2021 m. gruodžio 8 d.
MS Teams

NVO sektoriaus raida ir atskaitomybės principai
▷ NVO skaičiais ir NVO žyma
▷ Atskaitomybė (ataskaitos, statistika)
NVO informacĳos ir paramos centro direktorė Olia Žuravliova

13.00 – 14.00

VALDYSENA

NVO sektoriaus plėtros aktualĳos
▷ NVO ir visuomenės įtraukimas į krizių valdymą
Socialinės apsaugos ir darbo ministerĳos NVO plėtros skyriaus
vedėja Justina Lukaševičiūtė
▷ 2022 m. - Savanorystės metai
Socialinės apsaugos ir darbo ministerĳos NVO plėtros skyriaus vyr.
specialistė Milda Saudargė

NVO teisinės ir mokestinės aplinkos tyrimų išvados
▷ NVO atskaitomybė ir mokestinės lengvatos
▷ NVO – viešieji ar privatūs juridiniai asmenys
NVO teisės instituto ekspertė Dominyka Urbanavičiūtė
2021 m. PVO sektoriaus būklė
▷ Lietuvos PVO tvarumo indekso metinė ataskaita
Bendruomenių kaitos centro direktorė Jolanta Blažaitė
Tarptautinis PVO atskaitomybės standartas
▷ CIVICUS ir AGNA tinklo teisėtumo, skaidrumo ir
atskaitomybės iniciatyvų pristatymas
AGNA koordinatorė Daniella Hiche
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NVO finansavimo galimybės
▷ 1,2% GPM skyrimas tik NVO – ar jau nuo 2023 metų?
LR Seimo narys Andrius Bagdonas
▷ Projektinis finansavimas ir akreditacĳa
NVO informacĳos ir paramos centro regionų politikos ekspertas
Ričardas Diržys

14.00 – 15.10

FINANSAI

▷ NVO fondas - iššūkiai ir perspektyvos
NVO fondo tarybos narė Deimantė Žebrauskaitė
▷ 2022 m. NVO finansavimo programos
Socialinės apsaugos ir darbo ministerĳos NVO plėtros skyriaus
vedėja Justina Lukaševičiūtė
▷ Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių programos pristatymas
ESFA projektų valdymo skyriaus vyr. projektų vadovė Diana
Naujalė
▷ Projekto “Alternatyvių Investicĳų Detektorius” pristatymas
ESFA l.e.p. projektų vystymo skyriaus vedėja Jolita Petraitienė
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NVO dalyvavimas valstybės valdyme ir paslaugų teikime
▷ Viešojo valdymo plėtros programos projektas 2021-2030
Vidaus reikalų ministerĳos patarėja Nomeda Poteliūnienė
▷ NVO vizĳa 2050
Nacionalinės NVO koalicĳos direktorė Gaja Šavelė
▷ Regionų ir NVO tarybų bendradarbiavimo galimybės

▷ NVO veikla pandemĳos metu

15.20 – 16.30

PARTNERYSTĖ

NVO informacĳos ir paramos centro komunikacĳos specialistė
Inga Aksamitauskaitė

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugĳos vadovė Kristina Meidė
▷ Naujos partnerystės formos savivaldoje
Klaipėdos miesto savivaldybės administracĳos Sporto skyriaus
vedėja Rasa Rumšienė
▷ NVO atstovų veikla Europos ekonomikos ir socialinių
reikalų komitete
Komiteto narė Dovilė Juodkaitė
Nuo 16:30 diskusĳa ir apibendrinimai
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