldžios institucijomis

Ne 25,71%
Taip 36,19%

Ne 63,81%

Taip 74,29%

Lyginant NVO pagal jų veiklos kryptis, dažniausiai su nacionalinėmis valdžios
institucijomis bendradarbiauja žmogaus teisių apsaugos nevyriausybinės organizacijos, ekologijos ir
gamtosaugos bei švietimo institucijos. Rečiau tai pastebima tarp sporto organizacijų (nei viena šių
organizacijų nenurodė, kad bendradarbiauja su nacionalinėmis valdžios institucijomis) ir kultūros
organizacijos.
Kalbant apie NVO bendradarbiavimą su nacionalinėmis institucijomis, tai dažniausiai NVO
dalyvauja teisės aktų projektų svarstymuose ministerijose (apie 22% NVO dalyvavo tokioje veikloje).
Panašių teisės aktuos projektų svarstymas Seime yra retesnis – 14,3% NVO.
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Kokiomis formomis NVO bendradarbiauja su vie tos v aldžios institucijomis
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NVO, paprašytos įvertinti bendradarbiavimą su valdžios institucijomis, linkusios išsakyti
palankią nuomonę – apie 54% teigė, kad jos yra patenkintos. Blogai ir labai blogai įvertinusių NVO buvo
10,5%.
Negatyviau linkusios pasisakyti organizacijos, kurios nebendradarbiauja su nacionalinėmis
valdžios institucijomis. Taip pat kritiškiau nusiteikusios yra:
-

labdaros ir parmos organizacijos
NVO veikiančios rajono ir tarptautiniu lygmeniu
Telšių, Marijampolės ir Alytaus organizacijos
Sporto organizacijos ir demokratijos plėtros NVO
NVO, kurių finansavimas 2004 m. absoliučiai priklausė nuo valdžios institucijų
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