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dokumentas, kuris ilgainiui gali suformuoti kokybiðkai kitokià NVO situacijà Lietuvoje.
Autoriai ið tiesø ádëjo daug pastangø, kad ðis standartas apimtø visus nevyriausybiniø
organizacijø veiklos aspektus, kurie kartais, atsiþvelgiant á nûdienos NVO situacijà, atrodo
perdëm orientuoti á perspektyvà. Taèiau taip atrodo dabar. Po trijø, o tuo labiau po penkeriø
metø tai gali atrodyti visai kitaip.
Dirbant su NVO vadovais (o tokiø renginiø teko vesti ne vienà), seminarø dalyviai labai
aktyviai domëdavosi kokybiðko vadovavimo organizacijai klausimais. Daþnai dalyviai taip ir
formuluodavo klausimus: Kà mes turime daryti, kad tiksliai þinotume, ar kokybiðka mûsø
veikla? Atsakydavome jiems, kad reikia veiklà apraðyti, kad reikia jà stebëti, analizuoti uþraðus,
juos lyginti, ir mokydavomës, kaip tai daryti. Tad ðis standartas yra puikus pagalbininkas
tiems, kurie rimtai susirûpinæ kokybiðku savo organizacijos valdymu. Valdymu ne vardan
valdymo, o valdymu vardan gerø rezultatø.
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Tie, kurie imsis vertint savo organizacijà pagal ðá standartà, norëtøsi palinkëti, kad nekeltø
sau maksimalistiniø reikalavimø, kad po pirmosios perþvalgos neiðsigàstø ir neatidëtø veiklos
tobulinimo geresniems laikams. Geriausia viskà daryti nuosekliai, prie maksimaliai
kokybiðkos veiklos artëti palaipsniui, tobulinant atskiras sritis, o ne visas ið karto. Juk ðiame
standarte apibûdinta maksimaliai ámanoma organizacijos veikla. Tad bûkite nuoseklûs, atidûs
ir kryptingi, tuomet jus lydës sëkmë. O jûsø organizacijai tos sëkmës padës siekti ðis leidinys,
kurá dabar ir atsiverèiate.

Aurimas M. Juozaitis,
Lietuvos suaugusiøjø ðvietimo asociacijos valdybos narys
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LEIDINIO STRUKTÛRA
NVO ir socialiniø ne pelno partneriø vadybos kokybës standarto leidiná sudaro dvi
dalys:
 NVO ir socialiniø ne pelno partneriø vadybos kokybës standartas.
Reikalavimai. Ðioje dalyje apraðomi reikalavimai, kuriuos bûtina atitikti, diegiant
NVO ir socialiniø ne pelno partneriø vadybos kokybës standartà organizacijoje.
 NVO ir socialiniø ne pelno partneriø vadybos kokybës standartas.
Rekomendacijos. Antroje dalyje pateikiami nurodymai ir paaiðkinimai, kaip
ágyvendinti standarto reikalavimus.

VADYBOS KOKYBËS STANDARTO PAGRINDIMAS
Sudarant vadybos kokybës standartà, buvo vadovaujamasi pagrindiniais visuotinës kokybës
vadybos principais:
1. Orientacija á rezultatus  organizacijos veiklos sëkmingumas priklauso nuo
visø organizacijos veikla suinteresuotø ðaliø (darbuotojø, klientø, rëmëjø,
visuomenës ir kt.) poreikiø subalansavimo ir patenkinimo.
2. Dëmesys klientui  klientas yra galutinis organizacijos paslaugø ar produktø
kokybës vertintojas, todël jo suinteresuotumà organizacijos veikla iðlaikyti
lengviausia, jei dëmesys sutelkiamas á esamø ir potencialiø klientø poreikius.
3. Lyderiavimas ir siekiø vienovë  organizacijos lyderiø elgesys daro átakà
organizacijos siekiø aiðkumui ir vienovei bei aplinkai, kurioje gali atsiskleisti
organizacija ir jos þmonës.
4. Faktø analize pagrásta procesø vadyba  organizacija veikia rezultatyviau, kai
tarpusavyje susijæ veiklos suprantamos ir sistemingai valdomos, o sprendimai dël
kasdienës veiklos ir planuojamø jos gerinimo veiksmø priimami naudojant faktais
paremtà informacijà.
5. Þmoniø tobulëjimas ir dalyvavimas  organizacijoje dirbanèiø þmoniø
potencialas geriausiai atsiskleidþia, kai dalijamasi vertybëmis, sudaroma pasitikëjimo
atmosfera bei suteikiama galiø  tai skatina kiekvieno aktyvø dalyvavimà.
6. Nuolatinis mokymasis, naujoviø diegimas ir tobulëjimas  organizacija
pasiekia geriausiø rezultatø, kai jos veikla remiasi informacijos ir þiniø vadyba
nuolatinio mokymosi ir veiklos gerinimo aplinkoje.
7. Partnerystës plëtojimas  organizacija veikia rezultatyviau, kai ji su savo
partneriais palaiko abiems pusëms naudingus santykius, paremtus pasitikëjimu,
keitimusi þiniomis ir bendradarbiavimu.
8. Atsakomybë visuomenei  ilgalaikiai organizacijos ir jos darbuotojø interesai
geriausiai patenkinami, kai laikomasi etikos normø ir pranokstami visuomenës
(plaèiàja prasme) lûkesèiai bei reikalavimai.
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TAIKYMO SRITIS
Ðis standartas nustato nevyriausybiniø organizacijø ir socialiniø ne pelno partneriø vadybos
kokybës reikalavimus. Standarto reikalavimai yra bendri ir gali bûti taikomi organizacijoms,
nepriklausomai nuo jø tipo, dydþio ir veiklos pobûdþio.
Pagrindinis vadybos kokybës standartø tikslas  suteikti galimybes organizacijai efektyviai
valdyti bûtinuosius organizacijos vadybos procesus. Nuosekliai ágyvendinti ðio standarto
reikalavimai ir reguliarus susikurto vadybos kokybës standarto perþiûrëjimas bei atnaujinimas
sudaro sàlygas organizacijoms pasiekti geresniø rezultatø su turimais iðtekliais ir sëkmingiau
pritraukti bei panaudoti naujus iðteklius.
Vadybos kokybës standartas taikytinas, kai organizacija siekia:
 kryptingiau ir racionaliau organizuoti kasdiená darbà,
 pilniau panaudoti organizacijoje dirbanèiø þmoniø sugebëjimus ir þinias,
 didinti klientø pasitenkinimà organizacijos siûlomomis paslaugomis ir
pasitikëjimà paèia organizacija,
 didinti kitø suinteresuotø asmenø (steigëjø, valdybos nariø, rëmëjø ir kt.)
pasitenkinimà ir pasitikëjimà organizacija,
 formuoti palankø organizacijos ávaizdá potencialiø rëmëjø ir visuomenës akyse.

VADYBOS KOKYBËS STANDARTO VALDYMAS
Ðioje dalyje apraðomi pagrindiniai uþ standartà atsakingø organizacijos asmenø veiksmai,
kuriais uþtikrinamas nuoseklus standarto ádiegimas ir prieþiûra.
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ir reikiamø dokumentø paruoðimà bei tobulinimà atsakingus asmenis.
 Apibrëþti ádiegto vadybos kokybës standarto prieþiûros tvarkà (kaip
uþtikrinama, kad bûtø laikomasi standarte apraðytø procedûrø ir jos bûtø pilnai
naudojamos, kaip stebima, ar apraðytos procedûros leidþia efektyviai siekti
numatyto rezultato).
 Apibrëþti ádiegto vadybos kokybës standarto atnaujinimo ir tobulinimo
tvarkà (kaip fiksuojami pastebëjimai ir pasiûlymai dël turimo vadybos kokybës
standarto efektyvumo, kada ir kokia tvarka standartas perþiûrimas ir keièiamas,
ar daþnai vyksta standarto perþvalgos).
Standarto dokumentai
Visi standarto reikalavimai turëtø bûti suprantamai apraðyti ir tvarkingai áforminti standarto
reikalavimuose nurodytais dokumentais.
Vadybos kokybës standarto perþvalga
Organizacijoje turi vykti reguliarios ádiegto vadybos kokybës standarto perþvalgos, siekiant
ávertinti standarto efektyvumà. Atliekant standarto perþvalgà, turi bûti atsakoma á tokius
klausimus:
 Ar organizacijoje dirbama pagal parengtus dokumentus:
» Ar laikomasi apraðytø reikalavimø ir procedûrø.
» Ar tinkamai pildomi ir saugomi standarte numatyti dokumentai.
 Ar atsirado pasikeitimø organizacijos veikloje arba procesuose, kurie neatsispindi
turimame standarto apraðyme?
Vadybos kokybës standartas atnaujinamas, atsiþvelgiant á jo perþvalgos rezultatus.
Vadybos kokybës standarto efektyvumo ávertinimà gali atlikti patys organizacijos dirbantieji
arba iðoriniai vertintojai.

Organizacijos dirbanèiøjø atsakomybës
Organizacijos vadovybë turi uþtikrinti, kad organizacijos vadybos kokybës standartas
bûtø vienodai suprantamas, nuosekliai ágyvendinamas ir priþiûrimas visoje
organizacijoje:
 Numaèiusi diegti standartà vadovybë turi apibrëþti vadybos kokybës
standarto tikslus savo organizacijoje ir paskelbti juos organizacijos
dirbantiesiems.
 Organizacijos vadovybë turi paskirti asmená (suteikdama jam atitinkamus
ágaliojimus), kuris priþiûrës, kad vadybos kokybës sistema bûtø ádiegta, veiktø,
bûtø priþiûrima ir, prireikus atnaujinama pagal ðio standarto reikalavimus.
Organizacijos vadovybë ar jos paskirtas uþ vadybos kokybës sistemà organizacijoje
atsakingas asmuo turi:
 Numatyti organizacijos vadybos kokybës sistemai diegti ir priþiûrëti
reikalingus iðteklius (kokiø ir kiek iðtekliø reikia, kaip jais apsirûpinama).
 Numatyti uþ atskirø standarto daliø apraðymà pagal pateiktus reikalavimus
8
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VADYBOS KOKYBËS STANDARTO STRUKTÛRA
Standarto reikalavimus sudaro aðtuonios dalys:
1. Vadovavimas organizacijai: aukðèiausias organizacijos valdymo lygmuo.
2. Organizacijos strategija.
3. Þmogiðkøjø iðtekliø valdymas.
4. Komunikacija organizacijoje.
5. Iðorinë komunikacija.
6. Darbo organizavimas.
7. Finansø valdymas.
Kiekvienoje dalyje vienoda forma pateikiami reikalavimai, keliami atitinkamai organizacijos
vadybos srièiai (þr. Standarto daliø pateikimo forma ).

NVO IR SOCIALINIØ NE PELNO
PARTNERIØ VADYBOS KOKYBËS
STANDARTAS.
REIKALAVIMAI

STANDARTO DALIØ PATEIKIMO FORMA
Iðsamesnis apibûdinimas to, apie
kà yra raðoma ðioje standarto
dalyje

Ávardijama, ko siekiama
ágyvendinant ðios standarto dalies
reikalavimus

Apraðoma, kokius reikalavimus
organizacija turi ágyvendinti,
diegdama ðià standarto dalá

Nurodomi dokumentai, kurie turi
bûti sukurti, realizuojant ðioje
dalyje keliamus reikalavimus

PAVADINIMAS

APIBRËÞIMAS:

TIKSLAS:

REIKALAVIMAI:

Dokumentai:
Ávardijamas rezultatas, kurá
pasiekti sudaromos sàlygos,
ágyvendinus ðios standarto dalies
reikalavimus

REZULTATAS:

11

NVO IR SOCIALINIØ NE PELNO PARTNERIØ VADYBOS KOKYBËS STANDARTAS

VADOVAVIMAS ORGANIZACIJAI: AUKÐÈIAUSIAS
ORGANIZACIJOS VALDYMO LYGMUO
APIBRËÞIMAS: aukðèiausià organizacijos valdymo lygmená sudaro (priklausomai nuo
ástatymo, pagal kurá registruota organizacija) ðiø struktûrø veikla:
 Steigëjø/dalininkø/ susirinkimas (konferencija), jei steigëjas yra vienas asmuo,
tai raðytiniai jo sprendimai prilygsta steigëjø susirinkimo nutarimams.
 Visuotinis nariø susirinkimas (konferencija, suvaþiavimas).
 Kolegialûs valdymo organai  valdyba, taryba, prezidiumas.
Ðias organizacijos struktûras vadinsime valdymo organais.
TIKSLAS: uþtikrinti tinkamà valdymo organø darbà valdant organizacijà ir prisiimant
aukðèiausià teisinæ atsakomybæ uþ jos veiklà.
REIKALAVIMAI:
 Yra parengtas valdymo organø veiklos reglamentas, kuriame turi bûti apibrëþta:
» kokie valdymo organai dalyvauja organizacijos valdyme,
» valdymo organø struktûra,
» kuris valdymo organas atsakingas uþ organizacijos strateginiø sprendimø
priëmimà ir ágyvendinimo prieþiûrà,
» aiðki valdymo organø atsiskaitomybës tvarka.
- valdybø/tarybø/prezidiumø veikla:
* valdybos/tarybos/prezidiumo sudarymo ir/ar rinkimo tvarka,
atsiþvelgiant á tai, kad valdybos nariais negali bûti administracijos
darbuotojai, dirbantys toje paèioje organizacijoje pagal darbo sutartá,
* aiðkiai apibrëþtos valdybos/tarybos/prezidiumo funkcijos, pareigos ir
atsakomybës,
* aiðki valdybos/tarybos/prezidiumo ir administracijos funkcijø ir
atsakomybiø riba,
* sprendimø priëmimo ir ágyvendinimo prieþiûros tvarka,
* administracijos vadovo skyrimo ir atleidimo tvarka,
* valdybos/tarybos/prezidiumo atsiskaitymo steigëjams ir/ar visuotiniam
nariø susirinkimui forma, sutarta dël atsiskaitymo turinio,
* bendrøjø valdybos/tarybos susirinkimø organizavimo ir vedimo tvarka.
 Sudarytas organizacijos valdymo reglamentas turi bûti patvirtintas aukðèiausiojo
valdymo organo.
Dokumentai: organizacijos valdymo reglamentas, posëdþiø protokolai. Valdymo organø patvirtinti
strateginis, veiklos ilgalaikiai (ilgesni nei metø trukmës) ir veiklos metiniai planai, kasmetiniai valdybos/
tarybos/prezidiumo vertinimai bei rekomendacijos administracijos vadovo darbui.
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REZULTATAS: sudarytos galimybës tinkamam organizacijos valdymui, organizacijos
pagrindiniø siekiø ágyvendinimui bei veiklos kryptingumui, ávardyta ir tiksliai pasidalyta
skirtingø organizacijos struktûrø bei jø nariø atsakomybë.
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ORGANIZACIJOS STRATEGIJA
APIBRËÞIMAS: organizacijos strategija yra visø organizacijos nariø bendrø sprendimø bei
paþiûrø visuma, kuri nurodo, ko ir kaip organizacija sieks.
TIKSLAS: sutarti dël organizacijos ateities, apibrëþti pagrindinius organizacijos siekius bei
veiklos kryptis, nustatyti prioritetus, atsiþvelgiant á visø organizacijos þmoniø nuomones bei
poþiûrius.
REIKALAVIMAI:
 Organizacijoje yra sukurtas strateginis planas.
 Organizacijos valdymo organai, administracijos darbuotojai ir savanoriai yra
gerai susipaþinæ su organizacijos strategija bei laiko strateginá planà pagrindiniu,
veiklà apibrëþianèiu, dokumentu.
 Organizacijos strateginis planas yra patvirtintas organizacijos valdymo reglamente
numatytø valdymo organø.
 Organizacijoje yra apibrëþtas strategijos atnaujinimo periodiðkumas ir tvarka
bei uþtikrinamas jos ágyvendinimas.
Dokumentai: valdymo organø patvirtintas strateginio plano dokumentas; strategijos
ágyvendinimo vertinimo ataskaitos.
REZULTATAS: apibrëþta organizacijos veiklos kryptis bei prioritetai, organizacijos
dirbantieji pritaria ðiai veiklos krypèiai, aiðkiai þino, ko ir kaip sieks, ir prisiima atsakomybæ
uþ misijos bei strateginiø tikslø ágyvendinimà.
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ÞMOGIÐKØJØ IÐTEKLIØ VALDYMAS
APIBRËÞIMAS: þmogiðkøjø iðtekliø valdymas  organizacijai reikalingø þmogiðkøjø
iðtekliø numatymas ir uþtikrinimas.
Þmogiðkieji iðtekliai - dirbanèiøjø þinios, ágûdþiai bei pastangos, kurias jie panaudoja
dirbdami organizacijoje.
Dirbantieji  organizacijoje dirbantys asmenys, kuriems uþ darbà mokamas atlyginimas,
bei savanoriai*.
TIKSLAS: kryptingai panaudoti ir ugdyti organizacijos darbuotojø potencialà tam, kad
siekdama uþsibrëþtø tikslø organizacija uþtikrintø efektyvø darbà.
REIKALAVIMAI:
Þmogiðkøjø iðtekliø planavimas:
 Reguliariai atliekama organizacijos þmogiðkøjø iðtekliø analizë;
 Sudaromi þmogiðkøjø iðtekliø planai.
Dokumentai: þmogiðkøjø iðtekliø planai.
Dirbanèiøjø atranka:
 Yra apraðyta ir þinoma organizacijos naujø darbuotojø paieðkos ir atrankos tvarka;
 Yra apibrëþti reikalavimai, kuriais vadovaujamasi atliekant kandidatø atrankà.
Dokumentai: darbuotojø paieðkos ir atrankos tvarkos apraðymas; reikalavimø kandidatams
apraðymai arba darbo apraðai.
Dirbanèiøjø motyvavimas:
 Organizacijoje yra apibrëþti ir þinomi bendri dirbanèiøjø motyvavimo principai;
 Yra apraðyta atlyginimo ir skatinimo tvarka.
Dokumentai: dirbanèiøjø motyvavimo principø apraðymas; atlyginimo ir skatinimo tvarkos
apraðymas.
Dirbanèiøjø veiklos perþvalgos:
 Organizacijoje reguliariai vyksta dirbanèiøjø veiklos perþvalgos:
» yra numatyta dirbanèiøjø darbo atlikimo vertinimo tvarka;
» vertinimas remiasi dirbantiesiems aiðkiais ir þinomais kriterijais;
 Yra apibrëþta ir visiems þinoma, kokia dirbanèiøjø veikla yra netinkama.
Dokumentai: darbo atlikimo vertinimo tvarkos apraðymas; dirbanèiøjø darbo atlikimo
vertinimo ataskaitos.

*standarto punktus, kuriuose kalbama apie savanoriø darbà, ágyvendina organizacijos, kuriose
yra savanoriðkai dirbanèiø þmoniø.
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Dirbanèiøjø mokymas:
 Atsiþvelgiant á organizacijai reikalingà dirbanèiøjø kvalifikacijà ir atskirø
dirbanèiøjø mokymosi poreikius, organizacijoje planuojami galimi tobulinimo
bûdai (iðoriniai mokymai, apmokymas vietoje ir kt.),
 Numatomi iðtekliai mokymo planams ágyvendinti.
Dokumentai: dirbanèiøjø mokymo planai.
Savanoriø darbo reglamentavimas:
 Yra parengtas organizacijos darbo su savanoriais reglamentas;
 Ðis reglamentas þinomas visiems darbuotojams.
Dokumentai: darbo su savanoriais reglamentas; savanoriø darbo apraðai.
REZULTATAS: uþtikrinama, kad organizacijos þmogiðkieji iðtekliai bûtø pakankami ir
tinkami  organizacijos dirbantieji turëtø reikalingø þiniø ir ágûdþiø, bûtø motyvuoti atlikti
numatytus darbus/projektus.
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KOMUNIKACIJA ORGANIZACIJOJE
APIBRËÞIMAS: komunikacija organizacijoje  keitimasis informacija, þiniomis ir patyrimu
organizacijos viduje.
TIKSLAS: uþtikrinti organizacijos veiklai svarbios informacijos skleidimà ir saugojimà.
REIKALAVIMAI:
 Yra nustatyta ir þinoma informacijos skleidimo organizacijoje tvarka.
 Organizacijoje yra kaupiama ir saugoma organizacijos veiklai svarbi ir
organizacijos dirbantiesiems/nariams aktuali informacija:
» Yra numatyta ir dirbantiesiems þinoma informacijos saugojimo tvarka;
» Yra paskirtas asmuo, atsakingas uþ informacijos saugojimà.
Dokumentai: informacijos skleidimo organizacijoje tvarkos apraðymas; informacijos
saugojimo tvarkos apraðymas.
REZULTATAS: informacija ir þinios yra perduodamos ir naudojamos organizacijos tikslams
pasiekti  kiekvienas dirbantysis laiku gauna patikimà informacijà.
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IÐORINË KOMUNIKACIJA
APIBRËÞIMAS: iðorinë komunikacija  keitimasis informacija su iðore.
TIKSLAS: kryptingai skleisti informacijà apie organizacijà ir jos vykdomà veiklà, siekiant
sukurti ir palaikyti abipusá organizacijos ir jos poveikio grupiø supratimà.
REIKALAVIMAI:
 Yra numatyta, kaip organizacija stebi ir analizuoja poveikio grupiø þinojimà ir
supratimà apie organizacijà.
 Organizacija turi ir reguliariai atnaujina organizacijos iðoriniø ryðiø planà.
 Organizacija rengia atskirø projektø iðorinës komunikacijos planus.
 Visuomenei uþtikrinama galimybë naudotis naujausia organizacijos informacija.
 Organizacijoje yra paskirtas uþ iðorinius ryðius atsakingas asmuo, uþtikrinantis
numatytø iðorinës komunikacijos bûdø ágyvendinimà (tai gali bûti ir iðorinis
konsultantas ar firma).
Dokumentai: organizacijos iðoriniø ryðiø planas; atskirø projektø iðorinës komunikacijos
planai.
REZULTATAS: poveikio grupës plaèiau informuojamos apie organizacijos siekius, jas laiku
pasiekia informacija apie organizacijos veiklà, kryptingai formuojamas organizacijos ávaizdis.
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DARBO ORGANIZAVIMAS
APIBRËÞIMAS: darbo organizavimas - þmoniø átraukimas dirbti kartu tam tikroje
struktûroje, siekiant konkretaus tikslo ar tikslø visumos.
TIKSLAS: uþtikrinti organizacijos veiklos vientisumà ir nuoseklumà.
REIKALAVIMAI:
Veiklos planavimas:
 Organizacijos veiklos planai yra suderinti su organizacijos strategija.
 Reguliariai sudaromi ilgalaikiai veiklos planai, kurie patvirtinami valdybos.
 Veiklos planai yra reguliariai perþvelgiami ir, esant reikalui, koreguojami.
Dokumentai: aukðèiausio valdymo organo ir/ar valdybos patvirtinti ilgalaikiai veiklos planai.
Darbø pasidalinimas:
 Paskirstytos ir apraðytos visø organizacijos dirbanèiøjø atsakomybës sritys ir
uþduotys.
 Uþ kiekvienà darbà ir veiklà organizacijoje yra paskirtas atsakingas asmuo.
 Organizacijoje aiðkiai apibrëþta, kam yra atsiskaitoma uþ atliktus darbus.
 Uþtikrinamas naujø darbø paskirstymas.
Dokumentai: organizacijos administracijos dirbanèiøjø ir savanoriø darbo apraðai;
susirinkimø protokolai (kuriuose buvo uþfiksuotas naujø darbø pasiskirstymas).
Sprendimø priëmimas:*
 Yra apraðyta sprendimø priëmimo organizacijoje tvarka.
 Ði tvarka þinoma organizacijos dirbantiesiems.
Dokumentai: sprendimø priëmimo tvarka.
Veiklos kontrolë:
 Reguliariai atliekamos veiklos perþvalgos ir vertinimas siekiant nustatyti:
» ar ágyvendinti iðkelti tikslai,
» kaip ágyvendinti tarpiniai þingsniai,
» ar efektyviai panaudojami iðtekliai.
 Numatyti uþ kontrolæ atsakingi asmenys.
 Organizacijoje yra apraðyta veiklos kontrolës procedûra, ávardijant pagrindinius
elementus, kas, kaip ir kada turi bûti kontroliuojama.
Dokumentai: veiklos kontrolës principø ir procedûros apraðymas.
*Ðioje dalyje kalbama tik apie valdymo sprendimø priëmimà, kasdieniai organizacijos veiklos
sprendimai nëra reglamentuojami.
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Susirinkimø organizavimas:
 Organizacijoje reguliariai vyksta susirinkimai, iðkilus aktualiems klausimams
suðaukiami papildomi susirinkimai.
 Yra parengtas organizacijos susirinkimø reglamentas.
 Susirinkimø darbotvarkë, turinys ir priimti sprendimai protokoluojami,
protokolai iðsaugomi.
 Susirinkimo medþiaga ir jo metu priimti sprendimai pateikiami susirinkime
nedalyvavusiems suinteresuotiems asmenims.
Dokumentai: susirinkimø reglamentas; susirinkimø darbotvarkës; susirinkimø protokolai.
REZULTATAS: uþtikrinamas racionalus iðtekliø panaudojimas, visø numatytø organizacijos
uþduoèiø atlikimas, dirbanèiøjø veiklos suderinamumas.
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FINANSØ VALDYMAS
APIBRËÞIMAS: finansø valdymas  finansiniø iðtekliø planavimas, paskirstymas ir
naudojimo kontrolë.
TIKSLAS: laiku uþtikrinti organizacijos strategijos ágyvendinimui reikalingus finansinius
iðteklius.
REIKALAVIMAI:
 Organizacijoje sudaromas ilgalaikis finansinis planas atsiþvelgiant á strateginá
planà ir suderinus su veiklos planais.
 Organizacijoje sudaromi pinigø srautø planai.
 Parengiami atskirø projektø finansiniai planai/biudþetai.
 Organizacijoje atliekamas finansinio plano vykdymo vertinimas
Dokumentai: ilgalaikis finansinis planas; pinigø srautø planas; projektø biudþetai, kolegialaus
valdymo organo susirinkimo protokolas, kuriame patvirtintas finansiniø planø vykdymo
vertinimo periodiðkumas; finansiniø planø vykdymo ataskaita.
REZULTATAS: efektyvus finansiniø iðtekliø paskirstymas strategijos ágyvendinimui.

24

25

NVO IR SOCIALINIØ NE PELNO PARTNERIØ VADYBOS KOKYBËS STANDARTAS

PAGRINDINËS STANDARTO SÀVOKOS
Atsakomybës sritis  organizacijos veiklos sritis, uþ kurios rezultatà atsakingas konkretus
organizacijos dirbantysis.
Darbo apraðas  dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie ðias pareigas uþimanèio
dirbanèiojo pagrindines darbo uþduotis ir ásipareigojimus.
Darbo atlikimo vertinimas  tai procesas, kurio metu dirbantysis ir jo vadovas susitinka
aptarti dirbanèiojo veiklos, ávertinti jà pagal abiejø pusiø sutartus ir þinomus kriterijus.
Darbo organizavimas  þmoniø átraukimas dirbti kartu tam tikroje struktûroje, siekiant
konkretaus tikslo ar tikslø visumos.
Darbo su savanoriais reglamentas  tai taisykliø rinkinys, nustatantis esminius darbo su
savanoriðkai organizacijoje dirbanèiais þmonëmis principus.
Dirbantieji  organizacijoje dirbantys asmenys, kuriems uþ darbà mokamas atlyginimas,
bei savanoriai.
Darbuotojø atranka  kandidatø ávertinimo procesas, kurio pabaigoje pasirenkamas
tinkamiausias kandidatas.
Darbuotojø paieðka  procesas, kurio metu surenkami kandidatai á laisvà darbo vietà.
Finansø valdymas  finansiniø iðtekliø planavimas, paskirstymas ir naudojimo kontrolë.
Ilgalaikiai strateginiai tikslai yra pagrindiniai organizacijos siekiai, kuriems skiriama
daugiausiai dëmesio ir iðtekliø.
Ilgalaikis veiklos planas  tai planas, apimantis tam tikrà laiko periodà (metus arba ilgesná
laikotarpá), kurio metu manoma, kad aplinka daug nekis. Ðiame plane siekiama strateginio
plano tikslus paversti konkreèiomis uþduotimis.
Iðorinë komunikacija  keitimasis informacija su iðore.
Iðtekliai apima þmones, finansus, laikà, medþiagas, árangà, darbo priemones ir metodus.
Klientø grupë  grupë þmoniø, su kuriais organizacija dirba tiesiogiai.
Komunikacija organizacijoje  keitimasis informacija, þiniomis ir patyrimu organizacijos
viduje.
Konteksto tyrimai  tai iðorinës informacijos apie politinæ, finansinæ, socialinæ, technologinæ
situacijà ir kitus iðorinius veiksnius analizë bei vidinës informacijos apie organizacijos stipriàsias
ir silpnàsias puses analizë.
Kontrolë  procesas, uþtikrinantis realios ir planuotos veiklos atitikimà.
Nevyriausybinëmis organizacijomis (NVO) laikomos visuomeninës organizacijos,
asociacijos, labdaros organizacijos ir fondai, dauguma vieðøjø ástaigø, kurioms bûdingi ðie
poþymiai:
 juridinis statusas;
 prigimtinë nepriklausomybë nuo valdþios ir valdymo institucijø;
 ne pelno paskirstymo principas (gautas pelnas nëra paskirstomas tarp steigëjø,
darbuotojø ar nariø, o investuojamas á pagrindinæ ástatuose numatytà veiklà);
 savivalda;
 savanoriðkumas (laisvas nariø ástojimas ir iðëjimas);
 tarnavimas visuomenës labui.
Organizacijos strategija - visø organizacijos nariø bendrø sprendimø bei paþiûrø visuma,
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kuri nurodo, ko ir kaip organizacija sieks.
Pinigø srautai  pinigø judëjimas organizacijoje, t.y. pinigø gavimas ir jø iðleidimas per
laikotarpá (pvz., per metus).
Posëdþiø protokolas  tai dokumentas, kuriame fiksuojami posëdþio/susirinkimo
sprendimai. Protokole turi bûti nurodyta, kas dalyvavo susirinkime, kada tai ávyko, kokie
klausimai buvo svarstomi, kokie sprendimai priimti bei kas paskirtas atsakingu uþ jø
ágyvendinimà.
Procedûra  pastovus veiksmø planas, pateikiantis detalius nurodymus, kaip elgtis nuolat
susidaranèiose organizacijoje situacijose.
Procesas  tarpusavyje susijusi tam tikrø veiksmø ir iðtekliø visuma, sudaranti galimybæ
pasiekti reikiamà rezultatà.
Reglamentas  raðytinis taisykliø rinkinys, nustatantis tam tikro elgesio/veiklos principus ir
tvarkà.
Reikalavimø kandidatams apraðymas - minimalûs reikalavimai, keliami á tam tikras
pareigas ateinanèiam dirbti þmogui.
Sëkmës kriterijai  ágyvendintø ilgalaikiø strateginiø tikslø apraðymas, konkreèiai nurodant,
kas turi bûti pasiekta.
Socialiniai ne pelno partneriai - pelno nesiekianèios organizacijos, dirbanèios socialinëje
srityje, ásteigtos valstybiniø institucijø ir joms pavaldþios.
Strateginiai tikslai  ilgalaikiai (nuo 1 iki 20 metø trukmës) ir trumpalaikiai (nuo 0,5 iki 5
metø trukmës) tikslai, kuriais siekiama ágyvendinti organizacijos misijà.
Suinteresuoti asmenys  tai organizacijos valdymo organø nariai, darbuotojai, savanoriai
ir organizacijos nariai.
Poveikio grupës  visuomenës ar bendruomenës dalis, kuriai organizacija dirba ar kuriai
daro átakà.
Trumpalaikiai strateginiai tikslai yra numatyti tarpiniai þingsniai siekiant ilgalaikiø tikslø.
Veiklos planavimas  tikslø formulavimo bei jø ágyvendinimui tinkamos veiksmø eigos
nustatymo procesas.
Þmogiðkieji iðtekliai  organizacijos darbuotojø þinios, ágûdþiai bei pastangos, kurias jie
panaudoja dirbdami organizacijoje.
Þmogiðkøjø iðtekliø planavimas  organizacijai tam tikru laikotarpiu reikalingø þmogiðkøjø
iðtekliø numatymas.
Þmogiðkøjø iðtekliø valdymas  organizacijai reikalingø þmogiðkøjø iðtekliø numatymas
ir uþtikrinimas.
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