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ÁÞANGA

ÁÞANGA
Projektas Nevyriausybiniø organizacijø ir savivaldybiø partnerystë uþgimë
kaip Nevyriausybiniø organizacijø informacijos ir paramos centro (NIPC) bei
Paramos savitarpio pagalbos iniciatyvoms biuro BORIS (Lenkija) vaisingo
bendradarbiavimo tàsa.
Dar 1997 metais lenkø kolegø pavyzdþio ir patirties ákvëpti ëmëme skatinti
didesniø ir aktyvesniø miestø ar rajonø nevyriausybiniø organizacijø tarpusavio
glaudesná bendravimà, inicijavome pastangas formalizuoti, teisës aktais
apibrëþti NVO ir savivaldybiø santykius, visø pirma finansavimo, taip pat NVO
pripaþinimo, atstovavimo srityse.
Per kelerius pastaruosius metus pavieniai sëkmingi precedentai iðsiliejo á
iðtisà judëjimà, tapo savotiðka paradigma  atsirado daugiau regioniniø ir
vietiniø NVO centrø, koalicijø, tarybø, savivaldybëse imta skirti pareigûnus,
atsakingus uþ ryðius su NVO; pradëjo veikti miðrios darbo grupës ir komisijos,
átraukianèios visuomenininkus á politiniø sprendimø priëmimà.
Prieð pat 1998 metø Kalëdas gavome dþiugià naujienà, kad bendras NIPC ir
BORIS projektas laimëjo konkursà Europos Sàjungos PHARE Partnerystës
programos paramai gauti. Remdamiesi Lenkijos kolegø patirtimi per dvejus metus
ásipareigojome bent ðeðiolikoje Lietuvos miestø ir rajonø surengti nevyriausybiniø
organizacijø atstovø ir savivaldybiø tarnautojø susitikimus, diegti Lenkijoje plaèiai
taikomà ilgalaikio NVO ir savivaldybiø bendradarbiavimo modelá, bent aðtuoniuose
miestuose sukurti ar pagerinti bendradarbiavimà reglamentuojanèius teisinius aktus.
Projekto metu vyko NVO atstovø diskusijos ir susitikimai su savivaldybiø
pareigûnais Utenoje, Telðiuose, Marijampolëje, Vilniuje, Ðiauliuose, Klaipëdoje,
Kaune, Alytuje, Maþeikiuose, Plungëje, Kelmëje, Ðilutëje, Ukmergëje, Ðakiuose,
Visagine, Anykðèiuose, buvo organizuotos dvi konferencijos, surengti du
mokymai bendradarbiavimo iniciatoriams. Dvylika projekto dalyviø turëjo
galimybæ susipaþinti su Lenkijos nevyriausybiniø organizacijø bendradarbiavimo
patirtimi mokomojo vizito Lenkijoje metu.
Vienas ið projekto rezultatø  ðis leidinys. Jame pateikiami teoriniai modeliai
ir praktiniai metodiniai patarimai, atspindëti projekto metu iðplëtotos
nevyriausybiniø organizacijø ir savivaldybiø bendravimo ir partnerystës sektini
pavyzdþiai, pateikti Lietuvos savivaldybiø teisës aktø pavyzdþiai.
Tikimës, ði knyga bus naudingas þiniø ðaltinis savivaldybiø politikams,
regioninës plëtros specialistams, nevyriausybiniø organizacijø aktyvistams ir
bendruomeniø lyderiams, visiems, besidomintiems pilietinës visuomenës
tolydþia plëtra, ypaè vietos lygmeniu.
Linkime, kad knygoje sukaupta medþiaga ne tik pateiktø atsakymus á
praktinius klausimus, su kuriais susiduria NVO ir savivaldybiø
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bendradarbiavimo iniciatoriai, bet ir paskatintø naujas partnerystës iniciatyvas.
Juolab, kad susidomëjimà NVO ir savivaldybiø bendradarbiavimo modeliu
regime vis naujuose miestuose  Joniðkyje, N. Akmenëje, Zarasuose, Ðirvintose,
Tauragëje, Raseiniuose, Molëtuose, Ðalèininkuose, Druskininkuose, Jurbarke.
Neabejoju, kad pagrindiniais bruoþais toks bendradarbiavimas taps ámanomas
ir didþiøjø miestø seniûnijø lygmeniu.
Galø gale, èia derëtø paminëti, kad LR Seimo Socialiniø reikalø ir darbo
komiteto iniciatyva pradëtame svarstyti Nevyriausybiniø organizacijø plëtros
ástatymo projekte nurodoma, kad savivaldybëse turëtø bûti skirtos NVO
politikos klausimus kuruojanèios institucijos ar pareigûnai, tvirtinama NVO
finansavimo ið savivaldybiø biudþeto tvarka bei numatoma galimybë kurti
patariamàsias institucijas NVO klausimais, uþtikrinanèias nevyriausybiniø
organizacijø dalyvavimà savivaldybës politikos nevyriausybiniø organizacijø
klausimais rengime ir ágyvendinime.
Nujausdami, kad patikimas NVO ir savivaldybiø bendradarbiavimas bus
dar svarbesnis, ásisavinant Europos Sàjungos Struktûriniø fondø, SAPARD ir kitø
ðaltiniø lëðas, viliamës, kad prasidëjæ partnerystës procesai plësis bei stiprës.
Naudodamasis proga, noriu nuoðirdþiai padëkoti projekto partneriams,
bendradarbiams ir kolegoms: Paramos savitarpio pagalbos iniciatyvoms biuro
BORIS (Lenkija) prezidentui Paweùui Jordanui, BORIS direktoriui Zbigniewui
Wejcmanui, NIPC programø vadybininkei Vytenei Pivoraitei, ekspertams
Arûnui Kuèikui, Algirdui Augustaièiui, taip pat visam bûriui þmoniø, kuriø
dëka buvo sustiprintas NVO ir savivaldybiø bendradarbiavimas ávairiuose
Lietuvos miestuose Linai Ivoninienei (Alytus), Elvyrai Lasskajai (Anykðèiai),
Ugniui Savickui (Kaunas), Alvydui Geðtautui (Kelmë), Vytautui Valevièiui
(Klaipëda), Audronei Liesytei (Klaipëda), Martinui Þaltauskui (Klaipëda), Vidai
Daugëlienei (Marijampolë), Adolfinai Blauzdþiûnienei (Marijampolë), Loretai
Rubeþienei (Maþeikiai), Auðrai Viðnevskienei (Maþeikiai), Vitui Girdauskui
(Ðakiai), Joanai Lidijai Pranienei (Ðiauliai), Jonui Truèinskui (Ðiauliai), Dariui
Malakauskui (Ðiauliai), Ramûnui Markauskui (Ðiauliai), Lionginai Juozaitienei
(Ðiauliai), Daliai Uþpelkienei (Ðilutë), Ritai Vargalytei (Telðiai), Vidai Urnikienei
(Telðiai), Rasai Vièkaèkienei (Telðiai), Linai Sabaliauskienei (Ukmergë), Klaudijai
Stepanovai (Ukmergë), Jolitai Umbrasienei (Utena), Gintautui Vaitkevièiui
(Plungë), Þilvinui Abaravièiui (Vilnius), Eglei Rimðaitei (Vilnius), Irinai
Kuznecovai (Visaginas) bei visiems, kurie prisidëjo prie ðio projekto sëkmës.
Uþ paramà dëkojame projekto rëmëjams  PHARE Partnerystës programai
bei Charleso Stewarto Motto fondui.
Sëkmës Jums!

Vaidotas Ilgius,
Nevyriausybiniø organizacijø
informacijos ir paramos centro direktorius
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DIDIEJI LÛKESÈIAI
Modernizuodamasi Lietuva iðgyvena giliø socialiniø ir kultûriniø permainø,
virstanèiø krizëmis, laikotarpá. Kad gyvenimas taptø normaliu, nepakanka
garsiai pareikðto noro bûti priimtiems á Europos Sàjungà ir NATO, reikia dar
ávykdyti esmines reformas ðalies teisinëje, administracinëje, ûkinëje ir kitose
srityse. Akivaizdu, kad didþiausià nerimà ir neapibrëþtumà kelia valstybëje ir
visuomenëje vykstantis decentralizacijos procesas, valstybës valdþios bei dviejø
neseniai atsiradusiø, pelno bei pilieèiø iniciatyvos sektoriø galiø ir atsakomybës
perskirstymas.
Ko mes siekiame?
Kiekviena demokratinë visuomenë savo gerovæ ir plëtrà grindþia trijø
banginiø principu. Tai:
a) laisvoji rinkos, kuriai atstovauja verslo sektorius,
b) demokratiðkai iðrinkta valdþia, kurios atstovai yra parlamentarai ir
vykdomosios valdþios institucijø ir ástaigø darbuotojai, bei c) savanoriðkos
pilieèiø institucijos. Pastarojoje dalyje, kuri nesaisto savæs su naudos sau
siekimu, sutinkame nevyriausybines organizacijas.
Valstybës sektorius

Verslo sektorius

Treèiasis sektorius
(NVO)

Tarptautinëje kalboje tapo priimta nevyriausybines organizacijas vadinti
treèiuoju sektoriumi. Pirmasis ir antrasis sektoriai, tai valstybës valdþia ir verslo
organizacijos, siekianèios pelno sau. Pelno nesiekianèios organizacijos - tai
privaèios áregistruotos grupës, nesiekianèios pelno ir nepavaldþios valstybës
struktûroms, - yra treèiasis ðio visuomenæ vaizduojanèio trikampio kampas.
Nevyriausybinëms organizacijoms bûdinga:
 Telkti pilieèius á asociacijas, skatinti juos prisiimti asmeninæ ir
bendruomeninæ atsakomybæ uþ savo, savo artimiausios aplinkos bei
visuomenës reikalus;
 Efektyviai, kokybiðkai ir su maþesnëmis nei valdþios institucijø
6
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sànaudomis spræsti problemas bei teikti kvalifikuotas paslaugas;
 Nuolat atstovauti savo nariø ir visuomenës grupiø interesams, daryti
átakà valdþios sprendimams.
Ðiuolaikinë visuomenë, vaizduojama kaip trikampis, kurio kampai bûtø
vienas su kitu susijæ sektoriai, kurie bendradarbiaudami atlieka savàsias
uþduotis. Tai patvirtina logika ir patirtis moderniø valstybiø, kuriose ðis
bendradarbiavimas yra sena istorija, taip pat ir nuolat analizuojamas reiðkinys.
Kà paveldëjome?
Norint sëkmingiau reformuoti valstybës ir visuomenës struktûras bei kuo
greièiau sukurti vakarietiðkà visuomenæ, bûtina atsigræþti atgal ir aptarti prieð
gerà deðimtmetá atmestà sistemà, kurios átaka vis dar stipriai veikia mûsø
màstymà ir veiklà.
Remdamiesi trijø sektoriø struktûra ir taikydami jà sovietinës visuomenës
modeliui, galime daryti tam tikras áþvalgas.
Visuomenës transformacija
Valstybë

Valstybë

Valstybë

Valstybë

Verslas

NVO (treèiasis
sektorius)

 Sovietinëje visuomenëje aiðkiai dominavo valstybës valdþios sektorius,
visas vieðasis gyvenimas buvo reþimo reglamentuojamas, paliekant
individui ar individø grupei tik ribotà savarankiðkos veiklos laisvæ ir tai
tik tada, jei tokia veikla nekëlë kritiðkø klausimø sistemos veikimo atþvilgiu.
Ûkio augimà lëmë planavimas, o produktø ir paslaugø kiekybæ ir
kokybæ turëjo uþtikrinti valstybës, o ne rinkos sàlygomis veikianèios
ámonës. Privati iniciatyva siekiant asmeninio pelno buvo
netoleruojama. Darbo vietø kûrimas buvo ne tiek priemonë, kiek tikslas
pats savaime.
 Treèiasis sektorius buvo suprantamas kaip valdþios rankø prailginimas.
Visuomeninës organizacijos veikë daugiausiai kultûros ir sporto srityse,
profsàjungos, kûrybinës bendrijos, vaikø ir jaunimo organizacijos,
(pionieriai ir komjaunimas) telkusios þmones, organizavusios laisvalaikio
uþimtumà, siekë pagrindinio tikslo  ugdyti tarybiná pilietá. Ðias
organizacijas steigë, kontroliavo ir finansavo valstybës valdþia.
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Suprantama, kad iðsamesniam sovietinës sistemos aptarimui reikëtø skirti
kur kas daugiau laiko ir vietos. Èia apsiribojome tik keletu aspektø, kurie
ilgainiui iðryðkëjo kaip totalitariniø sistemø visuomenëms bûdingos ydos, tai
ir privaèios iniciatyvos, kûrybiðkumo ir laisvai prisiimtos atsakomybës uþ save
ir visuomenæ stoka, ir net sàmoningas savarankiðkos individø raiðkos vieðojo
gyvenimo erdvëje slopinimas.
Valdymo decentralizavimas dalijantis atsakomybe
su pilieèiais uþ bendruosius reikalus
Devinto deðimtmeèio pabaigoje, ypaè Sàjûdþio metu nusiritusi pilietiniø
iniciatyvø banga, sujudino daugelá þmoniø, sutelkë juos bendram tikslui ir aktyviai
veiklai, stipriai sudrebindama oficialiosios, primestos valdþios dominavimà.
Taèiau atsikraèius komunistø valdymo ir pradëjus savarankiðkai spræsti visos
ðalies ir vietos bendruomeniø reikalus, paaiðkëjo, kad, surengus laisvus rinkimus
ir iðsirinkus savo valdþià, vieðasis administravimas ið karto nepagerëjo, o socialinë
átampa vis augo. Aptardami mus dominanèius aspektus pastebësime, kad:
 Naujoji kraðto valdþia, kaip ir visa visuomenë, turëjo romantiðkà, ðiek
tiek naivokà ateities vizijà, ypaè stokojo priimtø sprendimø ágyvendinimo
patirties. Iðkilus didesniems nesutarimams, griebdavosi iðmoktø situacijos
valdymo bûdø: pasinaudojant turima valdþia, ðalinti ið vieðojo veikimo
nepanaðius á save. Valdþios sektorius po trumpalaikio atsivërimo pilieèiø
átakai atitrûko ir nutolo nuo savo rinkëjø.
 Kita vertus, politikai, siekdami sumaþinti valstybës atsakomybæ ir perleisti
ûkio sektoriø privaèiai iniciatyvai, pradëjo valstybës turto privatizacijà.
Iniciatyvûs verslininkai netruko atsiliepti ir, konkuruodami leistinais bei
neleistinais bûdais, didino pelno sektoriaus teritorijà, plëtojo laisvàjà
rinkà.
 Þenklûs pasikeitimai ávyko visuomeninës veiklos sektoriuje: pirmiausia
iðnyko labiausiai su buvusia ideologija susijusios organizacijos, tokios
kaip pionieriai ir komjaunimas. Stiprius sukrëtimus patyrë profsàjungos,
kûrybinës sàjungos, kurioms reikëjo surasti savo vaidmená pasikeitusioje
situacijoje. Siauèiant privatizacijos procesams, sunyko buvusios pionieriø
stovyklos, poilsio namai, buvo uþdaryti privatizuotø gamyklø kultûros ir
sporto centrai, visiðkai sumenko buvusiø kolûkiø kultûros namai,
bibliotekos. Nors tuo pat metu atsikûrë prieðkario Lietuvoje veikusios
organizacijos ir steigësi tarptautiniø organizacijø skyriai, kilo naujos
iniciatyvos, ëmë laisvai reikðtis tikëjimo bendruomenës, taèiau
visuomeniniame sektoriuje siautë chaosas, konkurencija ir siekis paþinèiø
valdþioje dëka uþsitikrinti finansinæ paramà veiklai.
8
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Valstybës valdþia pusiau sàmoningai siekë sumaþinti savo átakà vieðajame
gyvenime ir uþleisti vietà privaèiai iniciatyvai, atsitraukti ið individo ir
bendruomenës aplinkos, suteikiant pastariesiems galimybæ prisiimti
atsakomybæ ir patiems ar su valdþios institucijomis drauge ieðkoti iðeities ið
aðtrëjanèiø problemø rato.
Taèiau, jei þmoniø, norinèiø pasinaudoti iniciatyvos laisve ir galimybe
uþdirbti, pelno sektoriuje nereikëjo ilgai ákalbinëti, ypaè tai pasakytina apie
jaunàjà kartà, tai pilietinis sektorius gana greitai susidûrë su dideliais sunkumais.
Visø pirma, átvirtinus valstybinæ nepriklausomybæ, pasirodë, kad dauguma pilieèiø
nëra pajëgûs pakelti tiek daug laisvës. Susilpnëjusi valdþios átaka ir beveik
dingæs socialinis saugumas sukëlë nusivylimà, paniðkà baimæ ir net agresijà.
Pasijutæ apleisti, þmonës bandë uþsitikrinti nors vis labiau maþëjanèià, bet áprastà
valdþios paramà, nesumodami, kaip pasirûpinti bent paèiais paprasèiausiais
savo poreikiais (pvz., laisvalaikio organizavimu, kaimynystës stiprinimu, pagalba
patekusiam á bëdà, pasidalijimu patirtimi ir informacija). Kita vertus, norint imtis
iniciatyvos, reikia turëti dalyvavimo vieðajame gyvenime, bendravimo ir
bendradarbiavimo ágûdþiø, ðiek tiek lëðø (susirinkimams, informacijos
perdavimui, veiklos koordinavimui ir t. t.) ir pakankamai laisvo laiko.
Paaiðkëjo, kad pilieèiø aktyvumui ir atsakomybei paskatinti neuþtenka vien
tik jiems netrukdyti, taèiau bûtinos ilgalaikës sutelktos pastangos, papildomos
investicijos ir lanksèios, pilieèiø pasitikëjimà ugdanèios bei juos bendrai veiklai
sutelkianèios nevyriausybinës organizacijos, suteikianèios galimybæ pilieèiams
patiems pasirûpinti savo reikalais.
Ne vien pelno, bet ir pilietinio sektoriaus stiprinimas, palankiø sàlygø
nevyriausybiniø organizacijø veiklai sudarymas ir bendradarbiavimas su jomis,
leistø valstybei decentralizuoti valdymà ir sumaþinti jo iðlaidas, pasidalyti su
visuomene socialinës atsakomybës naðta, greièiau bei sëkmingiau sukurti
vakarietiðkà, demokratinæ visuomenæ.
Subsidiarumas  moralinës tvarkos pagrindas
Visuomenës modernizavimo procese pastebimi neapibrëþti ir daþnai net
prieðiðki tradiciniø valdþios institucijø ir vieðàjà veiklà pradëjusiø
nevyriausybiniø organizacijø santykiai. Reikia aiðkiau suvokti ir pagrásti skirtingø
sektoriø institucijø bendradarbiavimo prasmæ: kodël ir kaip tradicinës valdþios
institucijoms dalytis atsakomybæ su pilieèiø iniciatyvomis, kad bûtø uþtikrintas
visuomenei reikalingo socialinio saugumo bei teikiamø paslaugø minimumas.
Stebuklingø receptø nëra, todël prasminga kalbëti apie principus.
Modernios visuomenës jau seniai ágyvendino ir toliau stiprina aksioma
tapusá teiginá, kad labiausiai asmená formuoja artima aplinka, kurioje asmuo
9
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gimsta, bræsta, ágyja bendravimo ir bendradarbiavimo ágûdþiø, ágauna pirmàjà
gyvenimiðkà patirtá, ugdosi pagrindines vertybes. Taip yra todël, kad artimà
aplinkà asmuo gali pats paveikti ir keisti, o kas svarbiausia  gana greitai matyti
savo veiklos rezultatus. Tai stiprina asmenø ir grupiø motyvacijà veikti, suteikia
pasitikëjimo savimi ir kitais, leidþia mokytis ið patirties, vis labiau paþástant
autentiðkà tikrovæ, jos tobulinimo galimybes bei tø galimybiø ribas. Visi suminëti
veiksniai veda á vienà tikslà  atsakomybës uþ save ir savo aplinkà (ðeimà,
bendruomenæ) prisiëmimà.
Teisingesná skirtingos galios struktûrø atsakomybës pasidalijimà apibrëþia
subsidiarumo principas, kuris teigia individo ar pirminiø socialiniø dariniø
(ðeimos, bendruomenës, savivaldybës ir t. t.) pirmumà prieð didesnius ir
galingesnius darinius prisiimant atsakomybæ ir sprendþiant problemas.
Paprasèiau tariant, visi klausimai, kuriuos gali iðspræsti atskiras individas ar
individø grupë, turi bûti palikti jø atsakomybei. Bet koks stipresnës institucijos
ásikiðimas sàlygoja individo ar individø grupës pareigos ir atsakomybës, bei
atsiradusios motyvacijos veikti sumaþëjimà. Subsidiarumo principas taip pat
ápareigoja stipresnæ institucijà, mûsø atveju, valdþios struktûras, teikti pagalbà
individui ar grupei, jei ði nëra pajëgi pati susidoroti su jai tekusiomis uþduotimis.
Pagalba yra teiktina tik tikslingai stiprinant individà ar pirminæ institucijà
savarankiðkai veiklai, kad ji atsistotø ant kojø, o ne prijaukinant pagalbos
gavëjus prie pagalbos teikëjø.
Subsidiarumo principo suvokimas ir ágyvendinimas gali veiksmingai
prisidëti prie greitesnës mûsø valstybës ir visuomenës modernizacijos,
decentralizacijos, kitaip sakant, atsakomybës uþ bendruosius reikalus tarp
valdþios ir bendruomenës pasidalinimo. Svarbu paþymëti, kad subsidiarumo
principu ágyvendinami decentralizacijos procesai gali duoti teigiamø
rezultatø. Kad bûtø iðvengta destruktyvaus socialinio nesaugumo jausmo, o
individai ir bendruomenës motyvuotos reformoms, svarbu siekti skirtingø
didþiø institucijø (seniûnijø, savivaldybiø, vyriausybës) ir skirtingos prigimties
organizacijø (nevyriausybiniø organizacijø, religiniø bendrijø) bendradarbiavimo.
Modernizacijos procese kylanèios problemos
Jau dabar galime ávertinti pirmàjà valdþios institucijø ir nevyriausybiniø
organizacijø bendradarbiavimo patirtá. Nevyriausybiniø organizacijø laikysenai
bûdinga:
 Per didelis savo vaidmens ir galimybiø sureikðminimas bei jëgø
pervertinimas;
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 Skubëjimas prisitaikyti prie finansinæ paramà teikianèiø institucijø
prioritetø;
 Valios veikti pagal savo paðaukimà stoka, vedanti á ribotumà ir stagnacijà;
 Organizacijø bendradarbiavimui reikalingos motyvacijos ir supratimo
stoka;
 Nevyriausybinio sektoriaus analitikø bei profesionalø stygius.
Valstybës sektoriui bûdinga:
 Per didelis noras nevyriausybiniø organizacijø rankomis iðspræsti
sudëtingas socialines problemas;
 Neadekvatûs rezultatø kiekybës ir kokybës atþvilgiu reikalavimai;
 Nelankstumas bendradarbiaujant su nevyriausybinëmis organizacijomis,
pavojingas abipusis susisaistymas bei paramos teikimo tolydumo stygius;
 Nepakankamas partneriø átraukimas á veiklos ir paslaugø planavimo
bei sprendimø priëmimo procesà, nesugebëjimas identifikuoti atitinkamoje
srityje pilietiniam sektoriui atstovaujanèias organizacijas ar jø junginius.
Rezultatyvus galiø ir atsakomybiø per(si)skirstymas, valstybës ir pilietinio
sektoriø bendradarbiavimo gerinimas, taip pat ir socialinio saugumo bei
kokybiðkø paslaugø bendruomenei uþtikrinimas galimas tik nuolatinës partneriø
(sektoriø) komunikacijos kontekste. Tam reikalingos bendravimà ir
bendradarbiavimà uþtikrinanèios struktûros, pagrástos aiðkiais principais ir
abipusiais ásipareigojimais, taip pat aiðkiai apibrëþtos informacijos mainø,
konsultavimosi ir finansinës paramos teikimo procedûros. Belieka tikëtis, kad
ðiuo metu diskutuojamas Nevyriausybiniø organizacijø plëtros ástatymo
projektas þenkliai sustiprins vieðojo ir pilietinio sektoriø bendradarbiavimà ir
pagreitins Lietuvos visuomenës modernizacijà bei kokybiðkà socialinës
atsakomybës per(si)skirstymà.
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II. Nevyriausybiniø organizacijø ir
savivaldybiø bendradarbiavimas
(metodiniai patarimai)
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VIETOS VALDÞIOS INSTITUCIJØ BENDRADARBIAVIMAS
SU NEVYRIAUSYBINËMIS ORGANIZACIJOMIS 
GALIMYBËS IR BARJERAI
Zbigniewas Wejcmanas,
Paramos savitarpio pagalbos iniciatyvoms biuro BORIS direktorius
Ðiuolaikiniai savivaldos standartai
Pagal ástatymus bendruomenës savivalda sudaroma remiantis ástatymu, o
gyventojai jai priskiriami. Pagal Lenkijos ástatymus pilietis priklauso konkreèiai
bendruomenei pagal savo gyvenamàjà vietà. Apie savivaldos bendruomenës
teritoriná pobûdá liudija ir sàlygos, kurias reikia ávykdyti, kad bûtø duotas
sutikimas sudaryti naujà valsèiø. Ji turi bûti vienalytë pagal gyvenamàjà vietà
ir erdvæ, o visuomenës ir ûkio ryðiai privalo uþtikrinti vieðøjø uþdaviniø
vykdymà. Ði bendruomenës priklausomybës forma yra susijusi su koncepcija,
pagal kurià valsèius yra atsakingas uþ pilieèiams teikiamas paslaugas, o jø
mokami mokesèiai jam sugráþta per valsèiui teikiamas paslaugas.
Lenkijos provincijos valdþia realiai yra vienintelis vietos bendruomenëje
veikiantis subjektas. Savo uþduotimis ji nenoriai dalinasi su kitais visuomenës
gyvenimo partneriais: su ðeimomis, neformalø grupëmis arba visuomeninëmis
organizacijomis (netgi daugiau  valsèius daþnai nemato reikalo ir neranda
galimybiø ilgà laikà remti tokià iniciatyvà). Taèiau ðios uþduotys vykdomos
gana nekokybiðkai, nes trûksta personalo ir nëra alternatyviø vykdytojø (pvz.,
nevyriausybiniø organizacijø). Nëra ir spaudimo grupiø, kurios - kaip kad
didesniuose miestuose, atstovautø klientø interesams. Galima teigti, kad vietos
valsèius yra tam tikra prasme iðskirtinis gyventojø poreikiø tenkinimo sferoje:
kultûros poreikiø - valsèiaus kultûros ástaigose, socialiniø  socialinës paramos
centruose, edukacijos - mokyklose.
Ðioje situacijoje reikëtø klausti, koks yra vietos valdþios veiklos vaidmuo ir
tikslai. Pagrindinis tikslas  uþtikrinti ir sudaryti galimybæ gauti paslaugas,
atitinkanèias ðios bendruomenës poreikius, t.y.:
 Uþtikrinti pagrindiniø paslaugø realizavimà
 Plësti paslaugø realizavimo metodus ir gauti informacijà apie naujus
poreikius
 Uþtikrinti paslaugø teikimo sistemos patikimumà
Tam tikra savivaldos tradicija, beje, áteisinta juridiðkai, nurodo pagrindines
sferas, kuriose vietos valdþia turi veikti pilieèiø labui. Jai priklauso pareiga palaikyti
tam tikro lygio gyventojø gyvenimo kokybæ, plësti visuomeninæ ir socialinæ veiklà
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gyventojø labui bei uþtikrinti vieðàjà tvarkà. Savivalda privalo vykdyti savo
uþduotis, koreguodama valsèiaus plëtrà. Valdþios institucijø pasirinktas valsèiaus
plëtros modelis daugiausiai priklauso nuo valsèiaus dydþio ir jo vietos, nuo
objektyviø kultûros ir ûkio veiksniø bei nuo pilieèiø aktyvumo, siekiant paveikti
valdþios veiksmus ir naudojant áprastinius tokio poveikio metodus.
Pagal socialinæ pagalbos nuostatà, ávardintà Konstitucijoje, teikti paramà pilieèiø
organizacijoms (neformalø, savitarpio pagalbos grupiø ir kitø nevyriausybinio
sektoriaus veiklos grupiø) teisiðkai ápareigotos savivaldos institucijos. Paramos
(subsidiarios pagalbos) sàvoka remiasi nuostata, kad veikla turi bûti vykdoma tose
vietose, kur ji veiksmingiausia ir efektyviausia. Ðitaip suvokiama paramos taisyklë
nubrëþia vieðøjø valdþios institucijø ribas, kuriø ji, vykdydama savo funkcijas,
neturëtø perþengti, kai susiduria su besiorganizuojanèiø ir aktyviø pilieèiø
bendruomene. Tai yra bûdas kurti tikrà demokratijà ir bûdas, leidþiantis
gyventojams realiai dalyvauti valdyme bei prisiimti dalá atsakomybës uþ savàjà
vietos bendruomenæ.
Taèiau vietos grupiø ir organizacijø poveikis savivaldos organams realiai
sunkiai pasiekiamas.
Pakanka pasiþiûrëti á vietos savivaldos organizacijos biudþetà bei vietos
valdþios sprendþiamø problemø apimtá ir tampa aiðku, kaip toli dar esame
nuo paramos nuostatos pritaikymo. Kaip tik dël to vietos valdþios organai yra
veikiami rutinos, neatsiþvelgiama á tikruosius gyventojø poreikius ir skiriama
nepakankamai dëmesio savivaldybës teikiamø paslaugø kokybei. Labai daþnai
miesto valdþios iniciatyva, atitinkanti teisës reikalavimus ir administravimo
procedûras, sutinkama nepalankiai, nes pilieèiams atrodo, jog tai dar vienas
valdþios garbës troðkimo ir pasipûtimo poþymis, neleidþiantis matyti tikrøjø
bendruomenës poreikiø.
Atrodë, kad po savivaldos reformos vietos valdþios organai taps naujo
pilieèiø sàjûdþio sàjungininkais. Taèiau tai neávyko, nors teritorijoje gyvenanèiø
þmoniø teisë priimti vietinës reikðmës sprendimus yra labai artima pilietinës
visuomenës idëjai. Ið senos sistemos paveldëti didþiuliai trûkumai, nepasiruoðæ
savivaldos valdininkai sukûrë situacijà, kurioje savivaldybë savo pirmuoju
laikotarpiu nebuvo ta valdþia, kuri padëtø atgimti pilietinei visuomenei. Pagalba
buvo trumpalaikë  atskirø organizacijø finansavimas, bet ne demokratinës
bendradarbiavimo procedûros ruoðimas.
Taèiau negalima manyti, kad uþ bendradarbiavimo stokà yra atsakinga vien
vieðoji administracija. Galima ásivaizduoti, kaip sunku buvo pilieèiams suvokti,
kad nuo jø irgi kai kas priklauso, kad jø aktyvumas yra pageidautinas. Pilieèiø
savitarpio organizacijø tradicijos stoka sudarë tokià padëtá, kad pirmaisiais
metais pasireiðkë daug silpnø projektø, funkcionavusiø maþdaug vienerius
metus. Savitarpio pagalba iðgyveno kiekybinës plëtros apogëjø, taèiau niekas
nemàstë strategiðkai apie savivaldybës ir nevyriausybinio sektoriaus
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bendradarbiavimà. Organizacijos buvo jaunos ir nepasitikëjo valdþia, be to,
jose dominavo visuomeninis darvinizmas  iðloðia geriausias, o ne noras
uþmegzti kontaktus su kitais.
Bendradarbiavimo stokos barjerai egzistuoja ið abiejø pusiø, negalima
kaltinti partneriø piktavaliðkumu. Bendradarbiavimas daþnai nevyksta dël to,
kad vienas nepaþásta kito. Tai pasakytina ir apie vieðojo ir nevyriausybinio
sektoriaus skirtumus:
Nevyriausybiná sektoriø apibûdina:
 Atskiros nepriklausomos organizacijos;
 supaprastinta, nehierarchinë struktûra;
 ávairûs finansø ðaltiniai;
 veikla, tiesiogiai iðplaukianti ið þmoniø poreikiø;
 nevarþoma procedûrø ir taisykliø veikla;
 labai elastingi taikomieji metodai.
Vieðàjá sektoriø apibûdina:
 hierarchinë struktûra;
 vienas, pastovus finansø ðaltinis;
 veiklos procedûra, sekanti ið teisës aktø ir reikalavimø;
 neelastingi taikomieji metodai;
 nedidelë permainø galimybë tiesiogiai þemesniajame lygyje.
Jeigu ávertintume sektoriø skirtumus, daugeliu atvejø nereikëtø stebëtis
elgsena ir netipinëmis veiklos formomis. Aistringas nevyriausybinës
organizacijos veikëjas deganèiomis akimis reikalauja ið valsèiaus valdininko
pinigø, ir tai nedelsiant, nepaisant administravimo reikalavimø, kuriais privalo
vadovautis ðis valdininkas, nes jam tai svarbiau uþ teisingà reikalà, kurá pasiðovë
spræsti aktyvistas.
Deja, netgi palankiausiai nusiteikæs valdininkas ne visada gali padëti.Þinoma,
egzistuoja antroji medalio pusë, kuomet savivaldybës darbuotojai neskuba mokëti
paþadëtus ir organizacijos projektui formaliai paskirtus pinigus. Jie visai
nesirûpina, kad organizacijai tai klausimas bûti ar nebûti. Ðiuo atveju vieðoji
ðalis negalëtø girtis, kad paþásta ir suvokia nevyriausybinio sektoriaus veiklos
pagrindus.
Kas yra nevyriausybinë organizacija ir kokioms vertybëms ji atstovauja?
Plaèiàja prasme terminas nevyriausybinë organizacija (Non-Governmental Organization, NGO, angl. k.) reiðkia grupæ asmenø, kurie savo valia ir
sutinkant visiems nariams susivienijo á savanoriðkai sukurtà organizacijà, formalià
arba neformalià, socialinës paramos arba labdaringos organizacijos forma.
Ðitokia grupë gali bûti profesinës sàjungos, Baþnyèios, interesø grupës arba kitokiø
subjektø sudëtinë dalis. Taèiau jos tikslai ir veiklos nuostatos skiriasi ir pirmiausia
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tai apibûdintø poþymis, kad jø veikla nesiekiama gauti pelnà (non-profit, angl.
k.). Amerikietiðko termino NGO lenkiðkas atitikmuo (pozaþondova) nëra
tiesioginis vertinys (NGO reiðkia ne-vyriausybës organizacijà). Reikia
pastebëti, kad prieðdëlis poza- pozityviai pabrëþia lenkø organizacijø
nepriklausomybæ ir sudaro gerà pradinæ pozicijà bendradarbiauti su kitais
partneriais, ypatingai valstybës ir savivaldybiø administracija.
Kuo skiriasi nevyriausybinës organizacijos nuo verslo ir valdþios sektoriø?
Kokia jø gyvavimo prasmë, jei nei pinigai, nei valdþia nëra jø galutinis tikslas?
Juk yra aiðku, kad nevyriausybinë organizacija nesiekia pelno sau (tai verslo
sfera, o ðios organizacijos dirba ne dël pinigø, pinigai yra tik priemonë, bet ne
veiklos tikslas) ir neketina ásitraukti á vieðosios administracijos vykdomà
socialinæ ir ûkio politikà. Svarbiausia yra tai, kad nevyriausybinës organizacijos
veikia per þmones ir þmoniø labui ir ið esmës keièia gyvenimà: gràþina savosios
vertës ir reikalingumo pajutimà.
Lenkijos nevyriausybinës organizacijos veikia ne todël, kad samdo
darbuotojus: daugiau kaip 63% mûsø ðalies organizacijø neturi mokamo
personalo, o visà etatà turinèiø darbuotojø skaièius yra apie ties 90 tûkstanèiø
asmenø. Kiekvienos organizacijos iðteklius sudaro neatlygintinai dirbantys
savanoriai. Jø skaièius sudaro apie 2,5 milijono ir liudija apie Lenkijos
visuomenëje esamà poreiká atsakingai veikti ir sàmoningai bendradarbiauti,
o ðá poreiká kaip tik ir gali patenkinti nevyriausybinës organizacijos.
Varðuvos savanoriø centro atlikti tyrimai liudija, kad vidutinis savanoris tai
vidutinio amþiaus moteris, turinti aukðtàjá iðsilavinimà, patenkinta savo darbu
ir já vertinanti, besijauèianti susieta su kolektyvu. Ji turi idëjø kaip pagerinti
nevyriausybinës organizacijos darbà, kuriam skiria iki 10 valandø per savaitæ.
Nevyriausybiniø organizacijø vertybës
Kà gi tokio vertingo siûlo nevyriausybinës organizacijos, tapusios
neatskiriama ðiuolaikinës visuomenës dalimis? Iðvardinkime bent kelis jø
privalumus:
 átraukia á savo veiklà vietos bendruomenës narius, dirbanèius savanoriais,
taèiau jie tampa vis didesná svorá ágyjanèiais darbdaviais;
 veikia siekdami sumaþinti iðlaidas ir ekonominiu poþiûriu efektyviai;
 taiko naujus, netradicinius, savo veiklai pasirinktø problemø sprendimo
metodus;
 rizikuoja imtis spræsti nepopuliarias, maþai þinomas problemas arba
tokias, kuriø nesiima vieðoji administracija (nes neturi nustatytø taisykliø);
 ðiose organizacijose veikiantys þmonës yra jautrûs kitø poreikiams, moka
keistis ir elastingai reaguoti á naujas problemas;
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 nesusijusios su valdþios struktûromis organizacijos yra neformalus
kanalas, kurio dëka þmonës iðreiðkia savo poreikius ir argumentus dël
bûtinø pokyèiø;
 padeda valstybës ir savivaldos valdþiai sukurti pilietinës visuomenës
teisinius apmatus;
 kontroliuoja vieðàsias tarnybas, vykdanèias savo uþduotis ávairiose
politikos, socialinës paramos ir ûkio sferose;
 remia ir brandina lyderius, kurie vëliau gali dirbti politinëse ir
vyriausybinëse struktûrose.
Labai sunku iðvardinti visas visuomenës gyvenimo sferas, kuriose veikia
Lenkijos nevyriausybinës organizacijos. Jos yra visur, kur kyla problemø, kur
yra nepatenkintø poreikiø ir visose sferose, kurios nëra priskirtos valstybës
sprendþiamiems klausimams. Organizacijos taiko labai ávairius darbo metodus
ir formas, kuriø ávairovë ið esmës yra neribota ir priklauso tik nuo organizacijos
klientø ir galimybiø. Nevyriausybiniø organizacijø specifika ir galia kaip tik ir
yra galimybë prisitaikyti prie vartotojø poreikiø ir lûkesèiø.
Socialinës ir sveikatos apsaugos sferos organizacijos teikia socialinës rûpybos
ir medicinos paslaugas, steigia valgyklas, nakvynës namus, prieglaudas, vaikø
namus, fizinës ir psichinës negalios asmenø centrus, ligonines, vaistines,
poliklinikas ir konsultacijø centrus, priklausomybës centrus, skirsto labdarà,
tvarkosi ádarbinimo biuruose, organizuoja darbo terapijos bûrelius. Ðvietimo
sferos organizacijos ruoðia ir realizuoja mokiniø, mokytojø ir tëvø mokymo
programas, vadovauja klubams, konsultacijø ir mokymo centrams, remia
mokyklos savivaldos organø sudarymà, vaikø, jaunimo ir pedagogø tarptautinius
mainus. Organizacijos, veikianèios vietos interesø labui, aktyvina vietos
visuomenæ, ruoðia ir realizuoja savo bendruomenës pristatymo programas, remia
vietos verslà - konsultuoja ir moko vietos verslininkus, organizuoja verslo
inkubatorius, ieðko investuotojø ir verslo partneriø.
Yra ir tokiø organizacijø, kurios be tiesioginio darbo dar tyrinëja tam tikrø
problemø erdvæ, plaèiai remia kitø organizacijø ir institucijø veiklà, daro átakà
vieðajai nuomonei. Ðios organizacijos turi savo informacijos ir konsultacijø
centrus, mokymo centrus, bibliotekas, leidyklas, mokslo institutus.
Nevyriausybinës organizacijos yra ekonomiðkos: gauna finansavimà ið ávairiø
ðaltiniø, veikia eidamos kaðtø maþinimo ir ekonominio efektyvumo didinimo
keliu. Kiek ðios funkcijos yra svarbios, rodo Europos Sàjungos ðalyse atlikti tyrimai.
Nevyriausybiniø organizacijø veikla juose sudaro 4-5% nacionalinio produkto
bruto, tai yra daugiau negu ðiø ðaliø þemës ûkis. Kas aðtunta darbo vieta yra
nevyriausybiniame sektoriuje  struktûrinës bedarbystës sàlygomis visuomeninës
organizacijos yra reikðmingas darbdavys (greta gamybos, prekybos, paslaugø ir
administracijos). Taip pat paskaièiuota, kad Didþiojoje Britanijoje nustojus veikti
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visoms nevyriausybinëms organizacijoms, pilieèiø mokami valstybës mokesèiai
iðaugtø 12%.
Nevyriausybinëms organizacijoms bûdinga tai, kad jos taiko naujus,
netradicinius socialiniø problemø sprendimo bûdus. Jos nëra suburtos ið virðaus
vykdyti kurià nors vieðàjà programà, todël yra ávairios, teikia daug pasiûlymø ir
aktyviai ieðko klientø. Daþnai pirmosios áþiûri poreikius ir problemas, pirmosios
reaguoja. Kadangi veikia bendruomenëje, turi galimybæ greitai prisitaikyti prie
poreikiø, su klientu kontaktuoja tiesiogiai ir remiasi partneryste, jos yra lengviau
pasiekiamos negu vieðosios administracijos ástaigos. Taip pat jos prisiima rizikà
spræsti nepopuliarias problemas, problemas kurios nëra plaèiai þinomos arba
tokias, kuriomis vieðoji administracija neuþsiima (nes trûksta teisiniø aktø).
Nevyriausybinëse organizacijose dirbantys asmenys yra jautrûs kitø þmoniø
bëdoms, jie lanksèiai keièiasi ir reaguoja á naujas problemas. Jø motyvacijos
pagrindà sudaro panaðiø vertybiø sistema, tai ne etatas, bet greièiau misija, jie
yra suinteresuoti asmenys, o daþnai ir asmenys, patys átraukti á sprendþiamà
problemà. Dirba draugiðkuose, demokratiniuose kolektyvuose, kuriø darbà
remia atstovø tarybos, visuotiniai susirinkimai, organizacijai prijauèiantys
asmenys ir savanoriai.
Nevyriausybinës organizacijos nëra susijusios su valdþios struktûromis, todël
atlieka neformaliø kanalø vaidmená, kuriais þmonës pateikia savo poreikius ir
argumentus ir teikia pokyèiø pasiûlymus atitinkamiems valdþios organams.
Svarbi jø funkcija yra vieðøjø organizacijø kontrolë, vykdant uþduotis politikos,
socialinëje ir ûkio sferose. Tuo pat metu nevyriausybinës organizacijos stengiasi
kurti savaiminio reguliavimo ir savikontrolës mechanizmus, formuluoja bendrus
profesinius ir etinius standartus bei juos ávairiais bûdais vertina, kà daro, be
kita ko, ir rinka. Pirmiausia jas kontroliuoja visuomenë  jos nepriklausomos,
bet ne savivaliauja, nes jø egzistavimas priklauso nuo visuomenës pasitikëjimo.
Organizacijos, susikûrusios dël nepatenkintø visuomeniniø poreikiø jëgos
ir potencialo, negalima atsisakyti sisteminiuose sprendimuose. Poþiûris á
nevyriausybines organizacijas kaip á instrumentà þenkliai riboja naudà, kurià
galima bûtø gauti ið bendradarbiavimo su jomis visose visuomeninio gyvenimo
sferose, bendradarbiavimo, grindþiamo lygiateise partneryste.
Laimë, kad Lenkijoje nevyriausybiniø organizacijø darbas, realizuojant
visuomenines uþduotis, jau turi deðimtmetæ istorijà, 1995 metais institucinës
nuostatos, iðeinanèios uþ bendradarbiavimo su viena organizacija rëmø,
atsirado Gdynëje, Varðuvoje ir Gdanske. Daugelyje miestø nevyriausybinës
organizacijos panoro teikti paslaugas visuomenei uþ biudþeto pinigus ir iðkilo
klausimas, kuri ið jø tas paslaugas teiks geriau, kuri prasèiau. Radosi reikalas ið
esmës reguliuoti nevyriausybinio ir vieðojo sektoriø ryðius, pvz. atsirado
ástatymo projektas dël visuomenei naudingos veiklos ir ástatymo projektas dël
administracijos organø ir nevyriausybiniø organizacijø bendradarbiavimo.
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NEVYRIAUSYBINIØ ORGANIZACIJØ DOTACIJOS IR
SUTARTYS. LENKIJOS PAVYZDYS
Zbigniewas Wejcmanas,
Paramos savitarpio pagalbos iniciatyvoms biuro BORIS direktorius
Prancûzø màstytojas de Tocquevilleis manë, kad demokratija nëra vien tik laisvi
rinkimai. Kas ið to, kad þmonës renka vyriausybæ, jeigu jie nuo jos yra taip nutolæ,
kaip kadaise pavaldiniai nuo karaliaus. Girdamas vietos savivaldà, organizacijas,
klubus ir visuomeninius judëjimus, jis teigë, kad pilieèiai nustos buvæ pavaldiniais tik
tuomet, kai sugebës veikti erdvëje, skirianèioje juos nuo valdþios. Taèiau jis perspëjo,
kad, jei valdþià visame kame pakeistø visuomenës organizacijos, visuomenës moralei
ir màstymui kiltø ne maþesnë rizika, kaip prekybai ar ûkiui.

Lenkijoje pilieèiø bendruomenë ið esmës pradëjo formuotis nuo 1989 metø,
kai prasidëjo politinës ir ekonominës permainos, leidusios pilieèiams laisvai
jungtis ir vienytis. Paprastø þmoniø reakcija á atgautà laisvæ buvo tokia, tarsi
jie remtøsi Tocquevilleio tezëmis. Per penkerius metus susikûrë daugiau kaip
20 tûkstanèiø susivienijimø ir fondø. Iðsilaisvino daugybë energijos, vilties ir
iniciatyvos nuveikti kaþkà geriau ir pigiau kitø labui. Atrodë, kad naujojoje
sistemoje pakaks vietos ávairiausioms visuomeninio aktyvumo formoms, ið jø
ir nevyriausybinëje sferoje. Deja, nors valdþios atstovai deklaruoja teigiamà
poþiûrá á pilietinæ visuomenæ, taèiau nevyriausybinio sektoriaus veiklà vertina
kaip nereikðmingà ir nedaranèià átakos.
Tuomet kyla klausimas, koká vaidmená visuomenës gyvenime atlieka valdþia.
Daugelio ðaliø patirtis rodo, kad geriausia yra tuomet, kai valdþia uþsiima
planavimu ir uþsako paslaugas, kurias pilieèiams teikia kiti sektoriai  pelno ir
ne pelno organizacijos. Ði sistema grindþiama ne tik paprastu ekonominiu
skaièiavimu, bet ir modernios demokratinës visuomenës vertybëmis, kuriø
pagrindas yra solidarumas ir parama (subsidiarumas). Antroji ið iðvardintø
nuostatø teigia, kad veikti reikia ten, kur veikla bus tikrai veiksminga ir efektyvi,
taigi aukðtesnës instancijos ásitraukia tik tuomet, kai þemesnio lygmens valdþios
institucijos negali veikti veiksmingai ir efektyviai. Plaèiai suvoktas efektyvumas
yra pagrindinis rodiklis, nulemiantis uþduoèiø pasiskirstymà, o sprendimus
priimanèiø institucijø pliuralizmas yra paramos teikimo sàlyga.
Paramos taisyklë ir nevyriausybinis sektorius
Praktikoje parama (subsidiarumas) daþniausiai apibrëþiama kaip veiksmas,
ávardijantis tik vieðosios valdþios pakopø ryðius, o ne valdþios ir pilieèiø ir jø
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ðeimø bei organizacijø, kurias jie sukuria, ryðius. Taèiau aiðku, kad valstybë turëtø
vykdyti uþduotis, kurios jai paskirtos, ir nesiblaðkyti vykdydama tai, kà sëkmingai
gali atlikti þemesnio lygmens institucijos, esanèios tarp asmens ir valstybës.
Kad visuomenë bûtent ðitaip suvoktø paramà, reikia, viena vertus, tam tikro
visuomenës ðvietimo lygio, kita vertus,  teisiniø aktø, kurie vienareikðmiai
deklaruotø þemesnio lygmens organizacijø, taip pat ir nevyriausybiniø, veiklos
pirmenybæ ágyvendinant tam tikras uþduotis. Tokiø organizacijø skaièius ir jose
dirbantys savanoriai rodo, ar visuomenë jauèia atsakomybæ ir ar ketina tikslingai
bendradarbiauti. Tai sàlygoja ásipareigojimà kurti tokià sistemà ir tokià valdþià,
kuriai esant valstybë galëtø daryti átakà gyventojø sàmoningumui, skatintø plëtrà,
sudarytø plëtros galimybes ir iðlaisvintø iniciatyvà. Nevyriausybinio sektoriaus
þavesys atsiskleidþia ávairiausiais jame kilusiais sumanymais ir iniciatyvomis.
Be to, nevyriausybinës organizacijos yra ekonomiðkos: finansuojamos ið
ávairiø ðaltiniø, kiekvienà ið biudþeto gautà dotacijà jos papildo privaèiø ar
uþsienio ðaltiniø lëðomis. Jos pigios  aptarnavimo sànaudos, palyginus su
siûloma paslauga yra maþos, nes nevyriausybiniø organizacijø administracinës,
patalpø nuomos ir organizacinës iðlaidos sumaþintos iki minimumo, NVO
remiasi savanoriø darbu. Nevyriausybiniø organizacijø veikla pagrásta
ûkiskaitos principais, nes jas reguliuoja rinka ir klientas, taip pat rëmëjø rinka.
Organizacijø veikla grindþiama nuostata maþinti sànaudas ir veikti efektyviai.
Bendradarbiavimo su nevyriausybiniu sektoriumi
teisinio reguliavimo pavyzdþiai
Daugelis vieðojo administravimo atstovø tebëra linkæ manyti, kad
bendradarbiavimas su nevyriausybinëmis organizacijomis trukdo jø darbui arba
riboja atitinkamø valdþios institucijø galimybes. Kai kada manoma, kad
nevyriausybinë organizacija yra nereikalingas dalykas, trukdantis sëkmingai veikti
tam tikros teritorijos valdþios institucijoms. Todël vietose nevyriausybiniø
organizacijø veiklos efektyvumas turëtø bûti didinamas priimant aiðkius teisinius
sprendimus. Ðie sprendimai turi bûti skaidrûs, paremti paramos skyrimo metodika
bei orientuoti á tai, kad nevyriausybinës organizacijos realizuotø visuomenines
uþduotis ir gautø tam tikslui skirtas lëðas. Demokratija turi savo kainà ir valstybës
biudþete turëtø bûti ne pilieèiø iðmaldos, o áprasta demokratijos eilutë, tokia pat
kaip dotacijos transportui, gyvenamøjø namø statybai ar policijai.
Vienintelis Lenkijos ástatymas, bandantis atskirti dotacijas nevyriausybinëms
organizacijoms kaip papildomà jø programø finansavimà ir uþsakymà, tai yra
pavedimà organizacijai vykdyti visuomenines uþduotis, yra 1990 m. lapkrièio
29 d. ástatymas dël socialinës paramos. Todël, nepaisant to, kad ástatymas
priimtas seniai, reikëtø priminti kai kurias jo pozicijas:
1 str. Visuomeninës paramos teikimà organizuoja valstybës administracijos
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savivaldos organai, bendradarbiaujant ðioje srityje su visuomeninëmis
organizacijomis, katalikø Baþnyèia, kitomis baþnyèiomis, religinëmis
bendruomenëmis, fondais, draugijomis, darbdaviais ir fiziniais bei juridiniais
asmenimis.
10 str. Prie tø visuomeninës paramos uþduoèiø, kurias sprendþia valsèius,
priskiriamos ir kitos socialinës paramos uþduotys, suformuluotos pagal
nustatytus valsèiaus poreikius.
12 str. Valstybës administracijos ir savivaldos organai gali pagal sutartá su
visuomeninëmis organizacijomis, katalikø ir kitomis baþnyèiomis, religinëmis
bendruomenëmis, fondais, draugijomis, darbdaviais ir fiziniais bei juridiniais
asmenimis pavesti jiems vykdyti socialinës paramos uþduotis ir teikti joms
paramà, taip pat ir finansinæ, pagal savo turimas lëðas.
47 str. Valsèius remia, taip pat gali teikti finansinæ paramà visuomeninëms
organizacijoms, katalikø ir kitoms baþnyèioms, religinëms bendruomenëms,
fondams, draugijoms, darbdaviams ir fiziniams bei juridiniams asmenims,
veikiantiems jo teritorijoje, realizuojant visuomenës paramà (1 p.). 1 p.
iðvardintiems subjektams, jiems sutikus, valsèius raðytinio susitarimo pagrindu
gali perduoti realizuoti konkreèias socialinës paramos uþduotis ir skirti tam
tikslui atitinkamas lëðas (2 p.).
Socialinës paramos ástatymas rekomenduoja valstybës institucijoms
bendradarbiauti su nevyriausybinëmis organizacijomis, deja, formuluotës
netikslios, nes pagal ðá ástatymà, pvz., draugija nëra visuomeninë organizacija.
Taèiau reikia pabrëþti, kad nevyriausybiniø organizacijø rëmimo ir uþduoèiø
skyrimo tvarkà nustatë 2000 m. birþelio 30 d. darbo ministro potvarkis dël ðio
ástatymo vykdymo.
Potvarkyje iðsamiai aptariama valstybinës ir vietos valdþios institucijø
bendradarbiavimo su nevyriausybinëmis organizacijomis tvarka ir socialinës
paramos bûdai. Èia pateikti paraiðkos formø, sutarèiø, organizacijø darbo
ataskaitø pavyzdþiai. Potvarkyje nurodyta, kad uþduotis skiriantys subjektai
teikia dotacijas ar skiria papildomas lëðas nevyriausybiniø organizacijø tikslams
siekti atsiþvelgdami á sutartus prioritetus bei turimas lëðas, remdamiesi
nuostatomis dël paramos, jos efektyvumo ir sudarydami lygias galimybes
naudotis visuomeninëmis lëðomis. Tai reiðkia, kad administracijos padalinys,
skiriantis uþduotá ir planuojantis jà vykdyti kartu su nevyriausybine organizacija,
atitinkamai anksti skelbia informacijà apie uþduoties pobûdá, jai skiriamas
lëðas ir skyrimo procedûras siekdamas tolygiai paskirstyti lëðas ir paruoðti darbui
visus bendradarbiavimo siekianèius subjektus, nepaisydamas to, kad pati
organizacija taip pat gali pateikti paraiðkà visuomeninei uþduoèiai atlikti.
Pagal potvarká valdþios institucijos ir nevyriausybinës organizacijos
dalyvauja nustatant poreikius, derinant ágyvendinamas uþduotis ir vertinant
jø vykdymà partnerystës ir vieðumo atmosferoje. Ðis dalyvavimas ypaè
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pasireiðkia, kai:
 Keièiamasi informacija, padedanèia vertinti problemas, kurioms iðspræsti
reikia socialinës paramos veiksmø;
 Keièiamasi informacija apie ávairiø rûðiø veiklos sànaudas, ir tai suteikia
galimybæ palyginti skirtingø subjektø veiklà;
 Teikiamos konsultacijos dël pagrindiniø projektø vykdymo;
 Kuriamos sàlygos partnerystei nustatant ir ágyvendinant regionines ar
tarpregionines programas;
 Kartu vertinamas vykdomø darbø efektyvumas, profesionalumas ir darbo
eiga;
 Bendrai kuriami ir diegiami tam tikros rûðies socialiniø paslaugø
standartai, jie naudojami vertinant subjektø darbo kokybæ;
 Vieðoji administracija sudaro sàlygas nevyriausybinëms organizacijoms
tobulinti gebëjimus patenkinti esamus poreikius bei suteikia galimybes
ðiø organizacijø atstovams dalyvauti socialinës rûpos darbuotojø
mokymuose.
Be potvarkyje nurodytø sprendimø, teritoriniai savivaldos organai gali
savarankiðkai nustatyti bendradarbiavimo su vietos nevyriausybinëmis
organizacijomis tvarkà. 1998 m. lapkrièio 26 d. Visuomenës lëðø ástatymo 118
straipsnio 3 punkte iðdëstytos nuostatos dël bendradarbiavimo su vietos
nevyriausybinëmis organizacijomis. Pavyzdþiu galëtø bûti kartu kuriamos taisyklës,
reguliuojanèios tokio bendradarbiavimo normas bei formas Gdynëje, Gdanske ir
keliose deðimtyse kitø Lenkijos valsèiø, taip pat kai kuriuose pavietuose ir
vaivadijose. Ði veikla visiðkai atitinka bendradarbiavimo sampratà, nes nutarimø
projektus pateikë ir rengë vietos nevyriausybinës organizacijos bei savivaldybë.
Vietos norminiø aktø rengimas savivaldybëje
Rengiant toká potvarká, dar vadinamà Bendradarbiavimo programa, reikia
gerai iðanalizuoti savivaldybës ir kitas su vietos plëtra susijusias uþduotis
vykdanèio nevyriausybinio sektoriaus ryðius. Be to, reikia iðanalizuoti, ar
nevyriausybinës organizacijos yra rimtas partneris, galintis konsultuoti vietos
plëtros klausimais ir ar savivaldybë naudojasi ðiø organizacijø turima
informacija bei jø patirtimi. Kokios ðios vietovës sàlygos skatina nevyriausybiniø
organizacijø plëtrà, ar savivaldybë remia organizacijas  teikia patalpas, skiria
lëðas bei prisideda prie visuomenës nuomonës formavimo.
Ar egzistuoja visuomeninës veiklos sritys (paslaugos, uþduotys), kurias pagal
sutartá valstybinis sektorius galëtø perduoti nevyriausybiniam?
Ðiuo pagrindu parengtas sprendimas su atitinkamais priedais apibrëþia
organizacijos ir savivaldybës bendradarbiavimo galimybes, bendradarbiavimo
ribas ir sàlygas, kurias turi atitikti abu partneriai. Todël reikia iðsamiai atsakyti
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á ðiuos klausimus:
Kokioms savivaldybës ir organizacijos bendradarbiavimo formoms pritaria
abi susitarianèios ðalys?
Finansinë parama: tikslinës dotacijos organizacijos vykdomoms
programoms, valsèiaus uþduoèiø vykdymas pagal sutartá su organizacijomis,
savivaldybës darbuotojo darbas organizacijoje.
Nefinansinë parama: informacijos teikimas, lengvatinës sàlygos naudotis
vietos duomenø baze, nuomos mokestis su nuolaida, galimybë organizuoti
mokymus arba steigti nevyriausybiniø organizacijø reikalø ágaliotinio pareigybæ.
Kas gali siekti gauti finansavimà arba kitokià paramà ?
Nevyriausybinës organizacijos, t.y. registruoti susivienijimai ir fondai;
Kitos organizacijos - labdaros bendrijos, neformalios grupës;
Formalios sàlygos ir kriterijai, kuriuos turi atitikti organizacija.
Galiojanti registracija, informacija apie banko sàskaità, statutas ir projekto
apraðymas prie paraiðkos.
Kokios yra savivaldybës pareigos ?
Sudaryti aiðkià procedûrà, áskaitant vieningà paraiðkos formà, nustatyti terminus ir nurodyti, kam teikiama paraiðka, paraiðkos svarstymo tvarkà, paskelbti
paraiðkø svarstymo komisijos sudëtá, leisti nevyriausybiniø organizacijø atstovui
dalyvauti komisijos darbe, parengti sutartá, kuri uþtikrintø lygias savivaldybës
ir organizacijos teises.
Sprendimas dël partnerystës ir bendradarbiavimo sprendþiant vietos
socialines problemas nëra vienkartinis, jis turi bûti átrauktas á savivaldybës
darbø perspektyviná strateginá planà. Taip sumaþëja tikimybë, kad pasikeitus
valdþiai, naujosios kadencijos pareigûnø valia bendradarbiavimas nutrûks arba
bus pakeistos jo nuostatos. Tai suteikia galimybæ ávairiausioms organizacijoms,
nes, jeigu paslaugos standartizuotos, o procedûra aiðki, galima palyginti ir, ið
esmës, vertinti kiekvienà organizacijà.
Priimti sprendimai bus stabilûs ir veiksmingi, jei bus atsiþvelgta á abiejø
susitarianèiø ðaliø interesus tiek, kiek jos pasiruoðusios prisiimti joms skirtus
uþdavinius. Pvz., vyriausybiniø organizacijø vykdomø projektø finansinë
parama turi bûti nors kiek susieta su valsèiaus prioritetais  sprendimø priëmimo
procesas ruoðiant konkreèias priemones ir jas vykdant, turi bûti visuomeniðkas,
t.y., suteikti galimybæ dalyvauti abiem ðalims. Vieðos diskusijos nebuvimas ir
primestas sprendimas, nors ir pats geriausias, yra neleistina klaida. Tokioje
delikaèioje srityje, kurioje gausu nepasitikëjimo, tai sukelia pasiprieðinimà ir,
uþuot turëjæ pasitikëjimà ir bendradarbiavimà, turime nuðalintus nuo
sprendimø priëmimo suinteresuotus asmenis.
Finansø sferoje reikëtø siekti, kad valsèiaus biudþete bûtø iðskirtos lëðos
uþduotims, kurias vykdys nevyriausybinës organizacijos  arba dalinai
finansuojant organizacijos iniciatyvas arba uþsakant konkreèià, vietos valdþios
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nustatytà paslaugà.
Bûtina iðvardyti pagrindinius instrumentus, kuriø taikymà savivaldybë turëtø
rimtai apsvarstyti.
 Vieðai prieinamas ir abiejø ðaliø parengtas dokumentas su atitinkamais
priedais (pvz., savivaldybës nutarimas) dël bendradarbiavimo su
organizacijomis. Dokumente turi bûti vieninga paraiðkos forma paramai
gauti, finansø bei atlikto darbo ataskaitos forma, kurioje nurodyti ataskaitos
pateikimo terminai, paraiðkø svarstymo ir lëðø pervedimo terminai;
 Vieðai skelbiama informacija: sumos, skirtos organizacijø paramai,
paraiðkø vertinimo procedûra, vertinanèiø asmenø pavardës, vertinimo
sàlygos (kriterijai) ir informacija apie tai, kokios organizacijos gavo paramà;
 Skirtinga dotavimo ir uþsakymo teikimo procedûra (uþduotis), atitinkanti
parengtus paslaugø uþsakymo ir teikimo standartus bei galimybë
pasiraðyti ilgalaikes sutartis;
 Galimybë nevyriausybinëms organizacijoms dalyvauti vertinimo
komisijos darbe;
 Vienareikðmës projektø finansinës kontrolës taisyklës.
Lenkijoje ðiuo metu nëra daug panaðiø programø, kuriose bûtø iðdëstyti
visi arba ðiø iðvardytø nuostatø dalis. Geriausias pastarøjø mënesiø pavyzdys
 Gdansko miesto savivaldybës sprendimai, apimantys visus aukðèiau
iðvardytus savivaldybiø ir nevyriausybiniø organizacijø bendradarbiavimo
bûdus.
Daugelis valsèiø ásteigë naujas pareigybes - ágaliotinis darbui su
nevyriausybinëmis organizacijomis, kuris miesto valdþios vardu privalo kuruoti
bendradarbiavimo programos vykdymà. Ágaliotinis savivaldybëje turi
patariamàjá balsà svarstant nevyriausybiniø organizacijø reikalus, palaiko
ryðius, rengia ir tobulina bendradarbiavimo programos nuostatus ir koordinuoja
bendradarbiavimo procesà. Jis gali tarpininkauti, kai kyla koks nors konfliktas
ar nesusipratimas tarp miesto valdþios ir organizacijø. Galiausiai, gali
koordinuoti vertinimo komisijos darbà. Tokios pareigybës nauda neabejotina
 organizacijoms teikiama pagalba, kai tenka susidurti su ástaigos struktûra
bei prisitaikyti prie joje galiojanèiø procedûrø.
Daugelis nevyriausybiniø organizacijø yra pajëgios vykdyti socialines
uþduotis ne vien tik tradiciniu bûdu, taèiau tokiais bûdais ir formomis, kurios
remiasi glaudþiu ir ilgalaikiu bendradarbiavimu su atitinkamais savivaldos
organais. Prie ðiø formø priskiriamas dotavimas, kai administracija lëðomis
remia organizacijos veiklà ir, kaip taisyklë, yra ne vienintelis subjektas, skiriantis
lëðas pirkti paslaugai, kurià teikia organizacija, ápareigota atitinkamo organo
pagal sutartá, sudarytà laikantis civilinës teisës reikalavimø.
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Valdþios institucijø ir nevyriausybinio sektoriaus
finansinis bendradarbiavimas
Bendràjá sistemos pagrindà sudaro sàvokos socialinë uþduotis ir vietinë
uþduotis regioninëje savivaldoje. Ðias sàvokas vietos bendruomenë galëtø
ávardyti kaip jos poreikiø tenkinimo veiksmus. Savivaldybë ðioje veikloje gali
veikti kartu su kitais subjektais. Paprastai ji tai daro teikdama paslaugas per
verslo ámones, su kuriomis sudaro sutartis (pvz., gatviø valymas, ðiukðliø
iðveþimas, ritualinës paslaugos).
Pleèiant nevyriausybinio ir valstybinio sektoriø bendradarbiavimà,
rekomenduotinas papildomas finansavimas. Tai paprasèiausia forma paremti
nevyriausybiniø organizacijø vykdomas programas, nes apima platø problemø
spektrà: problemas, kurias spræsti ápareigota savivaldybë, problemas, kurios
valsèiuje yra prioritetinës ir identifikuojamos kiekvienais metais, bei kitus
nevyriausybiniø organizacijø teikiamus pasiûlymus.
Lëðø skyrimas, be akivaizdþiø privalumø, turi tam tikrus apribojimus.
Savivaldybë nusprendþia skirti dotacijà ir papildomai finansuoti organizacijø
programas tik tiesiogiai spaudþiama nevyriausybiniø organizacijø. Èia svarbi
ne tiek ilgalaikë valdþios politika, bandanti niveliuoti ðià problemà, kiek
didëjantis skaièius subjektø, veikianèiø socialiniø uþduoèiø vykdymo srityje ir
daranèiø spaudimà savivaldybës atstovams. Todël moderniai dirbanèioms
valdþios institucijoms metamas iððûkis  ne tik teikti áprastà paramà, bet ir sukurti
bei ágyvendinti kitoká modelá - remiantis konkursui pateiktomis paraiðkomis teikti
uþsakymus, vieða uþsakymo teikimo procedûra ir informacija bei kokybës
kontrole. Ði sistema, veikianti daugelyje Europos ðaliø ir vadinama sutarties
kultûra bûdinga ten, kur beveik pusë visø veikianèiø nevyriausybiniø
organizacijø savo veiklà grindþia kaip tik ðia bendradarbiavimo su valdþia forma.
Paprastai tariant, sutartis  tai centrinës valdþios ar savivaldos ásipareigojimø
pilieèiams perdavimas kitam subjektui (pvz., nevyriausybinei organizacijai) kartu
su lëðomis, kurios bûtinos ðiai paslaugai. Esmæ sudaro ekvivalentiniai gërybiø
mainai, todël uþduoèiai skirtos lëðos gali padengti visas paslaugos sànaudas.
Vietos savivaldybës ir nevyriausybiniø organizacijø darbo pagal sutartis
procedûra nëra sudëtinga. Ðá procesà galima suskirstyti á keletà etapø:
 Duomenø rinkimas apie socialines valsèiaus problemas;
 Savivaldos organø pasirinktø prioritetiniø srièiø ávardinimas;
 Informacija apie potencialius vykdytojus ið savivaldybës ir ið
nevyriausybiniø organizacijø pusës;
 Procedûros nustatymas: uþduoèiø pasirinkimas, jø specifikacija ir
kontrolës bûdai;
 Sutarèiø rengimas ir kiti bûtini dokumentai, atitinkamas sprendimas;
 Konkurso procedûra ir uþduoties vykdymo pradþia.
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Akivaizdu, jog pirmiausia bûtina planuoti vietos savivaldybës veiklà ir rengti
strategijà, metø darbo planus ir parengti paslaugø teikimo bei finansavimo
klausimus. Teisingai organizuotas procesas turëtø bûti pagrástas visuomeninio
solidarumo ir pliuralizmo nuostatomis. Taèiau praktika rodo, kad nevyriausybinis
sektorius ir valdþios institucijos perdëtai stengiasi pabrëþti savàjà svarbà ir árodyti,
kad jos geriausiai gali teikti socialines paslaugas. Trûksta konsensuso, vidurio
politikos. Abu sektoriai, uþuot bendradarbiavæ renkasi konkurencijà ir visiðkai
skirtingai apibûdina prioritetus, kuriø vykdymas arba nevykdymas dar labiau
didina jø konfliktà. Todël bûtina ne tik vieðai planuoti, teikti paslaugas, bet ir
diegti ávairias paslaugø finansavimo sistemas bei uþtikrinti, kad procese dalyvautø
ir nevyriausybinës organizacijos. Visos nevyriausybiniø organizacijø ir vietos
savivaldos institucijø bendradarbiavimo problemos kyla kaip tik ðioje plotmëje.
Reikia sistemos, kurioje nevyriausybinë organizacija bûtø ne vien tik savivaldybës
nurodytø uþduoèiø vykdytoja. Tuo labiau, kad savivalda neturi jokiø objektyviø
instrumentø ir procedûrø, skirtø programø sudarymui, o dauguma vadinamøjø
prioritetø yra intuityvûs arba yra pareigûnø politiniø sprendimø pasekmë.
Socialiniø paslaugø sutarties sudarymo
procedûros elementai
Lenkijoje turime keletà teigiamø pavyzdþiø  miesto valdþios priimtus
sprendimus (pvz., Ðcecine ir Gdanske), kurie sudaro galimybes nevyriausybinëms
organizacijoms pasiraðyti su savivaldybe nuolatines sutartis. Taèiau iki ðiol,
nepaisant daugelio bandymø ir keletà mënesiø dirbusiø specialiø grupiø, nei
viename mieste nebuvo pasiraðyta sutartis, apimanti visus elementus. Taip yra,
beje, dël nesugebëjimo parengti visus bûtinus dokumentus. Vienas ið elementø
 uþduoties specifikacija, kurioje pateikti minimalûs ir pageidautini paslaugos
kokybës ir kiekybës standartai. Socialiniø paslaugø sferoje tokiø standartø nëra,
nes, jeigu jie bûtø, valdþios institucijos bûtø priverstos jais naudotis ir juos taikyti.
Kai jø nëra, kiekvienas paslaugos teikimo bûdas gali bûti laikomas tinkamu.
Paslaugø standartø vietoje sudarymas, be abejo, sunkiausiai sprendþiama
savivaldybës uþduotis. Siûlau, kad specifikacijoje bûtø atsiþvelgiama á ðiuos dalykus:
Uþsakymo objektas.
Bûtina ávardyti paslaugà, pvz, seneliø ir neágaliøjø globa namuose.
Kam tiesiogiai skirta paslauga.
Èia reikëtø iðvardyti klientø kategorijas, kuriems skirta paslauga,
reikalaujama uþsakovo.
Paslaugos teikimo vieta.
Reikia tiksliai nurodyti vietà, kurioje paslauga teikiama (geriausiai  pridëti
þemëlapá ir paþymëti vietas). Ðitas bûdas rekomenduotinas dideliuose
miestuose, kur svarbià paslaugos sànaudø dalá sudaro transporto iðlaidos.
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Kà reikia padaryti pagal uþduotá.
Èia reikia iðvardyti uþduoties sudëtines dalis, kurios bus realizuojamos
vykdant uþsakymà.
Vykdomø darbø specifikacija.
Tik ðioje pastraipoje, iðsamiame apraðyme nurodoma klientø grupë, kuriems
skirta paslauga, ðiø veiksmø vykdymo periodiðkumas pagal vartotojø skirstymà,
paslaugos vykdytojo atsakomybë, paslaugos apimtis  jei jà ámanoma apibrëþti
(kilogramø, kvadratiniø metrø skaièius, laikas minutëmis), kiek galima tiksliau
nurodomi atskiri veiksmai, ðiam darbui rekomenduojamø priemoniø, produktø
ar medþiagø rûðis, ir ðios uþduoties finansavimo bûdas.
Pageidaujama paslaugos kokybë.
Reikia tiksliai nurodyti, kada darbas nebus uþsakovo priimtas ir kokiø bus
imtasi priemoniø, kad darbas bûtø atliktas tinkamai, pagal priimtus darbo standartus.
Taip pat reikia nurodyti terminus, per kuriuos bus daromos pataisos.
Vykdomo darbo laiko ribos.
Vykdytojas privalo nurodyti tinkamiausià darbo vykdymo terminà ir laikà
bei galimas pataisas, jei pasikeistø uþduoties vykdymo sàlygos.
Atlikto darbo vertinimo nuostatos.
Viena ið pagrindiniø taisykliø, nulemianèiø darbo kokybæ yra joje pateikti
kontrolës mechanizmai, leidþiantys vertinti vykdytojo darbà pagal uþduotá. Reikia
tiksliai nurodyti, kas privalo kontroliuoti, áskaitant paslaugos vartotojà, ir kokie
veiksmai ar darbas yra kontroliuojami. Vykdytojo darbo vertinimo procedûra turëtø
apimti taip pat procedûras bausmës uþ neatitinkantá uþduoties specifikacijos darbà.
Uþduotis atrodo sudëtinga, taèiau stebint pavyzdá tø valsèiø, kurie patys
nurodo paslaugø, pvz., globos, teikimo bûdà, galima sakyti, kad tokius standartus
parengti ámanoma, netgi daugiau  suteikti jiems vietos teisës aktø rangà.
Praktikoje be ðiø elementø neámanoma ieðkoti naujø, savivaldos pageidaujamø
vykdytojø, su kuriais galima sudaryti paslaugø teikimo sutartis.
Reikia apsispræsti ir dël kriterijaus, pagal kurá uþsakovas vertina paslaugos
vykdymà  kokybë ar maþa kaina? Aiðku, uþsakovas norëtø taikyti rodiklio
vidurká, taèiau tam reikia þinoti kraðtutinius dydþius: kokios tikimasi kokybës,
kokia kaina yra nepriimtina (didelë arba átartinai maþa). Tai akivaizdþiai siejama
su paslaugos biudþeto skiltimis, ypaè paslaugos pritaikymu pagal skirtingø
rûðiø sutartis, bûtent pagal:
 Sutartis, kurios remiasi vidutiniu paslaugos vieneto dydþiu, padaugintu
ið paslaugø skaièiaus per tam tikrà laikotarpá;
 Sutartis, kuriuos remiasi vidutiniu paslaugos teikimo laiku (pvz.,
apmokëtos nuolatinës mënesio iðlaidos);
 Sutartis, kurios skirtos labai tiksliai apibrëþtai programai vykdyti (pvz.,
pasitikëjimo telefono paslaugos);
 Sutartis, pagal kurias teikiamas paslaugø kompleksas (pvz., vyresnio
27

Nevyriausybiniø organizacijø ir savivaldybiø bendradarbiavimas (metodiniai patarimai)

amþiaus asmenø paramos centras  dienos klubas);
 Sutartis, finansuojamas pagal pasiektà galutiná rezultatà (pvz., tam tikra
grupë bedarbiø gaus darbà, ir finansavimas priklauso, ar tai bus ávykdyta).
Reikia paþymëti, kad dirbanti pagal sutartá nevyriausybinë organizacija
privalo turëti galimybæ gauti tam tikrà pelnà, t.y. priedà, skirtà jos darbui ir
plëtrai, kà aiðkiai reikia parodyti paslaugos biudþete. Pelno nesiekianèiai
organizacijai nedraudþiama gauti pelnà, ribojamas tik pelno paskirstymas (tik
tikslams pagal ástatus, o ne dalyboms tarp dalyviø).
Galiausiai pateikiame pagrindinius dotavimo ir darbo pagal sutartá
skirtumus:
Pap ild om as p aslau gos fin an savim as

U duotis (usakym as)

P agrindiniø darbø apim tá teikdam os projektà Savivaldybë
nusprendþia,
nustato paèios nev yriausybinës organizacijos
paslaug¹ ketina pirkti

kokià

D otacijos form a yra param a organizacijai ir jos
uduotim s – dotuojanèio átaka uþduoties
vykd ym ui m aþesnë. Procedûra yra skirta tik
pelno nesiekianèiom s organizacijom s.

Lëðø teikim as susijæs su uþsakovo
laukiam ais
rezultatais
ir
yra
dvipusis.
S utarties
sudarym o
procedûroje gali dalyvauti verslo ir
valstybinio sektoriaus subjektai

D aniausiai
finansuojam a
tik
uduoties
vykd ym o sànaudø dalis. Todël bûtina pagrásti
num atom à iðlaidø dydá. Savivaldybë nenoriai
finansuoja adm inistravim o išlaidas, teigdam a –
nepagrástai, k ad tai nesusijæ su paslaugos
teikim u. O rganizacijos pozicija silpna, jei ji
negauna iš savivald ybës paþadëtø lëðø.

V isada
privalom a
ekvivalento
taisyklë: perduodam os lëðos yra
m okestis u teikiam as paslaugas.
Svarbi yra paslaugos kaina, m aiau
svarbi
–
vidinis
sànaudø
paskaièiavim as. Paslaugos teikëjas
gali nurod yti visas su paslauga
susijusias
išlaidas,
taip
pat
organizacijos ar firm os peln¹.
Sutartis su paslaugos teikëju apim a
ir tuos atvejus, kai savivald ybë
nevykdo savo ásipareigojim ø.

G alim a finansuoti keliø ar keleto organizacijø K onkreèiai pasirenkam as geriausias
veiklos projektus
pasiûlym as
Procedûra labiau tinka pravesti akcijà, atlikti Procedûra
tinka
finansuoti
trum pai trunkantá, vienkartiná darbà.
nuolatinius veiksm us, todël turi bûti
sudaryta
ilgalaikës
sutarties
galim ybë
M aiau kontroliuojam i gauti rezultatai. Y paè G rieþta veiksm ø kokybës kontrolë,
tinka „kokybinei“ veiklai, kurios rezultatai taikom a pagal konkreèius standartus
sunkiai pam atuojam i.
ir pam atuojam us rezultatus.
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Trys vienas kità papildantys sektoriai
Baigiant sutarèiø sudarymo aptarimà, reikia pasakyti, kad kiekvienas ið trijø
pagrindiniø paslaugø teikëjø, su kuriais susiduria pilieèiai - valstybinis, verslo
ir nevyriausybinis sektoriai  savo darbus vykdo skirtingai, taèiau kai kuriuos
veiksmus atlieka geriau nei kiti. Pavyzdþiui, yra netikslinga nevyriausybinëms
organizacijoms bandyti savarankiðkai rengti ilgalaikes kokios nors srities
programas ir joms ruoðti atitinkamus teisës aktus, nes valstybës valdþia ðioje
srityje veikia daug efektyviau. Valstybës sektorius geriausiai vadovauja ðios
srities politikai, kuria privalomus normatyvus, kuria lygias galimybes visiems
suinteresuotiems naudotis paslauga bei garantuoja paslaugø stabilumà ir
tæstinumà. Taèiau biurokratinis aparatas nepajëgus vykdyti sudëtingas uþduotis,
pakartoti kitø organizacijø patirtá ir ignoruoja bûtinybæ greitai prisitaikyti prie
kintanèiø sàlygø, taip pat teikti paslaugas skirtingoms vartotojø grupëms arba
teikti paslaugas, kurios labai greitai tampa nereikalingos. Valstybinio sektoriaus
veiklos prioritetai - strategijos kûrimas, teisiniai aktai ir atitinkamø sàlygø
kûrimas, siekiant veikti per kitus sektorius bei stiprinti vietos bendruomenës
saitus.
Verslo sektoriaus ámonës veikia labai gerai tose situacijose, kuriose
valstybinis sektorius sunkiai iðsijudina arba yra nepajëgus. Tikslas, t.y., pelno
siekimas labai veiksmingai motyvuoja plësti veiklos sferà, pakartotinai taikyti
darbo formas ir metodus, kurie atneðë sëkmæ konkurentams. Todël komercinis
sektorius sëkmingai realizuoja ûkinio pobûdþio uþduotis. Antra vertus, noras
padidinti pelnà daþnai virsta menka paslaugø kokybe, paslauga neatitinka
vartotojo lûkesèiø, ypaè tuomet, kai sfera nëra labai plati ir nelabai pelninga.
Abu ðie sektoriai valstybinis ir privatus valdo didþiulá kapitalà ir turi didþiules
galimybes daryti spaudimà sprendimus priimantiems asmenims - vietos
politikai yra linkæ uþsakymà perduoti savai, savivaldybës biudþetinei ámonei
ar verslo ámonei. Be abejo, saugo savivaldybës sektoriø nuo konkurencijos ið
ðalies (vieðojo sektoriaus organizacijoms savivaldybë niekuomet netaiko
konkurso ar varþytuviø procedûros), o kai pinigø biudþete trûksta ir reikia
taupyti lëðas, rodyti ekonominá efektà, visa tai atrodo nesuprantamai.
Nevyriausybinio sektoriaus organizacijos geriausiai atlieka tas uþduotis,
kurios duoda maþas ar nulines pajamas, kai problemà reikia spræsti
kompleksiniu bûdu ir rûpintis riboto dydþio vartotojø grupe bei pelnyti
didþiulá jø pasitikëjimà. Jos remiasi kolektyvo moralinëmis vertybëmis ir savo
noru dirba kruopðèiai bei neatlyginamai. Todël nevyriausybinës organizacijos
puikiai susidoroja su socialinëmis uþduotimis, kurioms nereikia didelio
pradinio kapitalo ir pakanka tinkamai parinktø motyvuotø vietos
bendruomenës atstovø.
Nevyriausybinis sektorius, siekiantis lygybës su kitais partneriais naudojant
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valstybës lëðas, privalo standartizuoti savo veiksmus ir jais grásti savo santykius
su valstybës valdþios institucijomis. Dël to reikia nuolat gerinti teikiamø paslaugø
kokybæ, laikytis pagrindiniø administraciniø reikalavimø (pvz., tiksliai ir laiku
atsiskaityti uþ lëðas), ieðkoti ávairiø paramos ðaltiniø (bus iðvengta priklausomybës
nuo vieno rëmëjo) ir siekti nevyriausybinio sektoriaus atstovavimo prie vietos ar
ðalies valdþios institucijø, kurios galëtø tapti sektoriaus partnerëmis. Valstybës
valdþios institucijos privalo pastebëti ir ávertinti nevyriausybines organizacijas
kaip potencialø bendradarbá, pripaþinti jø savarankiðkumà, formaliai nustatyti,
ávesti ir taikyti aiðkias bendradarbiavimo taisykles.
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NEVYRIAUSYBINIØ ORGANIZACIJØ (NVO)
PANAUDOJIMAS VALSTYBËS AR SAVIVALDYBËS
FUNKCIJOMS ÁGYVENDINTI
Algirdas Augustaitis,
Nevyriausybiniø organizacijø informacijos ir
paramos centro konsultantas
Ávadas
Vienas ið politikos apibrëþimø skamba taip  politika yra apie tai, kas, kà,
kada ir kaip gauna (Politics: Who Gets What, When, How, Harold D.Lasswell,
New York, 1936 m.). Taèiau valstybës valdyme, skirtingai nei politikoje,
neuþtenka tik atsakyti á pagrindiná politikos klausimà, turi bûti pasiekta, kad
valstybës veikla duotø reikalingiausiø rezultatø, bûtø geriausios kokybës ir
taip pat bûtø iðleista kuo maþiau mokesèiø mokëtojø pinigø.
Klausimà, kaip iðleidþiant maþiau valstybës pajamø nupirkti daugiau ir
geresnës kokybës paslaugø, galima bûtø priskirti prie amþinø klausimø.
Atsakymo á já ieðko visos, bent truputá þmoniø gerovës siekianèios bei
ekonominës logikos turinèios, vyriausybës ir administracijos. Daugumoje
iðsivysèiusiø pasaulio valstybiø sutariama, kad siekiant padaryti valstybës arba
savivaldybiø darbà rezultatyvø ir efektyvø reikia ne tik uþtikrinti sklandø
valdþios institucijø darbà, bet ir maksimaliai átraukti pilietiná sektoriø, t.y.
nevyriausybines organizacijas, á vieðàjá gyvenimà ir vieðøjø funkcijø
ágyvendinimà.
Leidinyje Vieðojo valdymo reforma ir ekonominë, ir socialinë plëtra (Public Management Reform and Economic and Social Development, 1998 m.)
teigiama, kad senasis valstybës valdymo modelis, kuris daugiausia akcentavo
procesà ir taisykles bei hierarchiná sprendimø priëmimà ir kontrolæ, turi bûti
keièiamas nauju modeliu, kurá apibrëþia:
 Orientacija á rezultatus, geriau uþtikrinanti paslaugø efektyvumà ir
kokybæ bei realià naudà vartotojui;
 Didesnë orientacija á vartotojà ir vartotojo pasirinkimo uþtikrinimas,
kuriant vieðojo sektoriaus ir nevyriausybiniø organizacijø bei vieðojo
sektoriaus vidaus konkurencinæ aplinkà;
 Valdymo decentralizavimas, taip suderinantis veiklà ir atsakomybæ, kad
sprendimai dël lëðø skyrimo ir paslaugø suteikimo priartinami prie
paslaugø vartotojo bei sudaromos geresnës galimybës gauti vartotojo ir
kitø suinteresuotø grupiø nuomonæ ir á jà atsiþvelgti;
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 Atskaitomybë uþ rezultatus ir uþ gerà praktikà atitinkanèià veiklà, o ne
uþ taisykliø laikymàsi.
Nevyriausybiniø organizacijø átraukimas á valstybës ar savivaldybiø funkcijø
ágyvendinimà gali duoti ávairiapusës naudos:
 Stiprina demokratijà (vieðumà, pilietiná dalyvavimà, visuomeninæ
kontrolæ ir pan.);
 Gerina vieðøjø funkcijø ágyvendinimo kokybæ. Mintis èia gana paprasta
 vieðøjø, taip pat kaip ir komerciniø, paslaugø teikime atviros vartotojø
ir uþsakovø galimybës rinktis paslaugø teikëjà ir teikëjø galimybës
ásijungti á paslaugø teikimà su savo pasiûlymais turëtø didinti paslaugø
efektyvumà, t.y. nuolatos skatintø vystyti daugiau ir geresniø paslaugø
uþ maþesnæ kainà.
Jei paslaugø teikimo konkurencija iðplëtota atsargiai ir apgalvotai, ji gali
labai teigiamai paveikti paslaugø teikimà skatindama:
 Uþsakovus aiðkiau ir detaliau nustatyti uþdavinius ir paslaugø teikëjo
atsakomybæ;
 Uþsakovus daugiau dëmesio skirti pasiektø rezultatø ávertinimui;
 Vykdytojus laikytis ásipareigojimø ne tik dël nustatomø skatinimo
priemoniø ir baudø, bet ir dël galimybës teikti paslaugas ateityje;
 Vykdytojus skirti didesná dëmesá vartotojo poreikiams.
Taèiau nevyriausybinio sektoriaus ásiliejimas á valstybës ar savivaldybiø
funkcijø vykdymà kelia nemaþai sudëtingø klausimø:
 Kaip tiksliai suformuluoti uþduotá, esant daþnai sunkiai apèiuopiamam
vieðøjø paslaugø rezultatui (pvz., þiniø teikimas, socialinis konsultavimas
ir pan.);
 Kaip uþtikrinti vienodà paslaugø prieinamumà visiems vartotojams;
 Kaip detalizuoti sutartyje visas bûtinas paslaugø teikimo sàlygas;
 Kaip uþtikrinti objektyvø lëðø paskirstymà, kai reikia pasirinkti ið keliø
nevyriausybiniø organizacijø projektø;
 Kaip uþtikrinti ásipareigojimø laikymosi ir iðlaidø efektyvumo kontrolæ;
 Kaip uþtikrinti valdþios galimybes operatyviai koreguoti vykdomà
politikà ir perskirstyti finansavimà (pvz., reaguoti á netikëtus valstybës
poreikius ir finansines problemas);
 Ar nepadidës valdþios institucijø iðlaidos, skiriamos paslaugø teikimo
administravimui.
Kad ir kokie bûtø atsakymai á ðiuos klausimus, reikia taip pat prisiminti,
kad dauguma klausimø iðlieka ir svarstant kitokias paslaugø teikimo alternatyvas
(pvz., naudojant valdþios institucijø ar joms pavaldþiø ástaigø tinklà). Kad ir
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koks veiklos mechanizmas bûtø pasirinktas, visada svarbu skirti kuo didesná
dëmesá siektinø rezultatø, komunikavimo ir kokybës stiprinimo mechanizmo
bei atsiskaitymo ir ávertinimo sistemos nustatymui.
Kaip apibrëþti funkcijà, kurià norima pasiûlyti ágyvendinti NVO.
Viena ið didþiausiø problemø, stabdanèiø platesná NVO panaudojimà
valstybës ar savivaldybiø funkcijø ágyvendinimui yra labai menka valstybës
bei savivaldybiø institucijø ir tarnautojø patirtis, planuojant kiekybinius bei
kokybinius rezultatus, kuriuos reikia pasiekti, ágyvendinant valstybës ar
savivaldybiø funkcijas. Jei nesugebama detaliai kiekybiðkai ir kokybiðkai
apraðyti funkcijos, tai neámanoma kalbëti apie jos perdavimà NVO
ágyvendinimui. Tokiu atveju lieka vienintelis valstybës ar savivaldybiø funkcijø
ágyvendinimo organizavimo bûdas - per hierarchiðkai viena kitai pavaldþias
valstybës bei savivaldybiø institucijas su vadovais, nuolat nurodanèiais, kà ir
kaip daryti.
Lietuvos Vyriausybëje pirmas pabandymas reglamentuoti vyriausybiniø
institucijø veiklos planavimà nuo Vyriausybës prioritetø iki konkreèiø priemoniø
ávyko tik 2000 m. - Finansø ir Valdymo reformø ir savivaldybiø reikalø ministrai
patvirtino Strateginio planavimo metodikà. Taèiau ji yra tik pirmas bandymas
ir konkreèiø kiekybiniø ir kokybiniø reikalavimø formulavimas konkreèioms
priemonëms èia dar labai neapibrëþtas ir neaiðkus.
Kad ir kaip bûtø, apibrëþiant funkcijas turi bûti uþtikrinta, kad NVO
perduodamos funkcijos prisidëtø tiek prie konkretaus sektoriaus, tiek prie
visiems sektoriams bendrø tikslø ar strategijø ágyvendinimo. NVO turi bûti
pripaþintos svarbia valstybës ir savivaldybiø egzistavimo dalimi, savo
kasdieninëmis pastangomis prisidedanèia prie visø þmoniø gerovës.
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Bendros visø sektoriø ir vieno sektoriaus strategijos
bei NVO vykdomos veiklos sàveikos pavyzdys
Bendra sektoriø strategija
1 pavyzdys

2 pavyzdys

Lietuvos þmonës turës ágûdþiø, þiniø ir
patirties, reikalingos aktyviam ir sëkmingam
dalyvavimui darbo rinkoje bei valstybës
gyvenime
vidurinës ar profesinës mokyklos
nebaigianèiø jaunuoliø skaièius bus
sumaintas iki 1 procento
60 procentø vidurines mokyklas
baigusiø jaunuoliø tæs mokslà
aukštosiose mokyklose

Lietuvos þmonës gyvens aktyvø ir sveikà
gyvenim¹ bei turës kuo maþiau áproèiø,
þalojanèiø jø sveikatà bei gyvenimà
5 procentais bus sumaintas jaunimo
narkotikø vartojimas
þmoniø mirtingumas nuo ðirdies ir
kraujagysliø ligø sumaþës 20
procentø

Sektoriaus strategija
1 pavyzdys

2 pavyzdys

Vidurinio mokslo plëtros programa.

Narkotikø vartojimo maþinimo programa.

Finansuoti neformalaus ugdymo
projektus, kurie bus skirti moksleiviams,
nuolat nelankantiems mokyklos, ir kuriø
tikslas bus mokyklos nelankanèiø moksleiviø
asmeninio pasitikëjimo, mokymosi
motyvacijos, bendravimo ágûdþiø ir
iniciatyvos stiprinimas

Finansuoti aktyvios socialinës
integracijos ir reabilitacijos projektus, skirtus
narkotikus vartojanèiam ar rizikos grupei
priklausanèiam jaunimui, ir kuriø tikslas bus
ðiø jaunuoliø elgesio, màstymo bei jausmø
pozityvus vystymas bei pagalba integruojantis
á iðsilavinimo ir darbo rinkà bei saugø
neformalø gyvenimà

NVO vykdoma veikla
1 pavyzdys
X organizacija 2000 m. lapkrièio 1-25 d. 10
moksleiviø, nuolat nelankanèiø mokyklos,
organizuos socialiniø ágûdþiø ugdymo
kursus. Kursø metu moksleiviai ágis darbo
jaunimo NVO, projektø planavimo ir
ágyvendinimo patirties. Po kursø 80
procentø kursuose dalyvavusiø moksleiviø
patvirtins, kad sustiprëjo jø asmeninis
pasitikëjimas, mokymosi motyvacija,
bendravimo ágûdþiai ir iniciatyva. 80
procentø kursuose dalyvavusiø moksleiviø
po kursø toliau dalyvaus jaunimo NVO
veikloje. Po kursø pagerës visø moksleiviø
lankomumas.
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2 pavyzdys
X organizacija 2000 m. spalio 12-17 d. 6
jaunuoliams, vartojantiems narkotikus,
vykdys reabilitacijos kursus. Jaunuoliai
dalyvaus projekte rekomendavus Vilniaus
miesto policijos komisariatams. Planuojant
ir ágyvendinant projektà bus nuolatos
konsultuojamasi su jaunuolio šeima,
gyvenamosios vietos mokykla, socialinës
paramos centru ir policijos komisariatu.
80 procentø jaunuoliø per 6 mënesius po
dalyvavimo kursuose nepadarys jokio teisës
paeidimo ir tês arba baigs mokslus ar
mokymosi kursus arba dirbs nuolatinio
pobûdþio darbà.
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Kaip pasiekti, kad NVO, ágyvendama jai perduotà funkcijà,
nuolat rûpintøsi geros praktikos plëtra
Aukðèiau buvo paminëta, kad kokybiniø reikalavimø perduodamoms
funkcijoms nustatymas yra labai sudëtingas dalykas. Be jokios abejonës, ið anksto
galima apraðyti tik svarbiausius kokybinius rezultatus. Taèiau kokybiniø rezultatø
pasiekti padeda daug ávairiø maþø þingsniø (reikia bendrauti su vartotojais, su
kitomis institucijomis, reikia reaguoti á neigiamus ir teigiamus tarpinius pasiekimus
ir pan.). Nuo ðiø þingsneliø kokybës didele dalimi priklausys visos funkcijos
ágyvendinimo rezultato kokybë.
Viena vertus, valstybë ar savivaldybës negali rûpestá geros praktikos plëtra
palikti vien tik funkcijà ágyvendinanèios NVO nuoþiûrai, kita vertus, neámanoma
nuolatos bûti ðalia ir nukreipti funkcijos ágyvendinimà teisingiausia linkme. Todël
uþ funkcijos ágyvendinimo organizavimà atsakingos valstybës ar savivaldybiø
institucijos (toliau  atsakingos institucijos), nuolat bendraudamos su funkcijø
vykdytojais ir kitais ekspertais bei nuolat analizuodamos funkcijø ágyvendinimo
procesà ir rezultatus, turëtø periodiðkai fiksuoti teigiamà ir neigiamà patirtá bei
skleisti jà geros praktikos rekomendacijø ar geros praktikos standartø forma.
Kad geros praktikos rekomendacijos, viena vertus, netaptø ið virðaus prievarta
primestu dalyku, o kita vertus, aklai vykdomø instrukcijø rinkiniu, atsakingos
institucijos turi uþtikrinti kelis dalykus:
 tiek vertinant finansavimui pateiktà projektà, tiek vertinant atliktà veiklà
tam tikras svoris turi bûti suteiktas tiek geros praktikos rekomendacijose
formuojamø pagrindø laikymuisi, tiek rezultatyvioms ir efektyvioms
inovacijoms  bet kokiu atveju geros praktikos rekomendacijos neturi
bûti besàlygiðkai privalomas dalykas;
 visi esami ir potencialûs valstybës ar savivaldybiø funkcijø vykdytojai
turi bûti maksimaliai átraukti á nuolatiná geros praktikos rekomendacijø
svarstymà ir pasiûlymø teikimà  geros praktikos rekomendacijos turi
tapti gyvu nuolat save tobulinanèiu organizmu.
Geros praktikos rekomendacijø pavyzdys
Socialinës pagalbos jaunimui
geros praktikos rekomendacijos
(Valstybinës jaunimo reikalø tarybos
patvirtintas pirminis 2000 metø variantas)
1. Bendroji dalis
Socialinës pagalbos jaunimui (toliau-SPJ) geros praktikos rekomendacijos
inicijuotos Valstybinës jaunimo reikalø tarybos, skatinant socialinës pagalbos
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jaunimui kokybiðkà plëtrà bei aukðtos kokybës socialinës pagalbos jaunimui
projektø rengimà, neturi privalomosios galios ir pateikia pageidautinus rezultatø
ir kokybës standartus.
Ðiose geros praktikos rekomendacijose bus kalbama apie dvi SPJ formas:
1) socialiná konsultavimà, t.y. veiklà, kurios tikslas yra teikti jaunimui ir jø
tëvams, draugams ir artimiesiems informacijà bei patarimus narkomanijos ir
kitø priklausomybës formø prevencijos klausimais bei padëti kreiptis adekvaèios
ir profesionalios narkomanijos ir kitø priklausomybës formø specialistø
pagalbos ar kitos pagalbos skatinanèios jaunimo socialinæ integracijà;
2) aktyvià socialinæ integracijà, t.y. veiklà, kuri tiesiogiai ir iðskirtinai skirta
jaunimui, vartojanèiam narkotikus ir kitas toksines medþiagas ar priskiriamam
narkomanijos ir kitø priklausomybës formø rizikos grupei ir kurios tikslas yra
tiesiogiai aktyviais metodais padëti jaunimui pozityviai pakeisti savo elgesá,
màstymà ir jausmus bei padëti jaunimui ir jø tëvams, draugams ir artimiesiems
kreiptis adekvaèios ir profesionalios narkomanijos ir kitø priklausomybës formø
specialistø pagalbos ar kitos pagalbos skatinanèios jaunimo socialinæ
integracijà.
2. Bendrieji SPJ principai
SPJ turi vadovautis ypatingu poþiûriu á þmogø, kuris kreipiasi pagalbos.
Asmuo, kuris kreipësi pagalbos, (toliau - asmuo) daþniausiai iki ðiol pats
susitvarkë su savo gyvenimo problemomis, jis ir toliau þada pats jas áveikti,
taèiau jam ðiuo metu yra reikalingas kokybiðkas patarimas ar pagalba. Todël
SPJ labai svarbu uþtikrinti asmens savanoriðkumo teisæ - asmuo ateina
savanoriðkai ir bet kuriuo momentu gali atsisakyti pagalbos.
SPJ turi plëtoti pasitikëjimu ir bendradarbiavimu paremtà santyká su asmeniu.
Rekomenduojama kartu su asmeniu susitarti dël SPJ tikslø ir darbo eigos.
SPJ turi sugebëti ásijausti á asmens situacijà, elgesá, jausmus, màstymà ir
iðgyventi jà, lyg ji bûtø jo paties. SPJ turi bûti teikiama su þmogiðka ðiluma bei
tikrais gerais jausmais. Yra svarbu ne tik iðgirsti, kà asmuo sako, t.y. suvokti
problemos turiná, taèiau lygiai taip pat svarbu yra iðgirsti, kaip asmuo tai pasako,
kokia yra asmens emocinë bûsena.
3. Parama kreipiantis SPJ
Teikiant SPJ reikia atsiþvelgti á tai, kad asmenims daþniausiai nelengva
kreiptis pagalbos (trûksta laiko, reikia ieðkoti informacijos, reikia nugalëti
nepatogumo jausmà ir pan.). Svarbu suvokti, kad þmogus, kuris pagaliau ryþtasi
kreiptis SPJ, jau yra iðgyvenæs nemaþà savo kanèiø istorijà. SPJ teikianèios
organizacijos turi padëti asmeniui kreiptis pagalbos:
1) bandyti uþmegzti kontaktà jaunimo lankomose vietose ar pan.;
2) uþmegzti kontaktà ar pokalbá ið karto, kai asmuo kreipiasi pagalbos, kad
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netektø asmeniui pirmojo susitikimo laukti savaitæ ar dvi;
3) platinti pirminæ informacinæ medþiagà apie galimus socialiniø problemø
sprendimo bûdus;
4) nustatyti patogias darbo valandas;
5) suformuoti neformalià aplinkà (pvz. aplinka neturëtø bûti oficiali,
primenanti mokyklà ar poliklinikà).
4. SPJ orientacija á socialinæ aplinkà
SPJ teikianèios organizacijos turëtø iðanalizuoti jos veiklos teritorijoje
gyvenanèiø þmoniø socialines problemas ir pagal tai orientuoti savo darbo pobûdá
(pvz. veikla didmiesèio stoties rajone ar daugiabuèiø namø rajone skirsis nuo
veiklos privaèiø namø rajone). Jeigu SPJ savo koncepcijoje orientuojasi á
gyvenamàjà aplinkà, tuomet yra prasminga ieðkoti formø, kaip susipaþinti su
aplinkiniais gyventojais, ne tik teikti pagalbà, bet ir dalyvauti tø asmenø gyvenime,
padëti kasdieninëje veikloje.
5. SPJ teikiantys asmenys
Pagal galimybæ SPJ turi tekti kuo daugiau specialiø teoriniø ir praktiniø
þiniø turinèiø specialistø. Idealu, jei SPJ teikia ávairiø profesijø atstovø komanda
(pvz. socialinis darbuotojas, psichologas, pedagogas ir pan.).
SPJ turi bûti derinamas profesionalø ir apmokytø savanoriø darbas.
Savanoriø indëlis gali bûti ypatingai svarbus ðvelninant kreipimosi barjerà
bei palaikant ilgalaiká kontaktà su asmenimis, kuriems toks kontaktas
reikalingas.
Svarbu uþtikrinti, kad SPJ teikiantys asmenys dirbtø kaip viena komanda.
Darbo struktûroje bûtina numatyti nuolatinio apsikeitimo informacija bûdus
(posëdþiai, susirinkimai, protokolai, dokumentacijos tvarkymas ir pan.) bei
efektyvios pagalbos organizavimo bûdus (atskirø atvejø aptarimas,
pasidalinimas darbais ir t.t.).
Daþnais atvejais yra bûtina, kad tuo paèiu asmeniu tuo paèiu metu rûpintøsi
keli specialistai ar kelios institucijos (socialinës paramos, ðvietimo ir sveikatos
apsaugos institucijos, SPJ teikianèios organizacijos ir pan.). Tokiu atveju
rekomenduotina SPJ teikiantiems asmenims imtis pagalbos vadybininkø
vaidmens - inicijuoti kuo glaudesná ávairiø specialistø ir institucijø
bendradarbiavimà bei uþtikrinti pasikeitimà informacija.
6. Padëjëjø konferencija
Ypatinga, ir ðiuo metu moderniame socialiniame darbe vis labiau ásigalinti,
pagalbà teikianèiø institucijø bendradarbiavimo forma yra vadinamoji
padëjëjø konferencija. Ilgalaikë socialinio darbo patirtis atvërë tam tikrà
paradoksà - kai tik þmogus patenka á pagalbos tinklà, aplink já ir jo problemà
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pradeda pluðtiávairûs specialistai, neþinodami vieni apie kitus, apie vieni
kitø darbo metodus bei siekiamus tikslus. Ilgainiui þmogus vis labiau tampa
priklausomas nuo pagalbos, o problemos sprendimas nejuda ið vietos.
Padëjëjø konferencijos idëja labai paprasta  laikas nuo laiko visi
specialistai ir savanoriai, teikiantys pagalbà asmeniui, susitinka ir susitaria dël
pagalbos teikimo tikslo, metodø ir darbo kryptingumo. Patirtis rodo, jog visos
laiko ir energijos sànaudos, paaukotos padëjëjø konferencijai, ilgainiui
atsiperka pagalbos efektyvumu, spartumu bei resursø taupumu, o svarbiausia
 teisingu, etiðku elgesiu su paèiu þmogumi.
7. Supervizija SPJ
Supervizija yra suprantama kaip pagalba asmenims, teikiantiems SPJ.
Rekomenduotina, kad supervizijos taptø nuolatine SPJ dalimi, uþtikrinanèia
mokymàsi ið praktikos ir tæstiná SPJ kokybës augimà.
Galimos supervizijos temos:
1) atvejø analizë;
2) darbo komandoje analizë, komandinio darbo vystymas;
3) pagalbos organizavimo analizë.
8. SPJ koncepcija, veiklos ávertinimas ir savikontrolë
SPJ turëtø prasidëti nuo koncepcijos sukûrimo. Paprastai koncepcijoje yra
apibrëþiama darbo misija, tikslai, resursai, laukiami rezultatai ir jø patikrinimo
bûdai. Koncepcijà geriausia kurti prieð tai atlikus detalià situacijos analizæ ir
nustaèius SPJ poreiká socialinëje aplinkoje.
Daþniausiai koncepcijà gali ágyvendinti tik ta komanda, kuri pati sau jà
susikûrë. Èia negali bûti bendro recepto visiems atvejams. SPJ teikiama ávairioje
aplinkoje, naudojant skirtingus resursus bei skirtingai organizuojant darbà.
SPJ koncepcija turi bûti nuolat atnaujinama, kad liktø aktualiu ir tikrai naudingu
darbo pagrindu. Ðitai daryti padeda nuolatinis veiklos ávertinimas ir
savikontrolë.
9. SPJ dokumentacija
SPJ dokumentacija yra reikalinga ðiems tikslams:
1) kad SPJ teikianèiam asmeniui SPJ procesas bûtø aiðkus, aprëpiamas ir
skaidrus;
2) kad, esant reikalui ir asmeniui sutikus, SPJ teikimà galëtø perimti kitas
specialistas;
3) kad galima bûtø atsiskaityti uþ darbo pobûdá bei apimtá ir panaudoti
dokumentacijà reikalingiems tyrimams, apibendrinimams ir pastebëjimams.
Svarbus principas yra tas, kad bet kokia dokumentacija yra reikalinga tik
tiek ir taip ilgai, kiek to reikia uþduoèiai atlikti.
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SPJ teikianèiose organizacijose gali bûti vedama knyga, kurioje labai trumpai
bûtø fiksuojamas pats pirmas kontaktas su þmogumi. (Pvz. 18 metø mergina
yra priklausoma nuo medikamentø. Ji nukreipta á aktyvios socialinës integracijos
programà. Ðitokio pobûdþio informacija gali bûti svarbi komandos darbui,
aptariant naujus atvejus, dalinantis darbais, organizuojant efektyvià pagalbà.
Pirmajam kontaktui SPJ teikianèios organizacijos galëtø ávesti bendrà visiems
anketos formà, kur bûtø uþraðomi bendri duomenys apie asmená, pirminiai
pastebëjimai, susitarimai dël tolesnio bendradarbiavimo.
10. Socialinio konsultavimo (toliau-SK) proceso ypatumai
Pagrindinë SK darbo priemonë yra per pokalbá kuriamas santykis su
konsultuojamuoju. Konsultantas savo santyká su konsultuojamuoju kuria
remdamasis 3 pagrindiniais C. Rogers á klientà orientuotos pokalbio terapijos
principais:
1) empatija (sugebëjimas ásijausti á kito þmogaus situacijà, elgesá, jausmus,
màstymà);
2) þmogiðka ðiluma;
3) tikrumu, autentiðkumu (kai konsultanto þodþiai, veiksmai ið tikrøjø atitinka
jo emocinæ bûsenà).
Bendrai paëmus, SK procesas yra orientuotas á darbà tokiomis temomis:
1) kas yra? (socialinë pedagoginë diagnozë, problemos atpaþinimas,
ávardinimas);
2) kas buvo? (atsiminti, iðgyventi, pergalvoti ið naujo tam tikras patirtis);
3) kas turi bûti? (tikslø nusistatymas, nauja orientacija).
Prieð pradedant SK svarbu iðsiaiðkinti tokius klausimus:
1) ar konsultuojamasis ateina savanoriðkai? Ar jis pats susitarë dël termino,
ar kas nors kitas uþ já?
2) kas jam patarë kreiptis pagalbos?
3) dël ko visgi þmogus kreipiasi pagalbos? Ar ðis þmogus ir yra tas, kuris
turi problemà, ar jis  simptomo neðëjas. Ar ta problema, dël kurios jis
kreipiasi, tikrai yra jo pirminë problema?
Pirmojo (pirmøjø) pokalbio metu reikia:
1) susitarti dël to, ar, kaip ir kokiu tikslu konsultuojamasis
bendradarbiaus, kad áveiktø problemà;
2) surinkti reikiamà papildomà informacijà (amþius, uþsiëmimas, socialinë
aplinka);
3) nustatyti iðsamesnæ problemos prieðistoræ;
4) nustatyti socialinæ pedagoginæ diagnozæ.
Socialinës pedagoginës diagnozës nustatymui gali padëti tokie darbiniai
klausimai:
1) kas kam ðioje situacijoje yra problema?
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2) kas man (konsultantui) yra problema?
3) kas yra suinteresuotas konsultavimu?
4) kas kokius resursus turi problemos sprendimui?
5) koks galimas ðalutinis neigiamas poveikis?
6) ar yra kas nors svarbesnio nei ta problema, apie kurià kalba
konsultuojamasis?
7) kas uþ kà yra atsakingas?
8) kokie tikslai gali bûti pasiekti per asmeninæ iniciatyvà ir kokie per kitø?
Konsultantams reikia anksti pradëti ruoðtis SK proceso pabaigai apmàstant:
1) kokios temos dar yra svarbios?
2) kas turi bûti aptarta paskutinio susitikimo metu?
3) kaip þmogus tvarkysis po SK pabaigos?
SK pabaigoje yra prasminga konsultantui su konsultuojamuoju kartu ávertinti
visà procesà ir bendradarbiavimà.
11. Anoniminis SK telefonu ir internetu
Anoniminis SK telefonu ir internetu yra ypatinga SK forma. Pagrindinis
anoniminio SK telefonu ir internetu tikslas  kriziø ir saviþudybiø áveikimas.
Tokià SK gali teikti psichinës sveikatos specialistai arba specialiai ðiam darbui
paruoðti savanoriai.
Tokios SK kreipimosi barjeras yra labai þemas, kadangi konsultuojamasis
iðlieka anonimiðkas ir gali kiekvienu momentu nutraukti konsultacijà
padëdamas telefono ragelá.
Anoniminis SK telefonu ir internetu gali veikti kaip vienas ið SK pasiûlymø
arba padaliniø. Èia puikiai gali dirbti apmokyti savanoriai. Taèiau anoniminis
SK telefonu ir internetu neturëtø sudaryti pagrindinio SK pasiûlymo, kadangi
tai specializuota pagalbos forma, skirta daugiau psichikos, kriziniø problemø
áveikimui.
12. Aktyvios socialinës integracijos (toliau -ASI) proceso ypatumai
Pirmiausiai kalbant apie ASI reikia pabrëþti, kad tai turi bûti iðskirtinai
ilgalaikio ir tæstinio pobûdþio veikla, planuojama ir ágyvendinama maksimaliai
atsiþvelgiant á asmens socialinës aplinkos pobûdá bei maksimaliai
bendradarbiaujant su asmens kasdieniná gyvenimà átakojanèiais þmonëmis ir
organizacijomis. Rekomenduojama á ASI procesà tiek kaip patarëjus, tiek kaip
pagalbininkus bûtinai átraukti neformalios asmens aplinkos organizacijas
(laisvalaikio klubus ar centrus, jaunimo organizacijas ar grupes, pan.).
Tik iðsamus asmens socialinës aplinkos paþinimas ir bendradarbiavimas su
asmens kasdieniná gyvenimà átakojanèiais þmonëmis ir organizacijomis leis
parinkti efektyvius metodus, padësianèius asmenims pozityviai pakeisti savo
elgesá, màstymà ir jausmus. Planuojant ASI taip pat bûtina vadovautis SK
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rekomendacijomis apraðytomis ðiø geros praktikos rekomendacijø 10 skyriuje.
Rekomenduojama asmens elgesio, màstymo ir jausmø teigiamus pokyèius
átakoti taikant metodus, skatinanèius mokymàsi ið patirties. Mokymàsi ið patirties
vyksta tada, kai asmuo atlieka struktûruotas uþduotis, aptaria patyrimà, ágytà
atliekant uþduotis, bei ið patyrimo analizës suformuluoja sau iðvadas.
Rekomenduotina ASI taikyti tokio pobûdþio uþduotis:
1) reikalaujanèias aktyvaus asmenø veikimo, daþnai fizinio ir ne patalpose
(pvz., visa grupë turi uþlipti á ant vandens esantá bokðtà. Atliekant uþduotá, dalyviai
negali kalbëtis, o dalis dalyviø yra uþriðtomis akimis);
2) formuojanèias neáprastas, nekasdieniðkas situacijas (pvz. gyvenimas miðke
ar tyloje atliekamos uþduotys, sukuria kità kontekstà, kuriame asmenys gali
naujai pamatyti save, savo santykius su kitais þmonëmis, bendradarbiavimà);
3) turinèias iðbandymo elementø (pvz. ëjimas per judantá lieptà, esantá 8
metrø aukðtyje, uþtikrinant dalyviø saugumà virviø pagalba, suintensyvina
patyrimà, todël dalyviai akivaizdþiau suvokia savo galimybes ir
bendradarbiavimo bei tarpasmeniniø santykiø ypatumus).
Aptariant patyrimà, ágytà atliekant uþduotis, rekomenduojama paliesti tokias
temas kaip asmeniniø savybiø paþinimas, bendradarbiavimas, tarpasmeniniai
santykiai grupëje, atsakomybë ir jos dalinimasis, problemø sprendimas, konfliktai
grupëje, rolës ir funkcijos grupëje, sugebëjimas bendradarbiauti ir pasiaukoti
dël bendro tikslo ir pan. Iðvados ðiomis temomis pasiekiamos, bandant suvokti
savo ir kitø patyrimà bei siejant já su realiomis gyvenimo situacijomis
(asmeniniame gyvenime, organizacijoje, grupëje, bendruomenëje). Ðis suvokimas
yra pagrindas tolimesniems asmens elgesio, màstymo ir jausmø teigiamiems
pokyèiams.
Kaip objektyviai paskirstyti lëðas NVO projektams
Objektyvus lëðø paskirstymas NVO projektams yra dar viena sudëtinga
uþduotis. Pirmiausiai uþduotá komplikuoja tai, kad daþniausiai neámanoma
nustatyti visiðkai objektyviø ir matematiniø vertinimo kriterijø, visiðkai
neátraukianèiø þmogaus subjektyvaus vertinimo. Kitos komplikacijos ðaknys
tikriausiai glûdi sovietinëje Lietuvos istorijoje su beribiu valstybës
institucijø dominavimu  þmonëms daþniausiai kyla maþai klausimø apie
lëðø paskirstymà valstybës ar savivaldybiø ástaigoms, taèiau lëðø
paskirstymas NVO visada yra po padidinamuoju neobjektyvumo paieðkos
stiklu. Kad ir kaip bûtø institucijos, atsakingos uþ lëðø skirstymà, NVO
projektams tai turi turëti omenyje ir preciziðkai formuoti lëðø paskirstymo
procedûras.
Èia galima iðskirti kelis pagrindinius lëðø paskirstymo procedûros
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organizavimo principus tiek sustiprinanèius objektyvumà, tiek padedanèius
apsiginti konfliktø atveju:
  þaidimo taisyklës turi bûti numatytos ið anksto ir visi turi bûti pakviesti
dalyvauti þaidime;
 visi esami ir potencialûs valstybës ar savivaldybiø funkcijø vykdytojai
tiek tiesiogiai, tiek per jiems atstovaujanèias skëtines struktûras turi
bûti átraukti tiek á lëðø skirstymo procedûrø planavimà (pvz., pakviesti
dalyvauti specialiame konsultaciniame forume), tiek á jø ágyvendinimà
(pvz., pakviesti dalyvauti ekspertø komisijos darbe)  jei kils konfliktas
su NVO, galima bus pasakyti, kad jø atstovai visame kame patys
dalyvavo;
 atsakingos institucijos turi stengtis surinkti kuo daugiau nuomoniø,
atstovaujanèiø skirtingus  kampus (pvz., NVO atstovø, praktikos
ekspertø, akademiniø sluoksniø atstovø, aukðèiau ar þemiau esanèiø
valdymo lygiø atstovø (seniûnijø, ministerijø ir t. t.) - jei kils konfliktas,
galima bus pasakyti, kad buvo surinktos visos ámanomos ir visos
skirtingos nuomonës ir remiantis jomis buvo priimtas sprendimas;
 turi bûti sukurta maksimaliai  matematinë projektø vertinimo sistema,
nustatanti balais ávertinamus vertinimo kriterijus (vertinimo klausimus)
- jei kils konfliktas, galima bus pasakyti, kad buvo sukurta maksimaliai
objektyvi, viskà balais vertinanti sistema.
Valstybinë jaunimo reikalø tarybos vykdytø Jaunimo narkomanijos prevencijos
projektø finansavimo 2000 metais konkurso nuostatø dalis
VI. Projektø svarstymas.
26. Projektø svarstymas ágyvendinamas 3 etapais:
26.1. Pirmasis etapas - regioniniø patarëjø grupiø rekomendacija;
26.2. Antrasis etapas  nacionalinës ekspertø komisijos rekomendacija;
26.3. Galutiná sprendimà dël lëðø skyrimo priima Taryba, pasitarusi su
Socialinës apsaugos ir darbo ministerija. Priimant galutiná sprendimà dël
finansavimo projektui skyrimo, bus remiamasi regioniniø patarëjø grupiø bei
nacionalinës ekspertø komisijos rekomendacijomis.
27. Siekdama maksimaliai atsiþvelgti á vietinius ir regioninius poreikius Taryba
kvies savivaldybiø ir apskrièiø administracijø pareigûnus, atsakingus uþ jaunimo
reikalus, pateikti rekomendacijas dël jaunimo narkomanijos prevencijos
projektø rëmimo. Kiekvienoje apskrityje Taryba sukvies regionines patarëjø
grupes. Á regioninæ patarëjø grupæ Taryba pakvies po vienà atitinkamos apskrities
savivaldybës administracijos pareigûnà, atsakingà uþ jaunimo reikalus, ir
apskrities administracijos pareigûnà, atsakingà uþ jaunimo reikalus.
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28. Regioniniø patarëjø grupiø posëdþius ðaukia ir organizuoja Tarybos
sekretoriatas.
29. Regioninës patarëjø grupës svarsto tik projektus, skiriamus atitinkamos
apskrities savivaldybiø gyventojams. Regioninës patarëjø grupës paèios nustato
projektø svarstymo kriterijus. Regioninës patarëjø grupës patvirtina Valstybinës
jaunimo reikalø tarybos finansavimui rekomenduojamø projektø sàraðà,
iðdëstytà prioriteto tvarka. Regioniniø patarëjø grupiø sprendimai laikomi
priimtais, jei uþ juos pasisako dauguma posëdyje dalyvaujanèiø regioninës
patarëjø grupës nariø.
30. Nacionalinë ekspertø komisija susideda ið konkreèiø institucijø atstovø ir
nepriklausomø ekspertø, tiek teoriðkai, tiek praktiðkai iðmananèiø narkomanijos
prevencijos problematikà. Nacionalinës ekspertø komisijos pirmininkà ir sudëtá
tvirtina Valstybinë jaunimo reikalø taryba.
31. Nacionalinës ekspertø komisijos nariai balais vertina projektus, atsakydami
ir trumpai raðtu pagrásdami atsakymus á tokius vertinimo klausimus:
31.1. kiek geras projekto turinys geros praktikos rekomendacijø prasme ir/ar
naujø ir efektyviø veiklos bûdø plëtojimo prasme;
31.2. ar projektà vykdysianèios organizacijos disponuojami resursai, t.y.
organizacijos bei projekto vykdytojø kvalifikacija, patirtis, materialinë bazë ir
pan., yra pakankami formuluojamiems projekto metodams ágyvendinti ir
rezultatams pasiekti;
31.3. ar projekto ágyvendinimui reikalingos lëðos bûtø efektyvi investicija, ar
bûtø efektyvus investicijos dydþio, veiklos apimèiø ir kokybës santykis.
32. Galimi septyni atsakymai á klausimus:
32.1. visiðkai taip (atsakymo vertë 7 balai);
32.2. taip (atsakymo vertë 6 balai);
32.3. daugiau taip, nei ne (atsakymo vertë 5 balai);
32.4. nei taip, nei ne (atsakymo vertë 4 balai);
32.5. daugiau ne, nei taip (atsakymo vertë 3 balai);
32.6. ne (atsakymo vertë 2 balai);
32.7. visiðkai ne (atsakymo vertë 1 balas).
33. Projektà vertinantys ekspertai taip pat turës nustatyti, kokios pinigø sumos
turi bûti skirtos projekto ágyvendinimui.
34. Jei ekspertas nusprendþia, kad taryba neturi finansuoti vertinamo projekto,
tai ekspertas gali á visus vertinimo klausimus atsakyti neigiamai ir siûlyti
projektui neskirti lëðø. Tokiu atveju ekspertas turi suraðyti argumentuotà savo
sprendimo iðaiðkinimà.
35. Paraiðkas komisijos nariams paskirstys komisijos pirmininkas.
36. Ne maþiau kaip 3 komisijos nariai turës ávertinti kiekvienà projektà raðtu,
uþpildydami pridedamà paraiðkos vertinimo formà. Savo vertinimus komisijø
nariai pateiks tarybos sekretoriatui, kuris apskaièiuos kiekvieno projekto vertës
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ir projektui siûlomos skirti sumos vidurkius.
37. Kiekvienas ekspertas taip pat turës paruoðti jo vertintø projektø apþvalgà,
kurioje turës apþvelgti kiekvieno projekto privalumus ir trûkumus bei pagrásti
savo vertinimus.
38. Nacionalinë ekspertø komisija projektus, siûlomus tarybos finansavimui,
nustatys vadovaudamasi:
38.1. projekto vertës vidurkiu;
38.2. projektui siûlomos skirti sumos vidurkiu;
38.3. tarybos nustatyta pinigø suma, kuri gali bûti skiriama tam tikroje grupëje
konkuruojantiems projektams;
38.4. kitais kriterijais, nustatomais argumentuotu komisijos sprendimu.
39. Argumentuotu sprendimu taryba gali neatsiþvelgti á regioniniø patarëjø
grupiø ir nacionalinës ekspertø komisijos rekomendacijas.
40. Apie tarybos sprendimà dël finansavimo projektui skyrimo organizacijos
bus informuotos registruotu paðtu.
41. Tarybos nariai, sekretoriato darbuotojai, regioniniø patarëjø grupiø nariai
ir nacionalinës ekspertø komisijos nariai turi uþtikrinti organizacijos konkursui
pateiktos informacijos konfidencialumà ir jos neplatinti.
Kaip uþtikrinti NVO veiklos tæstinumà konkurencinëje NVO kovoje
Dar viena sunki problema - NVO veiklos tæstinumo uþtikrinimas
konkurencinëje NVO kovoje dël finansavimo projektams. Viena vertus, kaip
buvo minëta pradþioje, konkurencinë kova verèia NVO nuolat ieðkoti kuo
geresniø veiklos bûdø ir siekti veiklos kokybës, kita vertus, projektø finansavimo
konkursuose NVO ateities veikla tampa visiðkai priklausoma nuo konkursui
pateikto projekto vertinimo ir su tuo susijusiais ávairiais galimais atsitiktinumais.
Tai turi ávairios neigiamos átakos NVO ir jø veiklai:
 Dël atsitiktinumo ar NVO vidinës laikinos krizës (pvz., kartø kaitos)
patirta nesëkmë konkurse gali tam tikram ar visam laikui sustabdyti
NVO egzistavimà ir taip iðbarstyti visà sukauptà veiklos patirtá;
 Nestabilumas gali neigiamai paveikti NVO darbuotojus ir savanorius,
jie gali nuspræsti ieðkoti stabilesnës erdvës veiklai ir todël visà sukauptà
patirtá nusineðti á kità sritá ar organizacijà.
Èia galima pabandyti kelis tæstinumo sustiprinimo bûdus:
 NVO, patyrusiai nesëkmæ konkurse po sëkmingos veiklos laikotarpio,
galima numatyti tam tikrà bandomàjá laikotarpá, kurio metu NVO
vykdytø maþiau finansuojamà, maþesnës apimties veiklà, taèiau taip
pat turëtø galimybæ áveikti krizes ar ðiaip sustiprëti;
 Galima numatyti, kad pasibaigus terminui, kurá buvo finansuojamas
tam tikrø valstybës ar savivaldybiø funkcijø ágyvendinimas, bus
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ávertinta atlikta veikla ir jei atsakinga institucija liks patenkinta,
finansavimas prasitæs automatiðkai ir naujas konkursas bus
neskelbiamas;
 Galima ávesti tæstinumà kaip vienà ið vertinimo kriterijø ir, esant veiklos
tæstinumui, skirti projektui tam tikrà skaièiø papildomø balø.
Kaip uþtikrinti NVO perduotø funkcijø ágyvendinimo
rezultatyvumo ir efektyvumo patikrinimà
Nors daugeliui organizacijø ir þmoniø jø veiklos tikrinimas, kontroliavimas
ar kitoks stebëjimas sukelia natûralià baimæ ir jà lydintá natûralø
nepasitenkinimà, ásipareigojimø, suderintø NVO apsiimant ágyvendinti
valstybës ar savivaldybiø funkcijas, laikymasis turi bûti natûralus atsakingø
institucijø stebëjimø ir analizës objektas.
Þinoma, viskas vël turi bûti planuojama ir daroma labai preciziðkai,
jautriai, atvirai ir maksimaliai objektyviai. Pagrindiniai ásipareigojimø
laikymosi patikrinimo organizavimo principai bûtø gana panaðûs á lëðø
paskirstymo procedûros organizavimo principus, nes abiem atvejais siekiama
viskà atlikti maksimaliai objektyviai ir bûti pasiruoðus apsiginti konfliktø
atveju:
 ásipareigojimø laikymosi patikrinimas turi siekti ne iðaiðkinti kuo daugiau
neatitikimø ir nubausti paþeidëjus, o panaudoti probleminius atvejus
bendradarbiavimo ir veiklos kokybës tobulinimui bei abipusio
pasitikëjimo stiprinimui;
 ásipareigojimø laikymosi patikrinimas turi tiesiogiai sietis su reikiamos
atsakingø institucijø pagalbos teikimu;
 þaidimo taisyklës turi bûti numatytos ið anksto ir visi esami ir
potencialûs valstybës/savivaldybiø funkcijø vykdytojai turi bûti tiesiogiai
átraukti á patikrinimo procedûrø planavimà;
 visus esamus ir potencialius valstybës/savivaldybiø funkcijø vykdytojus
atstovaujanèios skëtines struktûros turi bûti átrauktos tiek á patikrinimo
procedûrø planavimà, tiek á jø ágyvendinimà (kiek tai ámanoma, pvz.,
svarstant sudëtingus ginèytinus atvejus);
 atsakingos institucijos turi stengtis á patikrinimo procedûras átraukti
ilgameèius tikrinamø klausimø ekspertus ar NVO pripaþintus autoritetus
(pvz., pasiûlyti dalyvauti patikrinimo grupëse nepriklausomø ekspertø
statusu ar dalyvauti svarstant sudëtingus konfliktus);
 bûtø labai gerai, jei periodiðkai (kas keli metai) bûtø uþsakomas
nepriklausomas perduotos funkcijos ágyvendinimo rezultatyvumo ir
efektyvumo tyrimas, kuris galëtø iðanalizuoti visø tam tikrà funkcijà
ágyvendinanèiø NVO veiklà.
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Jaunimo veiklos projektø finansavimo sutartyse nustatytø
ásipareigojimø vykdymo tikrinimo tvarka
(Valstybinëje jaunimo reikalø taryboje nesvarstytas projektas)
1. Bendroji dalis
1.1. Jaunimo veiklos projektø finansavimo sutartyse nustatytø ásipareigojimø
vykdymo tikrinimo tvarka (toliau - patikrinimas) taikomas jaunimo veiklos
projektø finansavimo konkursuose dalyvavusioms ir finansavimo
susilaukusioms organizacijoms (toliau - organizacijos), sudariusioms su
Valstybine jaunimo reikalø taryba (toliau - taryba) jaunimo veiklos projektø
finansavimo sutartis.
1.2. Tikrinti galima tik laikymàsi ásipareigojimø, finansavimo susilaukusioms
organizacijoms nustatytø jaunimo veiklos projektø finansavimo sutartyse (toliau
tvarkoje - ásipareigojimø).
1.3. Tikrinimas yra vykdomas dviem kryptimis: projekto finansinë ir
ágyvendinimo (veiklos) kontrolë.
2. Patikrinimo vykdytojai
2.1. Uþ patikrinimo atlikimà atsako Tarybos sekretoriatas (toliau - sekretoriatas).
Objektyvumà patikrinimo metu sekretoriatui uþtikrinti padeda Tarybos
sudaroma Kontrolës komisija (toliau - komisija).
2.2. Komisijos nariais renkami asmenys, savo þiniomis ir patirtimi galintys
padëti Tarybai vykdyti patikrinimà.
2.3. Komisijos narius vieneriø metø laikotarpiui tvirtina Taryba.
2.3.1. Komisijos sudëtyje turi bûti ne maþiau kaip po vienà ekspertà ið
kiekvienos ekspertø komisijos, tais metais svarsèiusios jaunimo veiklos
projektus.
2.3.2. Ne maþiau kaip pusë komisijos nariø turi bûti iðrinkta ið Lietuvos jaunimo
organizacijø tarybos pasiûlytø kandidatø tarpo.
2.3.3. Kiti komisijos nariai turi bûti paskirti ið valstybës ar savivaldybiø jaunimo
politikà ágyvendinanèiø institucijø darbuotojø tarpo.
2.3.4. Komisijos nariais negalës bûti Tarybos nariai ir Sekretoriato darbuotojai.
2.3.5. Kiekvienais metais Komisijos sudëtyje turi pasikeisti ne daugiau 2/3 jos
nariø.
2.3.6. Ne maþiau 1/3 á Komisijà iðrinktø asmenø kitais metais turi dalyvauti
ekspertø komisijø, svarstanèiø jaunimo veiklos projektø finansavimà, darbe.
2.4. Komisijos veiklai vadovauja komisijos pirmininkas, kurá vieneriems metams
tvirtina Taryba. Komisijos pirmininkui komisijos darbà organizuoti padeda
Sekretoriatas.
Komisijos posëdþius esant reikalui ðaukia komisijos pirmininkas savo, Tarybos
arba 2/3 komisijos nariø iniciatyva. Komisijos sprendimai laikomi priimtais,
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jei posëdyje dalyvauja ne maþiau 1/2 komisijos nariø, ir uþ juos balsuoja
dauguma posëdyje dalyvavusiø komisijos nariø.
2.5. Komisijos nariai turi teisæ:
2.5.1. Susipaþinti su organizacijos konkursui pateiktais projektais bei ekspertø
vertinimo rezultatais.
2.5.2. Dalyvauti informacinëse dienose finansø klausimais, kurias organizuoja
sekretoriato darbuotojai, bei sekretoriato pagalba susipaþinti su organizacijø
finansinëmis ataskaitomis.
2.5.3. Remiantis Jaunimo veiklos projektø finansavimo sutartyse finansavimo
susilaukusioms organizacijoms nustatytais ásipareigojimais, tikrinti tiek
finansinës paramos susilaukusios organizacijos bendrà veiklà, tiek konkretaus
projekto ágyvendinimà.
2.6. Komisijos narys negali dalyvauti patikrinime organizacijø, kurias su
komisijos nariu sieja ryðiai (narys dalyvauja tikrinamos organizacijos projektø
ágyvendinime ir pan.), neleidþiantys komisijos nariui priimti objektyviø
sprendimø.
3. Patikrinimø ágyvendinimo tvarka
3.1. Kiekvienø metø pradþioje Taryba patvirtina ir paskelbia tais metais paremtø
organizacijø sàraðà, kurios metø eigoje turës bûti patikrintos.
3.2. Konkreti organizacija, jos patikrinimo laikas, patikrinimà vykdysianti grupë
(toliau - patikrinimo grupë) ir jos vadovas bus patvirtinti Tarybos sekretoriaus
ásakymu.
3.3. Patikrinimo grupës sudëtyje turi bûti bent vienas sekretoriato pareigûnas
ir nemaþiau kaip vienas komisijos narys. Komisijos nará á patikrinimo grupæ
siûlo komisijos pirmininkas.
3.4. Jei Taryba ið valstybiniø institucijø, kitø ástaigø, organizacijø bei asmenø
gauna raðytinës ar kitokios medþiagos, liudijanèios, kad konkreèios
organizacijos nesilaiko ásipareigojimø, tai Taryba savo sprendimu turi teisæ
pavesti Tarybos sekretoriui surengti skubø tokiø organizacijø patikrinimà. Ðiuo
atveju tarybos sekretoriaus ásakyme taip pat turi bûti nurodytas organizacijos
patikrinimo pagrindas.
4. Patikrinimo grupës teisës ir pareigos bei rezultatø áforminimo tvarka
4.1. Patikrinimo grupës nariai, pateikæ asmens dokumentà ir sekretoriaus
ásakymà organizacijos tikrinimo metu gali:
4.1.1 Susipaþinti su finansinës apskaitos dokumentais, susijusias su
ásipareigojimø vykdymu, daryti dokumentø kopijas;
4.1.2. Susipaþinti su raðytine, þodine ir vizualine medþiaga, susijusia su
ásipareigojimø vykdymu, daryti medþiagos kopijas;
4.1.3. Apþiûrëti patalpas, susijusias su ásipareigojimø vykdymu;
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4.1.4. Uþduoti klausimus asmenims, susijusiems su ásipareigojimø vykdymu;
4.1.5. Uþduoti klausimus kitiems asmenims, galintiems pateikti patikrinimui
reikalingos informacijos.
4.2. Patikrinimo grupës nariai privalo:
4.2.1. Informacijà gautà patikrinimo metu laikyti konfidencialia ir naudoti tik
su patikrinimu susijusiems tikslams;
4.2.2. Savo elgesiu nepaþeisti asmenø konstituciniø teisiø, teisiniø ir moraliniø
elgesio normø.
4.3. Pabaigus patikrinimà patikrinimo grupë turi suraðyti patikrinimo aktà (toliau
- aktas). Aktas turi bûti suraðomas tiksliai, aiðkiai, suprantamai, visi teiginiai
turi bûti pagrásti argumentais ir faktine medþiaga. Prie akto turi bûti pridëta
faktinë medþiaga, kuria remiasi akto teiginiai, ar jos kopijos.
4.4. Aktas turi susidëti ið trijø daliø: bendrosios, tiriamosios ir iðvadø (Priedas
Nr.1). Bendrojoje dalyje turi bûti nurodyta akto suraðymo data, ávardinta
patikrinimà vykdanti institucija ir patikrinimà vykdantys asmenys, tikrinama
organizacija ir organizacijos atstovai, dalyvavæ patikrinime. Tiriamojoje dalyje
turi bûti apraðyta patikrinimo grupës atlikta veikla, surinkta faktinë medþiaga.
Iðvadose turi bûti suformuluota patikrinimo grupës nuomonë apie
ásipareigojimø vykdymà, pateikti egzistuojantys ásipareigojimø paþeidimai.
4.5. Aktà pasiraðo patikrinimo grupës nariai. Jei patikrinimo grupës nariai
nepriëjo vieningos nuomonës, kiekvienas patikrinimo grupës narys suraðo savo
aktà.
4.6. Su aktu turi bûti pasiraðytinai supaþindinamas organizacijos vadovas arba
su ásipareigojimais Tarybai susijæs atstovas (projekto vadovas, finansininkas).
Jei organizacijos atstovas atsisako paraðu patvirtinti susipaþinimo su aktu fakto,
tai apie tai paþymima akte. Organizacijos atstovas gali pateikti savo raðtiðkà
nuomonæ apie aktà.
5. Patikrinimo akto ir medþiagos svarstymas
5.1. Patikrinimo aktà ir medþiagà patikrinimo grupë turi pateikti komisijai.
Komisija turi iðnagrinëti gautà aktà bei medþiagà ir pateikti Tarybai savo
nuomonæ dël akto ir medþiagos pagrástumo bei Tarybos reagavimo á patikrinimo
rezultatus. Komisijos nariai nesutinkantys su komisijos sprendimu Tarybai gali
pateikti savo atskiràjà nuomonæ.
5.2. Komisija gali kviestis á savo posëdþius ir uþduoti klausimus patikrinimo
grupës nariams, tikrintos organizacijos atstovams, susijusiems su ásipareigojimø
vykdymu, kitiems asmenims, galintiems pateikti sprendimui reikalingos
informacijos.
5.3. Komisijos nariai privalo:
5.3.1 Informacijà gautà patikrinimo metu laikyti konfidencialia ir naudoti tik
su patikrinimu susijusiems tikslams;
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5.3.2. Savo elgesiu nepaþeisti asmenø konstituciniø teisiø, teisiniø ir moraliniø
elgesio normø.
5.4. Komisijos sprendimas perduodamas Tarybai, kuri priima sprendimà dël
reagavimo á patikrinimo rezultatus.
5.5. Taryba gali kviestis á savo posëdþius ir uþduoti klausimus patikrinimo
grupës nariams, tikrintos organizacijos atstovams, susijusiems su ásipareigojimø
vykdymu, kitiems asmenims, galintiems pateikti sprendimui reikalingos
informacijos.
5.6. Tarybos nariai privalo:
5.6.1. Informacijà gautà patikrinimo metu laikyti konfidencialia ir naudoti tik
su patikrinimu susijusiems tikslams;
5.6.2. Savo elgesiu nepaþeisti asmenø konstituciniø teisiø, teisiniø ir moraliniø
elgesio normø.
5.7. Taryba turi apsvarstyti Komisijos pateiktà sprendimà dël organizacijos
ásipareigojimø vykdymo laikymosi. Paaiðkëjus paþeidimø atvejams Taryba turi
imtis priemoniø, uþtikrinanèiø valstybei padarytø nuostoliø atlyginimà.
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PRIEDAS NR.1
Dël Jaunimo veiklos projektø finansavimo sutartyse nustatytø ásipareigojimø
vykdymo tikrinimo
PAGRINDAS. Valstybinës jaunimo reikalø tarybos 199__ ____________ d.
ásakymas Nr. __  Dël organizacijos __________________ Jaunimo veiklos
projektø finansavimo sutartyje nustatytø ásipareigojimø vykdymo tikrinimo.
1. Bendroji dalis
Aktas suraðytas 200__ m. _____________ d.
Patikrinimà vykdanti institucija: Valstybinë jaunimo reikalø taryba.
Patikrinimà vykdantys asmenys:
1) ____________________ patikrinimo grupës vadovas.
(Vardas, pavardë)

2) ____________________
(Vardas, pavardë)

3) ____________________
(Vardas, pavardë)

Tikrinama organizacija: ____________________________
Tikrinime dalyvavæ organizacijos atstovai:
1) ____________________________________
(Vardas, pavardë, pareigos organizacijoje)

2) ____________________
(Vardas, pavardë)

3) ____________________
(Vardas, pavardë)

2. Tiriamoji dalis (apraðoma patikrinimo grupës atlikta veikla, surinkta
faktinë medþiaga)
3. Iðvados (nuomonë apie ásipareigojimø vykdymà, ávertinant organizacijos
veiklà, projektø vykdytojø kompetencijà, pateikiant egzistuojanèius
ásipareigojimø paþeidimus)
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Patikrinimo grupë

Tikrintos organizacijos atstovai

(paraðas) (Vardas, pavardë, grupës vadovas)
(paraðas) (Vardas, pavardë)
(paraðas) (Vardas, pavardë)

(paraðas) (Vardas, pavardë, pareigos)
(paraðas) (Vardas, pavardë, pareigos)
(paraðas) (Vardas, pavardë, pareigos)
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Kaip plëtoti ávairiø srièiø ir lygiø valdymo
institucijø bendradarbiavimà, valstybës ar savivaldybiø
funkcijø ágyvendinimui panaudojant NVO
Valstybës iðlaidø administravime siekiama daþnai vienas kitam
prieðtaraujanèiø dalykø  viena vertus, norima iðvengti veiklos dubliavimosi
ir stengiamasi iðskaidyti tiek uþ strategijà, tiek uþ vykdymà atsakingos
institucijas á kuo labiau atribotas sritis ir lygius, kita vertus, norima, kad ávairios
sritys kuo labiau bendradarbiautø tarpusavyje.
Deja, daþnai bendradarbiavimas neiðeina ið ávairiø komitetø, darbo grupiø
ir pan. ribø - praktiniame lygyje daþniausiai beveik nebendradarbiaujama.
Praktikoje daþniausiai veikiama per savo srities institucijas ir nesidomima
kitos srities  gyvenimu, nes tam yra kitos srities institucijos - ðvietimo
srityje veikiama per ðvietimo ástaigas, socialinëje srityje - per socialinës
paramos ástaigas, valstybë veikia per valstybës ástaigas, savivaldybës - per
savivaldybiø ástaigas ir pan.
Daþnai atrodo, kad praktiniam bendradarbiavimui trûksta kaþko
realaus ir apèiuopiamo, kaþko kas motyvuotø veikti kartu ir daryti átakà
bendram veikimui. Praktinis bendradarbiavimas negali bûti aktyvus ir
sëkmingas vien dël to, kad to nori aukðèiausiosios valdþios institucijos ir
pareigûnai. Kaip konkreèiø paslaugø teikimà lemia kryptingos finansinës
investicijos, taip ir aktyvø praktiná ávairiø srièiø ir lygiø bendradarbiavimà
turi sucementuoti tam tikros bendros finansinës programos ir bendrai
finansuojami projektai.
NVO panaudojimas ávairiø lygiø (valstybës ir savivaldybiø) ir srièiø
(ðvietimo, socialinës apsaugos ir pan.) susipynusiø funkcijø ágyvendinimui
gali bûti labai sëkmingu pagrindu ávairiø lygiø ir srièiø valdþios institucijoms
bendradarbiauti. Bendrai Socialinës apsaugos ir darbo ministerijos, Ðvietimo
ir mokslo ministerijos ir savivaldybiø finansuojami ir organizuojami
konkursai, finansuojantys moksleiviø narkomanijos prevencijai ar panaðioms
susijusioms problemoms skirtus NVO projektus, kaip niekas kitas skatins
rûpintis bendrais savo finansiniø investicijø rezultatais.
Kadangi toks bendradarbiavimas gali turëti tûkstanèius formø ir kiekvienu
atveju bus derinamas prie konkreèiø aplinkybiø, galima iðskirti tik kelis labai
bendro pobûdþio tokio bendradarbiavimo principus - bendradarbiavimas
maksimaliai turi remtis ðaliø pasitikëjimo, lygiateisiðkumo ir maksimalaus
lankstumo principais. Ypaè lankstumas yra svarbus kai kalbama apie
bendradarbiavimà, á kurá kiekvienas partneris ateina su savo finansais ir jø
panaudojimo taisyklëmis bei tradicijomis.
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Valstybinës jaunimo reikalø tarybos, Ðiaurës ministrø tarybos
informacijos biuro ir Baltijos-Amerikos partnerystës programos
susitarimas dël programos Jaunimas bendruomenei ágyvendinimo
2000 metø kovo 30 diena, Vilnius
Valstybinë jaunimo reikalø taryba, atstovaujama tarybos sekretoriaus Algirdo
Augustaièio, Ðiaurës Ministrø Tarybos informacijos biuras, atstovaujamas biuro
direktoriaus Knut Hjorth-Johansen, ir Baltijos-Amerikos partnerystës programa,
atstovaujama programos direktorës Birutës Jatautaitës, ágyvendindami programà
Jaunimas bendruomenei, sudarëme ðá susitarimà:
1. Patvirtiname programos Jaunimas bendruomenei ágyvendinimo
tvarkaraðtá ir bendruosius principus (programos Jaunimas bendruomenei
ágyvendinimo tvarkaraðtis ir bendrieji principai pridedami prie ðios sutarties ir
yra neatsiejamos ðios sutarties dalys).
2. Valstybinë jaunimo reikalø taryba, kaip programos Jaunimas
bendruomenei pagrindinë koordinatorë, ásipareigoja:
1) bendradarbiaudama su savivaldybëmis organizuoti programos Jaunimas
bendruomenei ágyvendinimà;
2) nuolatos informuoti apie programos Jaunimas bendruomenei
ágyvendinimà Ðiaurës Ministrø Tarybos informacijos biurà ir Baltijos - Amerikos
partnerystës programà;
3) nuolatos informuoti apie programos Jaunimas bendruomenei
ágyvendinimà visuomenæ;
4) paruoðti ir pristatyti visuomenei ataskaità apie programos Jaunimas
bendruomenei ágyvendinimà.
Programos Jaunimas bendruomenei
Ágyvendinimo bendrieji principai
1. Programos Jaunimas bendruomenei  finansavimui gali bûti teikiami
jaunimo veiklos projektai, kurie:
1) skatina jaunimo dalyvavimà vietinës bendruomenës gyvenime;
2) yra paruoðti ir ágyvendinami jaunø þmoniø.
2. Programos Jaunimas bendruomenei finansavimui projektus teikti gali:
1) vietinës jaunimo nevyriausybinës organizacijos, tai yra savivaldybëje
registruotos visuomeninës organizacijos, labdaros ir paramos fondai, vieðosios
ástaigos ir asociacijos (toliau vadinama - organizacijos) ar savivaldybëje
registruoti organizacijø struktûriniai padaliniai;
2) moksleiviø savivaldos institucijos;
3) neformalios jaunimo grupës, tai yra asmenø nuo 14 iki 29 metø amþiaus
grupës (toliau vadinama - asmenø grupës).
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3. Moksleiviø savivaldos institucijos ir asmenø grupës, kuriø projektas bus
paremtas tarybos sprendimu, prieð gaudamos finansavimà turës ágalioti
visuomeninæ organizacijà, labdaros ir paramos fondà, vieðàjà ástaigà ar
asociacijà vykdyti projektà.
4. Programos Jaunimas bendruomenei finansavimui teikiamø projektø
svarstyme tiesiogiai ar per atstovus projektus vertinanèiø ekspertø komisijoje
turi dalyvauti savivaldybiø patariamosios jaunimo reikalø institucijos.
5. Programos Jaunimas bendruomenei finansavimui teikiami projektai
turi bûti apraðomi paraiðkoje, kurioje bûtinai turi bûti atsakymai á visus þemiau
nurodytus klausimus:
1) koks projekto pavadinimas, koks besikreipianèios organizacijos
pavadinimas, koks besikreipianèios organizacijos adresas, telefonas, faksas,
elektroninis paðtas, interneto puslapis, koks projekto vadovo vardas ir pavardë,
darbo ir namø telefonas, faksas, elektroninis paðtas;
2) kokie laukiami projekto rezultatai;
3) kada projektas prasideda ir kada baigiasi, kas, kur, kada bus daroma,
kiek dienø truks, kas yra projekto adresatas, kokios temos bus
analizuojamos, kokie lektoriai ar kiti specialistai dalyvaus, kokie metodai
bus naudojami;
4) kokia paraiðkos pateikëjo patirtis, projekto vadovo ir vykdytojø þinios ir
patirtis srityje, susijusioje su projektu, ar bendradarbiaujama su kitø ðaliø
partneriais ágyvendinant projektà (jei bendradarbiauja, turi bûti pateiktas tai
patvirtinantis partnerio raðtas);
5) kaip projekto idëja kilo, kaip bendruomenë buvo átraukta á projekto
idëjos suformavimà;
6) kiek lëðø praðoma apmokëjimui uþ darbà projekto vykdytojams,
finansininkui ir kitiems asmenims vykdant projektà;
7) kiek lëðø praðoma patalpø nuomai ir iðlaikymui (ðildymui, elektros
energijai, vandentiekiui, kanalizacijai, apsaugai ir pan.), kiek lëðø praðoma
transporto nuomai ir iðlaikymui (degalams, tepalams ir pan.), kiek lëðø praðoma
árangos, priemoniø ir reikmenø (kompiuteriø, kopijavimo aparatø, raðymo lentø
ir pan.) nuomai;
8) kiek lëðø praðoma maþaverèiø priemoniø ir reikmenø (kanceliariniø
prekiø, ûkinës paskirties prekiø ir pan.) ásigijimui, kiek lëðø praðoma kopijavimo
paslaugoms, vertimo paslaugoms, leidybos iðlaidoms;
9) kiek lëðø praðoma komandiruotëms, kiek lëðø praðoma ryðiø iðlaidoms
(telefonui, faksui, paðtui ir pan.);
10) kiek lëðø praðoma renginio dalyviø apgyvendinimui ir maitinimui;
11) kiek lëðø ið viso praðoma projekto ágyvendinimui ir kiek lëðø gaunama
ið kitø finansavimo ðaltiniø.
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Programos Jaunimas bendruomenei
ágyvendinimo tvarkaraðtis
1. 04.13 Kaune apie programos ágyvendinimo principus informuojamos
savivaldybës. Kaune pasitariama ir papraðoma savivaldybiø patariamøjø
jaunimo reikalø institucijø pateikti savo pasiûlymus dël savivaldybëse
skelbiamø jaunimo bendruomeniniø iniciatyvø finansavimo konkurso nuostatø
projekto.
2. Iki 04.28 savivaldybiø patariamosios jaunimo reikalø institucijos
pateikia Valstybinei jaunimo reikalø tarybai savo pasiûlymus dël
savivaldybëse skelbiamø jaunimo bendruomeniniø iniciatyvø finansavimo
konkurso nuostatø projekto. Konkurso nuostatø projektas turi atitikti
programos Jaunimas bendruomenei ágyvendinimo bendruosius principus.
3. Iki 05.12 konkurso nuostatai atskirai savivaldybei patvirtinami programos
ágyvendinimo sutartimis, kurias pasiraðo Valstybinë jaunimo reikalø taryba ir
savivaldybë. Tuo paèiu skelbiamas projektø priëmimas.
4. Iki 06.02 priimami projektai. Juos surenka savivaldybës jaunimo reikalø
koordinatoriai.
5. Iki 06.16 projektai apsvarstomi savivaldybëse. Svarstymuose patvirtintos
rekomendacijos pateikiamos Valstybinei jaunimo reikalø tarybai. Projektai
savivaldybëse turi bûti apsvarstyti vadovaujantis programos Jaunimas
bendruomenei ágyvendinimo bendraisiais principais.
6. Iki 06.30 Valstybinë jaunimo reikalø taryba, Ðiaurës kraðtø informacijos
biuras ir Baltijos-Amerikos partnerystës programa priima galutinius sprendimus
dël savø lëðø paskirstymo. Baltijos-Amerikos partnerystës programa gali priimti
galutiná sprendimà dël savø lëðø paskirstymo vëliau.
7. Po galutinio sprendimo pasiraðomos projektø finansavimo sutartys ir
vyksta projektø ágyvendinimas. Projektø finansavimo sutartyse nustatyta tvarka
atsiskaitoma uþ projektø ágyvendinimà.
Valstybinës jaunimo reikalø tarybos ir ......................................
Savivaldybës susitarimas dël programos
Jaunimas bendruomenei ágyvendinimo
2000 m. ................... d., .....................
Valstybinë jaunimo reikalø taryba, atstovaujama tarybos sekretoriaus Algirdo
Augustaièio, ið vienos pusës, ir ............. savivaldybë, atstovaujama
......................, ið kitos pusës, sudarëme ðá susitarimà, kuriuo susitarëme:
1. Skatinti jaunimo dalyvavimà vietinës bendruomenës gyvenime ir
savivaldybës jaunimo politikos vystymàsi. Tuo tikslu organizuosime jaunimo
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bendruomeniniø iniciatyvø finansavimo konkursà, kurio nuostatus bendru
sutarimu patvirtiname (jaunimo bendruomeniniø iniciatyvø finansavimo
konkurso nuostatai pridedami prie ðios sutarties ir yra neatsiejama ðios sutarties
dalis).
2. Valstybinë jaunimo reikalø taryba ásipareigoja:
1) koordinuoti jaunimo bendruomeniniø iniciatyvø finansavimo konkurso
ágyvendinimà, teikti informacijà apie jaunimo bendruomeniniø iniciatyvø
finansavimo konkurso eigà programos Jaunimas bendruomenei iniciatoriams;
2) suteikti savivaldybës pareigûnui, atsakingam uþ jaunimo reikalus,
jaunimo bendruomeniniø iniciatyvø finansavimo konkurso organizavimui
reikalingø þiniø.
3. .................. savivaldybë ásipareigoja:
1) vieðai informuoti savivaldybëje registruotas jaunimo nevyriausybines
organizacijas, moksleiviø savivaldos institucijas bei savivaldybës gyventojus
apie skelbiamà jaunimo bendruomeniniø iniciatyvø finansavimo konkursà ir
jo rezultatus;
2) padëti organizuoti jaunimo bendruomeniniø iniciatyvø finansavimo
konkursà, pavesdama savivaldybës pareigûnui, atsakingam uþ jaunimo reikalus,
ir/ar kitam savivaldybës pareigûnui:
a) informuoti apie konkursà savivaldybës jaunimo organizacijas, moksleiviø
savivaldos institucijas, neformalias jaunimo grupes;
b) konsultuoti suinteresuotus asmenis projektø raðymo ir ágyvendinimo
klausimais;
c) surinkti ir perduoti Valstybinei jaunimo reikalø tarybai jaunimo
bendruomeniniø iniciatyvø finansavimo konkursui pateiktas paraiðkas;
d) organizuoti jaunimo bendruomeniniø iniciatyvø finansavimo konkursui
pateiktø paraiðkø svarstymà ir perduoti Valstybinei jaunimo reikalø tarybai
paraiðkø svarstymo rezultatus;
e) paruoðti ir pristatyti visuomenei ataskaità apie programos Jaunimas
bendruomenei ágyvendinimà savivaldybëje.

55

Nevyriausybiniø organizacijø ir savivaldybiø bendradarbiavimas (metodiniai patarimai)

KAIP KURTI EFEKTYVIÀ NEVYRIAUSYBINIØ
ORGANIZACIJØ PARTNERYSTÆ
Zbigniewas Wejcmanas,
Paramos savitarpio pagalbos iniciatyvoms biuro BORIS direktorius
Bendradarbiavimas siekiant iðspræsti
bendruomenës problemas
Bendruomenës partneriø, nepaisant jø skirtumø, bendradarbiavimas turi
remtis jø patirtimi sprendþiant tos paèios vietos bendruomenës problemas.
Daþnai bendradarbiaujame tik su vietos valdþia, nes mums atrodo, kad tik
ji gali padëti ágyvendinti mûsø misijà. Tada laukiame kiekvieno susitikimo su
seniûnu ar meru, ásidëmime Tarybos posëdþiø datas, o savivaldybës ar
seniûnijos darbuotojas tampa mums pagrindiniu informacijos ðaltiniu. Tai nëra
blogai, jeigu tuo pat metu nepamirðtame, kad tokià paèià visuomenës problemà
sprendþia ir kita institucija, organizacija ar pavieniai asmenys. Daþniausiai tai
pagrindinës vietos organizacijos, valdþios institucijos ar aktyvûs þmonës. Jie
yra neatsiejama mûsø darbo dalis, nes turi þiniø, iðtekliø ir informacijos, kurios
mes negausime nei ið savivaldybës tarybos, nei ið seniûno ar mero.
Visi puikiai þinome, kad bûtent taip turime elgtis norëdami iðspræsti
visuomenës problemas, taèiau koalicijos ar bendradarbiaujanèios grupës yra
gana retas reiðkinys. Sunkumai, kuriuos manome esant,  skirtingi atskirø
sektoriø veiklos metodai, interesø nesuderinamumas, galimas vieno ið partneriø
dominavimas, nesugebëjimas organizuoti procesà, asmeniniai nesutarimai, 
nulemia tai, kad niekas nenori imtis tokiø iniciatyvø. Be abejo, daug lengviau
suversti visa kaltæ kitiems, nei su tais kitais susitikti ir pabandyti kà nors
padaryti drauge.
Nepaisant viso to, darbas grupëje, vienijanèioje skirtingus subjektus, turi
daug privalumø. Tai:
 galimybë bendradarbiaujant sustiprinti savo veiklos efektyvumà,
 tikslø dubliavimo eliminavimas,
 lengviau gaunamas visuomenës pritarimas konkretiems uþdaviniams,
 galimybë sulaukti didesnio atgarsio,
 galimybë lengviau pritraukti þmogiðkuosius bei finansinius iðteklius ir
disponuoti laiku.
Taèiau daþniausiai dirbame su atskirais þmonëmis, pasiryþusiais iðspræsti
vietos problemas. Deja, akivaizdu ir tai, kad jie neieðko sàjungininkø
skubesniam ir kokybiðkesniam problemos sprendimui. Sàmoningai
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nesuvokdami jie labiau trokðta bûti kankiniais, negu kam nors atiduoti galimus
nuopelnus. Taèiau derëtø lauþyti tokius asmeninius barjerus ir stengtis bendrauti
su kitais.
Palankiausias bendradarbiavimo modelis  sukurti nevyriausybiniø
organizacijø, dirbanèiø toje paèioje srityje arba sprendþianèiø labai panaðias
problemas, sambûrá. Pamaþu pastebimas didëjantis poreikis sukurti autentiðkà
susivienijimà, jungiantá bendrus interesus turinèias ávairias organizacijas. Tad
galima drásti teigti, kad tol, kol organizacijos nesukurs bendradarbiavimo tinklo
bei bendrus jø interesus atstovaujanèio organo, tol jos nebus vertinamos nei
visuomenëje, nei politikoje.
Pats geriausiais pagrindas siekiant tokiø tikslø  organizuotas sambûris,
telkiantis vietos nevyriausybines organizacijas. Beje, apie tokios struktûros
bûtinumà daþnai pareiðkia ir paèios organizacijos. Jos sukûrimas siejamas su
viltimi sëkmingai patenkinti dalá paèiø organizacijø poreikiø, daþnai
suprantamø kaip galimybæ artikuliuoti ir ginti savo interesus, bei partneriø
poreikiø, ypaè vietos valdþios, kuri paprastai nori kalbëti su vienu partneriu,
atstovaujanèiu organizacijø grupæ. Organizacijø sambûris turi dvi pagrindines
darbo sritis: nevyriausybiniø organizacijø darbo standartø palaikymas bei
poveikis jas supanèiai visuomenei. Be abejo, teikti visapusæ paramà lyderiams,
pasikeisti informacija, galima ir laisva forma diskutuoti bei dalintis patirtimi
bendraujant neformaliame tinkle. Taèiau norint sistemingai daryti átakà vieðajai
politikai bei ginti nevyriausybiná sektoriø, bûtina turëti formalizuotà partnerystës
struktûrà.
Þemiau iðvardysime galimas veiklos formas, kurios palengvintø ryðiø
uþmezgimà su kitomis organizacijomis, sugriautø barjerus bei leistø geriau
vieniems kitus paþinti. Tai gali bûti organizavimas plenariniø ir atskirø srièiø
atstovø susitikimø, specialiøjø mokymø bei vieðosios politikos diskusijø, á kurias
kvieèiami sveèiai.
 Klubas. Tai nevyriausybiniø organizacijø atstovø neformaliø kontaktø
vieta.
 Specializuoti mokymai. Tai reguliarûs susitikimai, kuriø metu
diskutuojama apie svarbias nevyriausybiniø organizacijø veiklos sritis.
Pavyzdþiui, siûlytume kiekvienà mënesá organizuoti susitikimus su
teisininku ar buhaltere. Tokiø susitikimø metu galima aptarti svarbius
teisinius ir finansinius klausimus. Mokymai gali trukti keletà dienø.
Tuomet svarbias organizacijos valdymo temas dësto pakviesti
konsultantai ar lektoriai (be abejo, ilgiau veikianti bendradarbiavimo
struktûra turës daugiau galimybiø surengti tokius mokymus).
 Atskirø srièiø atstovø susitikimai. Vis daþniau nevyriausybiniø
organizacijø atstovai praðo organizuoti susitikimus þmonëms, kurie
sprendþia tas paèias arba labai panaðias visuomenës problemas. Tam
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tikroje srityje veikianèiø nevyriausybiniø organizacijø atstovai gali
susitikti siekdami susipaþinti su vykdoma veikla, pasikeisti informacija,
teikti vieni kitiems pagalbà bei bendradarbiauti. Esminis tokiø susitikimø
elementas  informavimas apie svarbias, nors dar nelabai pastebimas,
vietos bendruomenës, kuriai tos organizacijos dirba, problemas. Toks
problemø ávardijimas gali bûti naudingas formuluojant seniûnijos
vieðosios politikos prioritetus
 Plenariniai susitikimai. Tokie susitikimai organizuojami bent vienà kartà
per metus. Jø tikslas  pasiektø rezultatø bei problemø, kurias patiria
visos organizacijos, apibendrinimas ir pasiûlymø kitiems partneriams
artikuliavimas bei bendrø iniciatyvø aptarimas. Uþ tokio susitikimo
organizavimà ir vedimà atsakingi nevyriausybiniø organizacijø,
dalyvaujanèiø tame susitikime, atstovai. Tokiu atveju gali bûti naudinga
sukurti vadinamàjá sekretoriatà.
 Sekretoriatas (informacijos centras) yra organizacinis-informacinis
punktas. Renka informacijà apie tai, kur ir kada renkasi konkreèios srities
organizacijos, kaupia duomenø bazæ, siunèia praneðimus ir kvietimus á
susirinkimus ar kitus renginius, kas mënesá parengia ir iðsiunèia
ataskaitinius-informacinius biuletenius. Pagal galimybes padeda srièiø
grupiø koordinatoriams. Lëðø tokioms iniciatyvoms galima gauti
nevyriausybinëms organizacijoms þinomais bûdais (paramos programø
bei fondø lëðos) bei savanoriðki visø suinteresuotø grupiø ánaðai.
Tokios paprastos iniciatyvos sudarys sàlygas apsibrëþti, kur pavienës
organizacijos gali ir nori veikti kartu, o kur  atskirai. Tai palengvina kasdieniø
ryðiø uþmezgimà ir palaikymà, pasikeitimà informacija bei laipsniðkà integruotø
organizacijø kûrimà. Visos formos, kuriomis siekiama intensyvinti atstovø ryðius,
sàlygoja efektyvesniø partnerystës ryðiø tarp nevyriausybiniø organizacijø
kûrimà.
Ávairûs organizacijø partnerystës matai
Ásivaizduokime dvi ar daugiau organizacijø, kartu sprendþianèiø problemas.
Tø organizacijø sukurta partnerystë egzistuoja tarsi atskirai nuo dalyvaujanèiø
organizacijø. Partnerystë kuriama siekiant kartu spræsti problemas, dalintis
turimais iðtekliais, bendradarbiauti koordinuojant veiksmus, kurti koalicijà ir
t.t. Bendradarbiaujanèios organizacijos veikia siekdamos bendrø tikslø,
laikydamosi naujø sprendimo taisykliø ir bendrø reikalavimø. Reikalaujama,
kad kiekviena organizacija ar institucija átrauktø ir savo iðtekliø. Þinoma,
tokia tarpusavio priklausomybë gali bûti nuolatinë arba laikina, kuomet
funkcionuojanti partnerystë reikalinga tik tam tikroje situacijoje. Tokios
partnerystës formos yra tinklas, koordinacinë grupë ir sàjunga.
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Ðios trys formos skiriasi bendra organizacijø-nariø átaka, tikslais ir
partnerystës veiksmais bei jø sàlygojamais sambûriais. Jas galimas aptarti keletu
aspektø.
 Tikslø sudëtingumas. Egzistuoja parterystës tikslø sudëtingumo laipsniai.
Tai  ir paprastas pasikeitimas informacija, ir sudëtingi tikslai bei bendri
veiksmai sprendþiant problemas.
 Ryðiø intensyvumas  kaip pasireiðkia susijusiø organizacijø tikslø
bendrumas, uþdaviniai, sprendimø tvarka bei ánaðas.
 Sambûriø formalumas. Tai  organizacijø-nariø struktûros, veiklos,
taktikos bei procedûrø formalizavimas laikantis tam tikrø taisykliø bei
sutarèiø.
Organizacijos, kurios gana laisvai tarpusavyje bendradarbiauja,
vadinamos tinklu. Pagrindinis tokios parterystës tikslas  pasikeitimas
informacija. Nariai gali laisvai, be jokiø sunkumø, prie tinklo prisidëti arba
ið jo iðeiti, nedarydami poveikio paèios partnerystës egzistavimui. Proceso
modeliai ir tinklo struktûros yra visiðkai neformalios. Tokiu atveju organizacijosnarës visiðkai nepraranda savo autonomijos. Dalijimasis iðtekliais
daþniausiai vyksta idëjø, þiniø, ataskaitø, praneðimø lygmenyje. Tokia
partnerystë apibûdinama kaip koalicija. Sunku uþèiuopti tokio tinklo
egzistavimà, nes daþniausiai èia nereikia tokios atskiros erdvës, kaip biuras
ar pastatas. Todël organizacija, neáneðdama jokiø specialiø lëðø, gali bûti
keliø tinklø nare.
Kartu veikianèios organizacijos, pasiþyminèios artimesniais ryðiais,
vadinamos koordinacinëmis grupëmis. Jos siekia didesniø, negu tik pasikeitimas
informacija, tikslø. Narystë jose yra stabilesnë, taip pat didelis dëmesys
skiriamas tiems, kas nori ateiti bei kas vyksta tuomet, kai kas nors nusprendþia
pasitraukti. Proceso modeliai bei koordinavimo struktûra labiau formalizuoti.
Be to, kiekvienas narys turi atsisakyti dalies savo autonomijos, o tai gali turëti
átakos vidaus taisyklëms. Kalbant apie iðteklius, tai kiekvienas koordinacijai
narys turi paaukoti dalá savo laiko, personalo, lëðø ar árangos. Tokia partnerystë
lengviau pastebima, nes jos tikslai bei veiksmai reikalauja labiau apèiuopiamo
proceso ir struktûros.
Sàjungos organizacijos-narës yra glaudþiai susijusios. Tikslas konkretus,
daþniausiai sudëtingas ir ilgalaikis. Narystë labai stabili. Nariø priëmimas ir
praradimas tampa rimta problema ir gali sukelti esminiø pokyèiø, net ir þlugimà.
Proceso modeliai ir bendradarbiavimo struktûra beveik visais atvejais iðdëstoma
raðtu, daþniausiai  juridinio dokumento pavidalu. Kiekviena organizacijanarë atiduoda didelæ savo autonomijos dalá bendradarbiavimo labui, o atstovai,
veikiantys partnerystëje, turi didelæ sprendimo galià. Lëðø indëlis tokios
partnerystës atveju gali bûti labai didelis, todël organizacija, prieð nuspræsdama
dalyvauti, turi atlikti iðsamià analizæ.
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Taip suprantamas bendradarbiavimas yra labiau pastebimas nei kuri nors
atskira organizacija-narë. Ypaè tai bûdinga organizacijø koalicijoms,
siekianèioms ginti nevyriausybinio sektoriaus bei jo klientø interesus.
Vienas ið pagrindiniø nevyriausybiniø organizacijø veiklos tikslø yra ne tik
tiesioginis paslaugø teikimas, bet ir interesø gynimas. Pastarasis yra svarbi
nevyriausybiniø organizacijø funkcija, rodanti nevyriausybiniø organizacijø
brandà. Ið esmës, interesø gynimas pasireiðkia darant átakà politikai, siekiant
apginti interesus bei suteikti didesnes plëtros galimybes tam tikroms visuomenës
grupëms.
Interesø gynimo srityje veikianèios organizacijos
 atlieka tyrimus, analizæ ir rengia ataskaitas;
 stebi, kaip paisoma teisiø ir kontroliuoja atskirø visuomenës grupiø
interesø apsaugà;
 atstovauja atskiroms visuomenës grupëms;
 reformuoja, recenzuoja ir inicijuoja sisteminio pobûdþio sprendimus,
tame tarpe ir juridinius;
 palaiko ryðius su valstybës ir vietos valdþios institucijomis
Taigi bûdai, kuriais nevyriausybinës organizacijos daro poveiká politikai,
keièiasi. Nuo ávairiausiø opozicinio pobûdþio veiksmø pereinama prie
subtilesniø, kuriø bendrasis vardiklis yra átaka sprendþiant atskiras problemas,
pvz., bendruomenës politikos, sveikatos apsaugos, ðvietimo, ir kt. Pastebimi
tokie pokyèiai:
 pereinama nuo tiesioginiø akcijø prie subtilesniø bûdø;
 revoliucingas poþiûris keièiamas konstruktyviais veiksmais;
 uþuot laikiusis principo viskas arba nieko, pradedama laikytis þingsnis
po þingsnio principo;
 nuo bendrøjø interesø artikuliavimo ir masiniø judëjimø pereinama prie
atskirø visuomenës grupiø interesø atstovavimo;
 valdþios puolimà keièia sumanus pasinaudojimas jos mechanizmais;
 nuo veiksmø, paremtø jëga, pereinama prie veiksmø, paremtø tiesa.
Toks reiðkinys pastebimas visuose pokomunistiniuose kraðtuose, kuriuose
iðsivystë nevyriausybinis sektorius. Ðiø kraðtø nevyriausybinis sektorius vis
daþniau reiðkia ávairiø interesø grupiø organizacijos formà, taigi iðvengia
esminio pasidalijimo á visuomenæ ir valdþià. Taip pat nyksta ir kaþkada labai
svarbi buvusi riba tarp nevyriausybinio ir valstybinio sektoriaus.
Aptarëme tris organizacijø bendradarbiavimo formas, taèiau tai nëra
partnerystës lygmenys. Koalicijos kûrimas yra procesas, tad visuomet tæstinis
ir vykstantis nuolat. Organizacija, su kuria tinkle susitinkame tik dël vieno
reikalo, kitu klausimu gali bûti drauge su mumis koalicijoje. Siûlomi
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partnerystës modeliai nëra nei patys geriausi, nei patys blogiausi, ir tai, kas
pasiteisina vienoje situacijoje, kitoje gali visiðkai netikti. Kaip ir pavojai, kurie,
mûsø manymu, gali slypëti bendradarbiavime, daþniausiai priklauso nuo
partnerystës formos. Jie yra nereikðmingi tinklo atveju, bet vis labiau didëja
partneriø ryðiams tampant glaudesniems.
Taèiau verta pradëti kurti koalicijà ir nevyriausybiniø organizacijø sàjungas,
nes jø dëka
 atsiranda galimybë rezultatyviai paveikti vieðàjà valdþià, kuomet iðkyla
grësme nevyriausybinio sektoriaus interesams;
 tampama formaliu vieðosios valdþios, ypaè savivaldybës, organø
partneriu kuriant ávairaus pobûdþio programas ir formuojant
bendruomenës politikà;
 sudaromos sàlygos tam tikrø teritorijø nevyriausybiniø organizacijø
integracijai bei vienodø galimybiø uþtikrinimui, nepriklausomai nuo
geografinës padëties (sostinë  provincija)
 stambesnës organizacijos tampa atsakingos uþ visos ðalies
nevyriausybiniø organizacijø savitarpio supratimà.
Organizacijø partnerystës kûrimo etapai
Nepaisant skirtumø, bûdingø atskiroms partnerystës formoms, jø siekiama
panaðiu bûdu.
Visø pirma atliekama problemos aplinkos analizë. Ji apima visas institucijas
ir reiðkinius, susijusius su tam tikra problema, nepaisant teritorinio jø
iðsidëstymo (jie gali ir nepriklausyti vietos bendruomenei). Vietos bendruomenë
suvokiama kaip daugelio veiksniø darinys, ir tik kai kurie ið jø paprastai bûna
susijæ su tam tikra problema.
Problemos aplinkos analizë atliekama ávardijant:
 institucijas, organizacijas ar reiðkinius, skatinanèius mûsø veiklà;
 institucijas, organizacijas ar reiðkinius, stabdanèius mûsø veiklà.
Kitas þingsnis - pradinë potencialiø partneriø analizë. Ðis etapas retai
pasiekiamas. Daþniausiai, nesisekant veiklai, ieðkome vienkartinës paramos.
Nesistengiame sukurti nuolatinio bendradarbiavimo, o tik stipriø ðalininkø
padedami norime prastumti savo sumanymus. Partneriø ieðkome tarp politikø,
átakingø asmenybiø, net neátardami, kad mûsø kaimynai  nedidelë panaðaus
tipo organizacija  gali bûti mûsø sàjungininkai.
Aplinkos analizë yra bûtina atrenkant þmones ir institucijas, kurias verta
pritraukti. Kuo jie ávairesni, tuo geriau  ávairovë yra esminë partnerystës
vertybë. Atliekant analizæ kreipiamas dëmesys á tuos, kurie gali bûti mums
palankûs ir á tuos, kurie gali trukdyti mums ir mûsø veiklai. Analizuodami
partnerius, atsakome á ðiuos klausimus:
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 koks potencialaus sàjungininko juridinis statusas;
 pagrindiniai tikslai ir klientai;
 kodël jo vaidmuo svarbus sprendþiant problemà;
 koks jo indëlis á partnerystæ;
 kokios naudos jis gali tikëtis bendradarbiaudamas.
Skirkime pakankamai dëmesio ir galimiems mûsø partnerystës prieðams.
Jie taip pat gali suvaidinti tam tikrà vaidmená mûsø partnerystëje. Jie iðpleèia
tikrovës suvokimà, parodo visiðkai kità poþiûrá á mûsø problemà bei leidþia
mums pasiruoðti galimiems iðpuoliams prieð mûsø veiklà.
Nusprendæ, kas gali su mumis bendradarbiauti, turime potencialius mûsø
partnerius pakviesti á susitikimà. Tø susitikimø metu privalome siekti:
 susipaþinti su partneriais;
 apibrëþti privalomas vertybes ir nustatyti veiklos taisykles;
 suplanuoti bendrà visiems partneriams projektà.
Visø pirma reikia paskirti atitinkamà laikà susipaþinti. Susipaþinimo faktorius
turi dominuoti pirmøjø susitikimø metu ir nereikia apsiriboti tik paèiu pirmu
susitikimu. Reikia skirti vienodà dëmesá tiek partneriø ryðiams, tiek ir
uþdaviniams. Pokalbiai nëra prarastas laikas, jeigu stengiamës, kad jie bûtø
teminiai, nors ir á tai nereikëtø þiûrëti labai grieþtai.
Susitikimo metu nereikëtø apsiriboti vien tik vardø ir organizacijos
pavadinimø pasakymu. Reikëtø ieðkoti atsakymø á ðiuos klausimus:
 koks mûsø poþiûris á problemà, dël kurios susitikome;
 kas mus sieja;
 kà norime kartu daryti;
 ko mums reikia, kad galëtume pasiekti savo tikslà.
Pirmuose susitikimuose turime paliesti ðias temas: kodël atëjome á ðá
susitikimà; kokios su ðia problema susijusios vertybës mums artimos; kokios
problemos, jûsø nuomone, gali bûti susijusios su jûsø organizacijos dalyvavimu
ðioje partnerystëje; kokios naudos tikitës. Tai leis dalyviams ið pat pradþiø bûti
atviriems ir nuoðirdiems. Dël to ir pirmame darbø etape reikëtø dirbti drauge.
Tik tuomet, kai grupë geriau susipaþins bei pasitikës vieni kitais, galima pradëti
dirbti savarankiðkose darbo grupëse.
Vienu ið pirmøjø susitikimø rezultatø turëtø bûti pradiniø privalomø
partnerystës grupës vertybiø ir darbo taisykliø nustatymas. Jau minëjome vienà
ið didþiausiø partnerystës privalumø  partneriø ávairovæ. Tai ne tik organizacijø,
institucijø ávairovë, bet ir charakteriø ávairovë. Partnerystë, ypaè koalicija,
susideda ið labai stipriø lyderiø. Tiesà sakant, tai yra jëga siekiant realizuoti
partnerystës tikslus, bet, kita vertus, tai labai sudëtinga grupë konsolidacijos
ir bendradarbiavimo atþvilgiu. Todël prieð pradëdami kokià nors veiklà, grupës
nariai turëtø tiesiog pamëgti vienas kità, jausti simpatijà ir pasitikëjimà. Tai ne
visuomet pasiekiama diskutuojant darbo temomis, galbût þmonës suras daug
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daugiau bendrø bruoþø (o gal tiesiog ras maþiau ideologiniø skirtumø)
kalbëdami laisvomis temomis. Todël verta tokià partnerystæ pabandyti kurti
organizuojant bendras iðvykas ar ðventes, þinoma, jeigu tai ámanoma, nes tokiø
renginiø prasmingumas abejoniø nekelia.
Be to, svarbu nustatyti nariø ásipareigojimø lygá ir gauti jø pasiþadëjimà
dël investuojamø iðtekliø. Resursai ne vien finansiniai. Pasirûpinkime, kad
kiekvieno dalyvio indëlis bûtø panaðus  jeigu neturi pinigø, paaukok savo
laikà. Taip iðvengsime susiskaidymo á privilegijuotas ir maþesnes organizacijas.
Mûsø partneriai gali suteikti:
 juridiná statusà;
 galimybæ naudotis svarbia informacija;
 galimybæ susitikti su svarbiø þmoniø;
 sugebëjimus (pvz., sumanymus);
 tam tikras asmenines savybes;
 þmogiðkuosius resursus (deleguotas darbuotojas, savanoris);
 organizacinius ir materialinius resursus;
 laikà susitikimams, darbui, diskusijoms.
Pradiniame partnerystës grupës susitikimo etape derëtø iðlaikyti praneðimø
ir uþduoèiø pusiausvyrà. Stenkimës sukurti partnerystæ, kad bûtø sëkmingai
iðspræsta tam tikra problema. Sëkminga grupës veikla neámanoma be gerø
santykiø, taèiau santykiai neturëtø uþgoþti partnerystës tikslø. Taèiau, jeigu
visiðkai negalime surasti bendros kalbos su kaþkuriais partneriais, nebijokime
jø atsisakyti.
Po pirmojo, susipaþinimo, þingsnio prasideda bendro projekto planavimas.
Abu ðie procesai vyksta kartu, taèiau pirmøjø susitikimø tikslas  pasitikëjimo
kûrimas ir vieni kitø paþinimas. O bendros veiklos strategijos parengimas
nukeliamas á antrà planà. Treèiojo ar ketvirtojo susitikimo metu ðios proporcijos
turëtø pasikeisti. Ryðiø kûrimas uþleidþia savo vietà uþdaviniø tikslinimui.
Þmoniø tarpusavio ryðiai plëtosis sprendþiant problemà, dël kurios ta grupë
susirenka.
Pirmame susitikime stengiamës pristatyti susirinkusiems jûsø ávardytà
problemà bei labai bendrus veiklos tikslus. Taèiau nesitikëkime, kad partneriai
susitelks iðsamiai mûsø pateiktos medþiagos analizei. Jie susitelks savo pozicijø
átvirtinimui. Pirmojo pristatymo metu nesufleruokime, kokios jie gali tikëtis
naudos ið bendradarbiavimo su jumis sprendþiant nurodytà problemà. Leiskite
jiems patiems atrasti tà naudà, uþsiminkite tik tuomet, jeigu patys neranda.
Tai apsaugos iniciatoriø nuo to, kad kiti nesijaustø, tarsi veikla jiems yra
primetama, tarsi kaþkas kitas bûtø nusprendæs, kas jiems naudinga, o kas ne.
Tokioje situacijoje partneriai gali pasijusti atskirti nuo sprendimø priëmimo
proceso, nes bûtent asmeninio indëlio pajautimas motyvuoja narius tolesniam
dalyvavimui ir savo laiko bei resursø aukojimui.
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Pirminis problemos apibrëþimas taip pat turi vykti derybø bûdu.
Organizacijos skirtingai supranta tà patá dalykà ir problemos svarbumà. Grupës
susitikimai turi bûti skirti bendrø prioritetø nustatymui. Taip pat ir mes, savo
partneriø dëka, galime pamatyti problemà naujoje ðviesoje.
Veiklos tikslai, suformuluoti inicijuojanèios organizacijos, performuluojami
atsiþvelgiant á visos grupës lûkesèius. Mûsø partneriø tikslai gali visiðkai sutapti
su mûsø tikslais, bet taip pat gali ir visiðkai iðsiskirti. Kadangi visi partneriai
turi identifikuoti save su projektu, tai inicijuojanti organizacija turi apsispræsti,
ar toliau dalyvaus grupës darbe siekiant partneriø uþsibrëþtø tikslø. Labai svarbu
ið suformuluotø tikslø nustatyti prioritetinius tikslus. Tai turëtø bûti tikslai, kurie
pagal galimybes atspindëtø visø partneriø poreikius, ir bûtø greitai bei sëkmingai
realizuojami. Pastarieji klausimai labai svarbûs veiklos pradþioje. Sëkmë
garantuos partnerystës jëgà. Suteiks dalyviams tikëjimà jø veiklos prasme. Tai
turi bûti greitai pasiekiama, kad varginantis ir nesëkmingas darbas neatbaidytø
partneriø.
Veiklos metodai priklauso nuo grupës potencialo. Svarbu pagal galimybes
pasidalyti uþduotis. Neperkrauti vienø ir nepalikti nuoðalyje kitø. Net, jei kas
nors ir nesiverþia dirbti, vis tiek reikia duoti kokià nors uþduotá, nes tai apsaugos
nuo antrarûðiðkumo pojûèio bei leis kiekvienam pasijusti svarbiu.
Kaip vesti partneriø grupës susitikimà
Tai skamba banaliai, taèiau, norint pabandyti sukurti vietos organizacijø ir
institucijø bendradarbiavimo tinklà, reikia susitikti.
Tam kad þmonës norëtø atvykti á susitikimà, jie turi apie já þinoti. Todël jûs,
kaip iniciatoriai, turite iðsiøsti kvietimus atrinktoms organizacijoms,
institucijoms ir svarbiems þmonëms. Kvietime turëtø bûti trumpai apibûdintas
susitikimo tikslas ir sprendþiama problema bei pristatyta kvieèianèioji
institucija. Kvietimus reikëtø iðsiøsti ne anksèiau, kaip prieð tris savaites, ir ne
vëliau, kaip prieð deðimt dienø iki susitikimo. Þmonës turi turëti galimybæ
suplanuoti savo laikà, taèiau pernelyg ankstyvas kvietimas gali bûti tiesiog
pamirðtas. Jei kvieèiame svarbius valdþios pareigûnus, nepamirðkime, kad jiems
geriausia susitikti darbo metu. Taèiau toks laikas ne visada tinka nevyriausybiniø
organizacijø atstovams. Tad vidurdienis susitikimui yra, tikriausiai, pats
geriausias laikas.
Susitikimo trukmë, kaip ir kiti susitikimo elementai, yra labai svarbi
susitikimo kokybei. Rekomenduojame, kad pirmasis susitikimas tæstøsi ne ilgiau
kaip 1.5 valandos. Labai svarbu, nepaisant dalyviø skaièiaus, susitikimà pradëti
punktualiai, nevëluoti daugiau kaip 10 minuèiø. Vëluojanèiø laukimas, be
abejonës, sukels laiku atvykusiøjø nusivylimà.
Mums daþnai atrodo, kad efektingai suformuluoti kvietimai garantuoja
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kviestøjø dalyvavimà susitikime. Galbût taip ir yra, taèiau siûlome prieð dvi
dienas paskambinti ir pasiteirauti visø kviestøjø, ar jie galës dalyvauti susitikime.
Tai, be jokios abejonës, padidina dalyvaujanèiøjø skaièiø (kai kas kvietimo
negavo, kai kas pametë ar neþino, kada ir kur vyks susitikimas), be to, tai
parodo, kad jûs esate suinteresuoti jø dalyvavimu.
Nepaprastai svarbu ir naudinga prieð keletà dienø iki susitikimo aptarti
susitikimo idëjà, tikslus ir galimus pavojus su 1-2 susitikimo dalyviais. Taip ne
tik ágyjame sàjungininkus, bet taip pat pasidalijame su kitais atsakomybe uþ
susitikimo eigà ir efektyvumà. Ði technika labai padeda, kartais, kritiniu
momentu, ji gali iðgelbëti visà susitikimà.
Rengiant susitikimo planà, reikia numatyti laikà ir galimybes:
 draugiðkai priimti atvykusiuosius (kava, arbata; galbût pertraukëlë);
 pristatyti grupës misijà bei pasiûlyti pirmuosius veiksmus;
 vesti bendrà (taèiau ne chaotiðkà) diskusijà;
 spræsti dël tolesniø veiksmø.
Salë turëtø bûti tokio dydþio, kad dalyviai galëtø susësti ratu ar aplink stalà
taip, kad visi galëtø matyti vienas kità (galimybë bendrauti þvilgsniu).
Atsisakykite prezidiumo stalo  jûsø susitikime nëra lygiø ir lygesniø. Paruoðkite
keletà popieriaus lapø, kuriuose dalyviai galës paraðyti savo pavardæ, adresà,
telefono numerá (vienas popieriaus lapas sukelia nereikalingà ðurmulá, kuomet
dalyviai praðo perduoti popieriaus lapà vieni kitiems, to iðvengsite, jeigu turësite
keletà lapø).
Ruoðdamas susitikimà, patikrink:
Ar prieð deðimt dienø iðsiuntei visiems dalyviams kvietimà, kuriame nurodei
susitikimo vietà, laikà, tikslà ir darbotvarkæ?
Ar dvi dienas prieð susitikimà telefonu pakviesti asmenys patvirtino savo
dalyvavimà?
Ar susitikimo vieta yra lengvai prieinama, þinoma, ar jos dydis atitinka
dalyviø skaièiø?
Ar susitikimo diena ir laikas priimtinas visiems dalyviams?
Ar susitikimo planas:
- leidþia pasiekti susitikimo tikslà?
- ákvepia aktyviam dalyvavimui?
- leidþia integruoti susitikimo dalyvius?
Kas ves susirinkimà? Ar vedantysis dalyvavo susitikimo rengime, ar yra
apie já iðsamiai informuotas?
Ar kiti asmenys papraðyti atlikti visas reikalingas funkcijas? (Sekretorius,
prelegentas, sveèiø pasveikinimas, atsakingi uþ gërimus, ir t.t.)
Ar susitikimo tikslø pasiekimo strategija bei galimi sunkumai buvo aptarti
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su pasirinktais dalyviais keletà dienø prieð susitikimà?
Ar pagalvojai apie tai:
- kaip sustatyti stalus ir këdes?
- kad bûtina pateikti bloknotus ir raðymo priemones?
- mikrofonø ir garsiakalbiø paruoðimà?
- garso ir vaizdo árangà bei jø prijungimà prie elektros tinklo?
- keleto popieriaus lapø paruoðimà dalyviø sàraðui?
- gërimø, galbût, ir uþkandþiø, paruoðimà?
Ar dalyviams reikalinga kokia nors spausdinta medþiaga? Kas jà paruoð ir
padaugins?
Kas parengs dalyviams ataskaità, jà padaugins bei iðsiøs dalyvavusiems ir
negalëjusiems atvykti?
Geras, efektyvus susirinkimas priklauso ne tik nuo ádomios temos, dalyviø
atrankos ar tinkamos susitikimo salës. Esminá vaidmená èia vaidina susitikimo
vadovas.
Susitikimo vadovas
Susitikimo vadovas (facilitator, angl. k.), arba palengvintojas skiriasi nuo
tipinio susitikimo vedëjo. Skiriasi savo vaidmens panaudojimo bûdu. Vedëjas
sprendþia, kas ir kaip bus padaryta, sako dalyviams, kad ðie nesilaiko tvarkos
ir pan. Vadovas pateikia klausimus, siûlo, primena, priþiûri bendrà diskusijos
tvarkà, vëliau patikrina, ar jos dalyviai yra pasirengæ nuspræsti. Kitaip tariant,
susitikimo vadovo vaidmuo glûdi rûpinimesi, kad visi dalyviai jaustøsi turá
balso teisæ bei bûtø iðklausomi ir pripaþástami. Toks asmuo stengiasi iðlaikyti
maksimalø neutralumà bei stebëti, kad procesas leistø tam, kas vyksta grupëje,
neprieðtarauti pasirinktos temos aptarimui.
Pagrindiniai susitikimo vadovo uþdaviniai:
 ágyti grupës pasitikëjimà tuo pat metu iðsaugant savo neutralumà;
 rûpintis grupës dinamika ir proceso eiga;
 rûpintis, kad visi susirinkimo dalyviai dalyvautø procese;
 padëti grupei pasiekti uþsibrëþto susitikimo tikslo.
Asmuo, vedantis susitikimà, turi reaguoti á procesà, kuris vyksta tarp
susitikimo dalyviø, pvz., tinkamai iðnaudoti dalyviø emocijas, taèiau kartu
rûpintis esminiø darbo grupës tikslø iðsaugojimu. Visø priimtos procedûros
laikymasis leidþia grupei ásigilinti á susitikimo esmæ ir efektyviai iðnaudoti tam
skirtà laikà.
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Procedûrinis susitikimo aspektas
Susitikimo pradþioje vadovas turi pasirûpinti susitikimo vieta. Reikia
patikrinti, ar yra pakankamai këdþiø ir ar galima jas sustatyti ratu arba
taip, kad visi susitikimo dalyviai vienas kità matytø. Jeigu stalas yra
bûtinas, nors reikëtø stengtis atsisakyti ðio esminio dalyvius skirianèio
barjero, susitikimo vadovas turi patikrinti, ar ant jo yra viskas, kas ant jo
turëtø bûti: mikrofonai, vanduo, stiklinës, dalomoji medþiaga, popierius
uþraðams. Taip pat pasirûpinama ágarsinimu, apðvietimu projektoriumi,
raðomàja lenta.
Susitikimo procedûrai didelæ átakà turi jo pradþia. Susitikimo vadovas turi
prisistatyti kaip vedëjas, kuris rûpinsis, kad visi dalyvaujantys galëtø dalyvauti
efektyviame, o tuo paèiu ir simpatiðkame, susitikime. Po to reikia apibrëþti
susitikimo trukmæ ir priminti arba pasiûlyti jo darbotvarkæ. Tolesnei susitikimo
eigai esminæ átakà turi pagrindiniø tarpusavio ryðiø taisykliø nustatymas:
reiðkiame tik savo nuomonæ ir niekam jos neprimetame, nekritikuojame
asmens, bet jo nuomonæ, kalbame trumpai ir numatyta tema, kalbame po
vienà, nepertraukiame kito kalbos.
Pradedant ir vedant diskusijà, pakvieèiame dalyvius pareikðti savo nuomonæ
susitikimo tema. Èia pagrindinë vadovo rolë  suteikti dalyviams þodá, koreguoti
jø pasisakymø trukmæ, laikytis nustatytos tvarkos ir darbo taisykliø. Kas kaþkiek
laiko susitikimo vadovas aptaria susitikimo eigà bei nurodo, kokiame etape
yra grupë, siekianti susitikimo tikslø.
Pabaigoje reikëtø apibendrinti susitikimà, nurodant, kokiu laipsniu buvo
pasiekti numatyti tikslai, galimybes panaudoti susitikimo metu pateiktus
sumanymus bei patikslinti, ar visi dalyviai suprato susitikimo iðvadas. Labai
svarbu nustatyti kito susitikimo datà, nes be ðio elemento susitikimas negali
bûti laikomas sëkmingu. Padëkojame uþ dalyvavimà ir atsisveikiname su
dalyviais.
Procesinis susitikimo aspektas
Susitikimo pradþia  greta áprasto pasisveikinimo bûtina nusiðypsoti bei
pasirûpinti, ar visi esantys gerai jauèiasi. Rekomenduojama, bet
neprivaloma, lengvai pajuokauti arba þaismingai pakomentuoti susitikimà.
Vedëjo tikslas yra ne pasipuikuoti, bet sukurti dalyviams saugumo ir
atvirumo pojûtá.
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Elgesys sudëtingose susitikimo situacijose
Vieno dalyvio dominavimas: primink visø dalyviø lygias teises dalyvauti.
Kalbëjimas pertraukiant kitø kalbà: pasiûlyk tokià struktûrà, kuri leistø
kiekvienam dalyviui pasakyti tik vienà sakiná. Jei tai nepadeda, tiesiog
kreipkis á tà, kuris trukdo, sakydamasað tipo sakiná
Paðalinës ðnekos: primink grupës nustatytas taisykles. Luktelëk, kol plepantys
nutils, ir pakviesk juos dalyvauti grupës darbe
Uþsisklendimas savyje: paragink dalyvauti. Jei kieno nors elgesys trukdo
grupës darbui, pakalbëk su tuo asmeniu po susitikimo
Slapti planai: primink numatytus tikslus ir modifikuok juos, jeigu paaiðkëtø,
kad grupë jø nelaiko savais
Vëlavimas: pradëk laiku ir nelauk. Susitikimà pradëk maloniais dalykaispajuokavimu, anekdotu. Primink dalyviø nustatytas taisykles. Kreipkis
tiesiogiai á tà asmená, kuris vëluoja
Netaktiðkos pastabos kitiems dalyviams: veik ðvelniai, kurk empatiðkà
atmosferà. Primink susitikimo taisykles. Nugalëk toká elgesá kaip
visuotinai nepriimtinà
Blokavimas, neigimas: panaudok parafrazæ, kad galëtum identifikuoti
blokavimo tikslà. Visø pirma, aiðkiai pasakyk, kas, tavo manymu, yra gerai.
Ið pradþiø, þinoma, papraðome dalyvius prisistatyti. Priklausomai nuo ankstesniø
susitarimø su susitikimo organizatoriais, prisistatymai gali bûti trumpi arba
iðsamesni, informuojantys ne tik apie dalyvio darbo patirtá, bet ir apie jo asmenybæ.
Vedant diskusijà, visø pirma, reikia pasirûpinti tolygiu visø dalyviø
dalyvavimu susitikime bei pasisakymø ir nuomoniø pusiausvyra. Niekas negali
iðeiti ið susitikimo su prarasto laiko jausmu, o tai daþniausiai atsitinka tuomet,
kai dalyviø lûkesèiai nëra patenkinami. Tai reiðkia, kad didþioji þmoniø dalis
nori pasirodyti ir tam turi natûralø polinká, bet kaþkurie dalyviai tikisi tiesiogiai
jiems skirtø klausimø ar kitokio pobûdþio raginimø. Dël to grupë turi bûtinà
dinamikà ir emociná lygá.
Diskusijos metu dalyviø dëmesá nukreipiame á problemà, o ne á konkretø
asmená ar asmenis. Nereikëtø vengti situacijos silpnø pusiø ar minusø aptarimo,
taèiau stenkimës negatyvià pozicijà pakeisti pozityvia. Bendros diskusijos
pagrindà sudaro vis pabrëþiamas kaþkoks bendras pasiekimas ar sëkmë. Jeigu
dalyviø tarpe kyla emocijos, ásiaudrinama, tuomet fasilitatorius turi priminti
kartu nustatytas darbo taisykles. Esant bûtinybei, verta situacijos átampà
nuraminti kokiu nors pajuokavimu ar tiesiog padaryti trumpà pertraukà.
Pabaigoje patiksliname, ar visiems priimtinos bendros nuostatos,
padëkojame uþ aktyvø dalyvavimà bei ádomius pasisakymus ir dar kartà
primename grupës pasiektà rezultatà.
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Susitikimo turinio aspektas
Susitikimo pradþioje turime nustatyti, ar visi dalyviai disponuoja panaðaus
lygio þiniomis susitikimo tema. Pasirûpinkite, kad visi gautø vienodà medþiagà,
þinotø susitikimo darbotvarkæ, jei tokia yra ið anksto sudaryta ir t. t. Susitikimo
vadovas supaþindina su susitikimo tikslu bei kiekvieno dalyvaujanèiojo role.
Susitikimo metu dalyviø dëmesá pirmiausia koncentruojame á uþdavinio,
kuriam skirtas susitikimas, realizavimà. Rûpinamës tolygiu ávairiø nuomoniø
tam tikra tema pristatymu bei taikome pagrindinius grupës darbo metodus,
tokius kaip smegenø ðturmas arba darbas maþose grupëse.
Susitikimo vadovo uþdavinys  stengtis, kad diskusijos neatsidurtø mirties
taðke, problemos nesusipainiotø arba nebûtø vienpusiai iðplëtotos.
Norëdamas tvarkingai realizuoti uþdavinius, vadovas kaskart nurodo,
kokiame etape yra grupës darbas bei apibendrina rezultatus. Tad gali bûti
labai naudinga lentoje ar popieriuje uþraðyti svarbiausias aptartas problemas,
taip visi dalyviai galës stebëti diskusijos progresà bei matyti bendrus dalykus
ir galimus skirtumus. Toks uþraðymas taip pat primena grupei, kad susirinkimo
metu turi bûti pasiektas numatytas tikslas arba priimtas sprendimas.
Diskusijà pabaigiame darbo rezultatø pristatymu ir visø dalyvavimo svarbos,
siekiant susitikimo rezultatø, akcentavimu.
Smegenø ðturmas
Smegenø ðturmo esmæ sudaro naujø sumanymø siûlymas. Ði technika leidþia
kiekvienam grupës dalyviui áneðti savo asmeniná indëlá bei sukelia daugybæ
intelektualiniø ir emociniø reakcijø. Smegenø ðturmui reikia bent keturiø
asmenø, ir kiekvienas dalyvis yra praðomas pasakyti visus sumanymus, kokie
tik jam ðauna á galvà. Pagrindinës nuostatos, kurias reikëtø atsiminti:
 susikoncentruokite á kuo didesná sumanymø skaièiø;
 niekada neatmeskite jokio sumanymo; gal tai ir atrodys keista, bet labiausiai
paðëlæ sumanymai galiausiai gali sàlygoti visiðkai realius sprendimus;
 suraðykite sumanymus dideliame popieriaus lape, net jeigu jie ir kartojasi;
 kiekvieno dalyvio indëlis yra svarbus;
 ðturmo metu nieko negalima kritikuoti;
 pratimo metu neaptarinëkite praktinio sumanymø realizavimo;
 Tegul tai bûna þaidimas! Tai padës iðvengti nuobodþiø diskusijø ir
kiekvienà skatins aktyviai dalyvauti;
 sutvarkykite ir atrinkite sumanymus pasibaigus smegenø ðturmui.
Po smegenø ðturmo kiekvienas gali kritikuoti, priimti arba atmesti pasiûlytas
idëjas. Konstruktyvi sumanymø plëtra ir paðëlusiø sumanymø pavertimas
realesniais gali suformuoti ádomø bûtinø darbø sàraðà.
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Tolesnë nevyriausybiniø organizacijø koalicijos plëtra
Keli asmenys, daþniausiai du ar trys, susitikimo metu pradeda pûsti á vienà
dûdà, jie gali tapti grupës, kurià vadiname iniciatyvine grupe arba komitetu,
branduoliu. Nenusivilkite, jei ne visi sutiks dalyvauti mûsø tolesnëje veikloje.
Taèiau norint, kad tolesnis bendravimas turëtø prasmæ, grupëje turi likti bent
keletas problemos sprendimui svarbiø institucijø ir organizacijø. Nepamirðkite,
kad gausumas  jëga. Taèiau grupëje neturëtø bûti daugiau kaip dvideðimt
asmenø, nes prieðingu atveju nukentës grupës darbo preciziðkumas ir
operatyvumas.
Asmenys, sudarantys iniciatyvinæ grupæ, turi siekti sukurti nedidelá, bet
preciziðkà, organizaciná komitetà. Tai yra bûtina, nes ðios grupës laukia nemaþai
uþdaviniø, kuriø nepajëgia iðspræsti iniciatorius. Visø pirma, toks komitetas
turi bûti pasirengæs pateikti svarbiausià informacijà potencialiø grupës dalyviø
diskusijoms. Privalo rûpintis kitø susitikimø organizavimu bei ataskaitø rengimu
ir iðsiuntinëjimu. Daþniausiai komitetà sudaro tikrieji lyderiai, nuo kuriø labai
priklauso, ar pasiseks tolesnis bendradarbiavimas, ar jie patys neuþgoð kitø
dalyviø. Be to, jie turi iðlaikyti bûtinà pusiausvyrà tarp vadovavimo grupei bei
gebëjimo leisti grupei vystytis jos paèios ritmu.
Pagrindinis uþdavinys, kurá turi ávykdyti komitetas, tai kitø susitikimø su
potencialiais probleminës grupës partneriais organizavimas. Dël to reikia
parengti kvietimus, prie jø pridëti praëjusio susitikimo ataskaità ir darbotvarkæ.
Kiekvieno eilinio susitikimo metu ið naujo turime nustatyti:
 problemà, kurià norime iðspræsti;
 tikslus;
 bûdus, kuriais sieksime tø tikslø;
 kas kà darys;
 ar mums reikia pinigø ar kitø iðtekliø;
 kokià naudà kiekvienas partneris gali duoti bendradarbiavimui.
Jeigu esi probleminës grupës kûrimo iniciatorius, atmink, kad kiti grupës
nariai gali laikyti tave lyderiu. Todël turi siekti iðlaikyti tokius santykius, kurie
leistø efektyviai siekti grupës tikslø.
 Bûk draugiðkas, ðiltas ir atviras kitiems bei jø indëliui, domëkis kitais
asmenimis ávertindamas tai, kà jie daro;
 Rodyk savo jausmus, nuotaikas, dalykis jomis su kitais grupës
nariais;
 Ðvelnink konfliktus, maþink átampà, paisyk kitø þmoniø interesø;
 Stenkis laisvai bendrauti, palengvink visø grupës nariø dalyvavimà darbe;
norëdamas aptarti grupës problemas, sufleruok procedûras.
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Bendradarbiaujanèios grupës kûrimo dinamika ir charakteris priklauso nuo
problemos màsto ir lokalinio sàlygotumo. Gali atsitikti taip, kad bandysite
spræsti gana paprastà problemà ir gana greitai jà iðspræsite. Gali bûti ir taip,
kad bendradarbiavimas tæsis metø metais, kol bus pasiekta kokiø nors juntamø
rezultatø.
Jûsø organizacija turi tapti pastebima ir jûsø organizuotø susitikimø dëka
pritraukti naujø nariø. Dalyviø skaièius didës, jeigu susivienysite su kitomis
organizacijomis, siekianèiomis to paties tikslo. Kaip grupë yra stipresnë uþ
vienà þmogø, taip ir keliø organizacijø koalicija yra átakingesnë negu viena
organizacija. Politikai didesná dëmesá skiria koalicijai, tai yra kelioms grupëms,
kurios susivienija tam tikros problemos sprendimui, nes jos atstovauja didesnei
visuomenës grupei. Pamàstykite, ar bendradarbiavimas su kitomis
organizacijomis gali padëti jûsø kampanijoje. Nauda galima laikyti ir platesnæ
problemos atgarsio bazæ, naujus lëðø ðaltinius bei galimybæ ateityje
bendradarbiauti su kitomis sàjungomis.
Á susitikimà pakvieskite visas organizacijas, kurios tik jums ðaus á galvà ir
kuriø interesai panaðûs á jûsø ar visiðkai tokie patys. Tam, kad jûsø santykiai
bûtø geri, visai nebûtina sutarti visais klausimais. Taèiau turite gerbti jûsø
skirtumus ir savo diskusijà nukreipti ta linkme, kurioje þadate bendradarbiauti.
Bendri jûsø interesai atkreips dëmesá á jûsø kampanijà ir bus naudingi diskusijos
pradþiai. Pabrëþkite bendrà reikalà, ir tai bus pirmas þingsnis skirtingø
organizacijø suvienijimui jûsø kampanijoje.Visi koalicijos partneriai neturi
spræsti, kokie bus kampanijos tikslai. Kiekviena organizacija norës apginti savo
paèiø nariø interesus, tad nenustebkite, jeigu kai kurios ið jø nenorës jûsø
klausyti. Nepamirðkite, kad èia kompromisas bus pozicijos, kurià uþims
koalicija, iðeities taðku.
Siekdami iðvengti chaoso nusistatykite taisykles. Ið pat pradþiø turite susitarti,
kad atskira organizacija, nesusitarusi su kitais nariais, negali kalbëti visos
koalicijos vardu. Uþdaviniai, uþ kuriuos atsakingi atskiri koalicijos nariai, turi
bûti aiðkiai apibrëþti, ir kiekviena koalicijos organizacija-narë turi þinoti,
kokiomis lëðomis parems kampanijà. Ypaè svarbûs reguliarûs koalicijos nariø
kontaktai.
Susitikite kas savaitæ ar kas mënesá. Susitikimai turi vykti vis kitos
organizacijos bûstinëje bei vadovaujant vis kitai organizacijai. Taip kaip ir
pirmame susitikime, sudarykite aptartinø problemø sàraðà ir paskirstykite
uþduotis koalicijos nariams.
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Formaliø susivienijimø kûrimo galimybës ir kliûtys
Kiekviena nevyriausybinë organizacija pati kuria savo identitetà. Taèiau
praeitis palieka savo pëdsakà, kuris negatyviai nuteikia prieð viskà, kas galëtø
bûti manipuliacija ar valdymas ið virðaus. Todël labai puoselëjama visiðka
nepriklausomybë. Didelës organizacijos nejauèia poreikio bendradarbiauti su
kitomis, nes paèios jauèiasi stiprios, yra ðalia finansavimo ðaltiniø ir mano,
kad tai niekad nesibaigs. Maþos organizacijos, tiesiogiai orientuotos á savo
veiklà ir iðlikimà, nemano, kad bûtina dalá savo laiko skirti bendradarbiavimui.
Daþnai konfliktai kyla ir todël, kad á kitas organizacijas þiûrima kaip á
konkurentus, siekianèius tø paèiø paramos ðaltiniø finansavimo. Jos nesistengia
drauge sukurti naujø ðaltiniø ir toliau naudoja tuos paèius. Be to, stambios
struktûros daþnai maþesnes struktûras laiko nereikðmingomis ir
neprasmingomis; tuo tarpu maþos organizacijos dideles laiko biurokratiniais,
sustingusiais ir negalinèiais sëkmingai dirbti, monstrais.
Taèiau tokio bendravimo tinklo kûrimas negali bûti sëkmingas, jeigu jo
nesàlygoja autentiðkas organizacijø poreikis, jø noras bendradarbiauti. Juk
niekas niekam negali jo primesti. Ið anksto neparengus sambûrio pagrindo,
kuris pagrástø tokios struktûros sukûrimà, neefektyvus yra vien tik formalios
struktûros sukûrimas, nes ið esmës ji nieko neiðsprendþia. Tinklas nëra pats
sau tikslas, bet turi savyje atspindëti vizijà, kà norime kartu nuveikti ar pasiekti.
Deja, kartais formalios struktûros kûrimà gali lydëti iðankstinë nuostata, kad
pats pavadinimo suteikimo faktas panaikina bet kokias problemas, kylanèias
siekiant tikslo bei atliekant bendrus veiksmus, kad viskas savaime kaþkaip
iðsispræs.
Inicijuodami nevyriausybiniø organizacijø formalios koalicijos sukûrimà,
atsiþvelgiame á daugelá elementø, kurie palengvina lyderiø grupës integracijà
bei leidþia parengti tø nevyriausybiniø organizacijø bendradarbiavimo
strategijà.
Pirma, dalyviai privalo suvokti, kad jie sudaro grupæ, kuri turi kaþkoká tikslà.
Todël svarbu, kad ið pradþiø grupë patikslintø bendras vertybes, kurias savo
veikla nori ginti ir skelbti. Tad verta aptarti etinius nevyriausybiniø organizacijø
veiklos standartus: kà savo veikloje laikome vertybëmis, kur tos vertybës
pasireiðkia, kaip jos veikia mûsø kasdiená funkcionavimà. Vertybëmis gali bûti
bendradarbiavimas su kitomis organizacijomis, pagalba klientams,
organizacijos valdymo tvarka, ryðiai su politikos pasauliu ir vieðàja
administracija.
Antra, grupë turi nustatyti, kas gali bûti koalicijos nariu. Ðá aspektà svarstome
atsiþvelgdami á:
 geografiná veiklos màstà (vietos, regiono, ðalies koalicija);
 veiklos problemø màstà (kas yra mûsø klientai ir terpë, kuriai mes
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dirbame);
 statutinius ar ástatinius tikslus ir realizuojamus tikslus (pagrindiniø
profesiniø standartø atitikimas);
 juridiná statusà ir organizacijos veiklos principus (tam tikrø organizaciniø
ir etiniø standartø atitikimas).
Treèia, ið pradþiø grupë diskutuoja, kokios turëtø bûti stojimo á koalicijà
sàlygos. Ar grupë yra atvira ir pakanka tik atitikti jau anksèiau paminëtus
kriterijus, ar reikia praðyti pateikti tam tikrus dokumentus (pvz., metinæ
ataskaità, finansinæ ataskaità), o galbût kitø koalicijos nariø rekomendacijas.
Atitinkamos dalyvaujanèiø organizacijø veiklos kokybës pasiekimas turëtø
bûti nuolatiniu darbø elementu. Taip pat turëtø bûti sukurta ir atitinkama
dalyvaujanèiø organizacijø, kurios nesilaiko bendru susitarimu priimto
minimalaus nevyriausybiniø organizacijø veiklos standarto, paðalinimo
procedûra.
Svarbus, bet ne prioritetinis, klausimas ðiame etape yra koalicijos veiklos
finansavimas. Atrodytø, kad esant kukliam nevyriausybiniø organizacijø veiklos
finansavimui, organizacijø-nariø ánaðai turëtø bûti vien tik priklausymo sutarèiai
forma. Yra keletas metodø jø dydþiui nustatyti:
 ánaðas, susidedantis ið dviejø daliø: bazinës (lygios visoms
dalyvaujanèioms organizacijoms) ir papildomos (kurios dydis priklauso
nuo pajamø);
 ánaðas, kurio dydis priklauso nuo dalyvaujanèiø organizacijø pajamø;
 ánaðas, kurio dydis priklauso nuo darbuotojø atlyginimo dydþio
bendrame organizacijos biudþete.
Paskutinis metodas, tikriausiai, yra pats geriausias, nes jis teisingai
atspindi skirtumà organizacijø, kuriø veikla remiasi vien tik savanoriðku
darbu, ir tø organizacijø, kurios sugeba gauti finansavimà samdomiems
darbuotojams.
Kitas uþdavinys yra tokio nevyriausybiniø organizacijø susitarimo tikslø ir
uþdaviniø sàraðo sudarymas. Dalyviai formuluoja organizacijø bendradarbiavimo
argumentus sutarties forma. Tai gali bûti:
 efektyvesnis organizacijø keitimasis informacija;
 didesnë galimybë nustatyti aplinkos poreikius;
 reprezentaciniø veiksmø áteisinimas;
 tarpininkavimas konfliktuojanèioms organizacijoms.
Kiekvienas dalyvis privalo ávardyti tris jam svarbiausius vietos
nevyriausybiniø organizacijø bendradarbiavimo prioritetus. Ðios bendros
nuostatos taps kuriamos koalicijos veiksmø programos ir plëtros kelio, nuo
neformalios susitikimo vietos, klubo iki susitarimo ir formalios sàjungos,
pasirinkimo pagrindu.
Viena ið tolesniø tokios grupës vystymosi krypèiø turëtø bûti inicijavimas ir
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ásijungimas á darbà, susijusá su nevyriausybinio sektoriaus integracija ir
reprezentacinës sistemos kûrimu: susitikimø organizavimas, dokumentø
rengimas, informacijos apie aktualias organizacijø ir institucijø iniciatyvas
plaèiai suprantamø visuomenës paslaugø srityje suteikimas, atstovø
dalyvavimas atitinkamø savivaldybës organø veikloje.
Sambûrio kûrimo procese derëtø atkreipti dëmesá á pavojus. Koalicijos
kûrimas gali bûti naudingas ir privatiems interesams, asmeninëms arba
politinëms ambicijoms. Todël reikëtø labai atidþiai þiûrëti, kas ir kodël stengiasi
inicijuoti bendrà judëjimà ar veiksmus. Kaip pavyzdá galima pateikti atsitikimà,
ávykusá prieð keletà metø Varðuvoje. Kaþkas pakvietë nevyriausybines
organizacijas á susitikimà. Renginys truko tris dienas, jame dalyvavo beveik
ðimtas organizacijø. Pirmà dienà, kol organizacijos prisistatinëjo, buvo ramu.
Taèiau antrà dienà pagrindinis susitikimo iniciatorius paskelbë save naujai
sukurtos konfederacinës struktûros prezidentu. Tad galima suabejoti to
organizatoriaus intencijø skaidrumu (konfederacija teiðgyveno tik iki kitos
dienos).
Profesionaliausios reprezentatyvios organizacijos problemø sprendimui turi
mobilizuoti savo iðteklius, ypaè intelektualinius ir nematerialius, kad galëtø
stipriai paveikti iðorinius partnerius: vietos savivaldybæ, centrinæ valdþià,
parlamentà. Taèiau tol, kol susivienijimas nebus organizacijos tipo, kurios
nariais bûtø draugijos ir fondai, tol niekas á já nekreips dëmesio kaip ir á bet
kurià kità atskirà organizacijà-dalininkæ. Todël sàjungø, tikrøjø visø
nevyriausybinio sektoriaus organizacijø atstovø, sukûrimas tampa bûtinybe.
Be abejonës, juridinis tokio susivienijimo statusas nesutrukdys atskirø asmenø
ir organizacijø veiklos intensyvumui ir ásitraukimui á veiklà ir padës apginti
mûsø teises bei mûsø globotiniø ir klientø interesus.
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PRIEDAS
NEVYRIAUSYBINIØ ORGANIZACIJØ KOALICIJOS LENKIJOJE PAVYZDYS

Iniciatyvinë nevyriausybiniø socialiniø
organizacijø grupë GRIN
Dinamiðkame kaskart gausesnio organizacijø bûrio atsiradimo procese
bûtina, kad nevyriausybinis sektorius parengtø ir laikytøsi teisingø veiklos
nuostatø ir standartø. Savæs reguliavimo bandymas, be abejonës, pozityviai
veiks nevyriausybiniø organizacijø pripaþinimà svarbiomis visuomenës
institucijomis. Nes ðiuo metu susiduriama su neproporcingai dideliu didþiosios
visuomenës dalies jø (NVO) rolës nesupratimu. Savivaldybiø administracijø
atstovai taip pat neskiria itin daug dëmesio nevyriausybiniams sektoriui. Tad
drástame teigti, kad tol, kol organizacijos nesukurs bendradarbiavimo tinklo
bei tam tikrø organø, kurie galëtø atstovauti jø bendriems interesams, tol jos
neturës reikðmës visuomeninëje ir politinëje arenoje.
Pats geriausias pagrindas tokiems tikslams pasiekti yra tam tikros vietovës
nevyriausybiniø organizacijø susivienijimas. Nes tikroji organizacijø jëga glûdi
vietos ryðiuose, o pradiniame etape  ir neformaliuose ryðiuose bei abipusio
nepasitikëjimo ðalinime.
Tokias iniciatyvas iliustruoja GRIN  neformalus Varðuvos nevyriausybiniø
organizacijø, dirbanèiø visuomenës paramos srityje, susivienijimas.
Trumpa GRIN istorija
Mozûrijos nevyriausybinës organizacijos vis daþniau artikuliavo susibûrimo
poreiká. Su tokiu susibûrimu organizacijos siejo savo viltis apie vaisingesná
dalies jø poreikiø (daþniausiai suprantamø, kaip interesø artikuliavimas ir
gynyba) patenkinimà bei jø partneriø, ypaè vieðosios administracijos, lûkesèiø
(vienas partneris, atstovaujantis keletui organizacijø) iðsipildymà.
Taèiau toks bendradarbiavimas negali bûti sëkmingas, jeigu jo nesàlygoja
autentiðkas organizacijos poreikis bei noras bendradarbiauti. Neefektyvus
yra vien tik formalios struktûros kûrimas, jeigu prieð tai neiðsiaiðkinamas
sambûrio pagrindas, kodël kuriama tokia struktûra. Tinklas nëra pats sau
tikslas, bet jis atspindi vizijà to, kà norime drauge sukurti ar pasiekti. Todël
1996 metø pabaigoje BORIS pabandë surengti diskusijà apie tinklà su
þmonëmis, kurie atstovauja Varðuvos organizacijoms, suinteresuotoms daryti
átakà miesto plëtrai.
Susitikimø ir diskusijø rezultatas  1997 sausá Varðuvos socialiniø
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organizacijø iniciatyvinës grupës GRIN sukûrimas. Kadangi GRIN yra neformali
organizacijø sàjunga, vietà jos laikinam sekretoriatui suteikë Visuomenës
paramos fondas SOS (00-590 Warszawa, ul. Marszalkowska 4m.Tel./faksas
(+48 22) 627-20-88, el.paðtas fundsos@netix.pl )
Pagrindinës GRIN veiklos sritys bei nuostatos
GRIN veiklos sritá bei darbo principus apibrëþë daugelio susitikimø ir
diskusijø metu GRIN rengta Bendros veiklos misija ir Statutas. Tai yra
svarbiausias GRIN pasiekimas  tolesnio grupës darbo, glaudþiai susijusio su
etiniø, profesiniø ir teikiamø paslaugø bei GRIN pozicijos kitais klausimais
standartø parengimu, pagrindas.
GRIN misija
Esame Varðuvos nevyriausybiniø organizacijø, fondø ir draugijø, dirbanèiø
visuomenës paramos sferoje, lyderiø grupë. Keièiamës patirtimi ir informacija,
kad sëkmingiau galëtume realizuoti savo organizacijø statutinius uþdavinius.
Kiek galima plaèiau propaguojame mûsø parengtus veiklos principus ir
modelius.
Bendros GRIN veiklos statutas
Mûsø tikslas:
 abipusë parama ir pasikeitimas patirtimi;
 etiniø ir profesiniø standartø rengimas ir taikymas;
 teikiamø paslaugø standartø rengimas ir taikymas;
 mûsø parengtø veiklos modeliø propagavimas;
 pozicijos valdþios institucijø veiklos atþvilgiu pristatymas.
Laikomës nuostatos, kad:
 reprezentuojame ir pristatome tik savo asmenines nuostatas ir poþiûrá;
 esame pasirengæ atvirai teikti informacijà apie mûsø organizacijø
pasiekimus ir problemas;
 visus sprendimus rengiame ir priimame konsensuso bûdu;
 numatome laipsniðkà grupës didëjimà;
 nekuriame formaliø organizaciniø struktûrø.
Bendros, mus siejanèios vertybës:
Nepriklausomybë
 Laisvë apsispræsti dël misijos, tikslø, struktûros ir darbo metodø.
 Ávairûs finansavimo ðaltiniai.
 Apolitiðkumas (nepriklausymas bei savæs neidentifikavimas su jokia
76

Nevyriausybiniø organizacijø ir savivaldybiø bendradarbiavimas (metodiniai patarimai)

partija ar politine jëga).
Tolerancija
 Laikantis organizacijos misijos kiekvienas gali bûtá jos klientu.
 Pagarba klientø ir bendradarbiø skirtybëms.
 Atrenkant bendradarbius ar partnerius, nesiremiama diskriminaciniais
kriterijais.
Individualus kliento traktavimas
 Aiðkiø ir neabejotinø paramos kriterijø turëjimas.
 Atsiþvelgimas á kliento poreikius ir apsisprendimus rengiant ir vykdant
paramos strategijà.
 Informavimas apie kitas pagalbos galimybes.
 Klientø nepriklausomybë nuo paramos.
 Klientø nenaudojimas asmeniniams tikslams.
 Nekenkimas kliento asmeninei gerovei.
Skaidrumas
 Veiklos statuto, programos bei informacijos apie darbo principus
prieinamumas.
 Veiklos ir finansinës ataskaitos platinimas.
 Organizacijos vadovybës atlygio uþ darbà neáslaptinimas.
Atvirumas
 Veiklos novatoriðkumas.
Sàþiningumas
 Kompetencijà ir galimybes atitinkantys uþdaviniai.
 Sutarèiø ir ásipareigojimø vykdymas.
 Ávertinimas  pastovus veiklos elementas.
 Gebëjimas pasinaudoti ávertinimais.
 Tobulëjimo ir plëtros puoselëjimas.
 Geriausios darbo kokybës siekimas.
 Faktais besiremianèios organizacijos ávaizdis.
Bendradarbiavimas
 Partneriø paieðka konkreèiai problemai spræsti.
 Ðaliø lygiateisiðkumas ir partnerystë.
 Gebëjimas pasiekti kompromisø.
 Abipusis ðaliø pasitenkinimas.
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Pagrindiniai GRIN veiksmai ir pasiekimai
Pirmas GRIN susitikimas ávyko 1997 m. sausio mën., ir nuo to laiko organizacija
susitinka reguliariai vienà kartà per mënesá, iðskyrus atostogø metà, taip pat
organizuoja keturiø dienø iðvykas uþ Varðuvos. Apskritai per paskutinius 2.5 metø
GRIN suorganizavo apie penkiasdeðimt savo nariø susitikimø. Daþniausiai
susitikimai vyksta vis kitos organizacijos bûstinëje ir susideda ið dviejø daliø. Pirmoje
susitikimo dalyje prisistato organizacija-ðeimininkë, o antroji dalis skiriama
diskusijoms apie bendras nevyriausybinio sektoriaus problemas arba konkreèiø
veiksmø, susijusiø su GRIN funkcionavimo tikslais, realizavimui. Tø veiksmø
pagrindà sudaro GRIN misija bei GRIN parengti bei priimti pagrindiniai
nevyriausybiniø organizacijø veiklos principai.
Pirmuoju þingsniu á NVO vertybiø saugojimà tapo dalyvavimas skaidrumo
akcijoje, Bûk skaidrus, iðleisk metinæ ataskaità. Ði akcija ragino organizacijas iðleisti
metines veiklos ir finansø ataskaitas. Didelë GRIN organizacijø dalis parengë ir visiems
suinteresuotiems iðplatino 1997 metø ataskaitas. Bendroji-sudëtinë GRIN ataskaita
taip pat buvo apdovanota specialiu prizu bei Stowarzyszenie na Rzecz FIPpriimta.
GRIN taip pat dalyvauja ir Varðuvos savivaldybei samdant nevyriausybines
organizacijas tam tikroms paslaugoms atlikti. Kraðto mastu tai yra nauja iniciatyva,
kurià vykdo ONZ, siekianti sukurti paslaugø, kurias gyventojams teikia
nevyriausybinës organizacijos, pirkimo sistemà. GRIN nariai dalyvauja miðrioje
darbo grupëje bei kartu rengia pasirinktø teikiamø socialiniø paslaugø standartø
apraðus. Tokio tipo veiklos pavyzdþiu galime laikyti pirmà kartà Lenkijoje parengtà
socioterapeutinio aplinkos klubo standartà arba paslaugø benamiams ir vargðams
standartà.
GRIN organizacijø-nariø atstovai dalyvauja ir kasmetiniame Lenkijos-Vokietijos
projekte, skirtame socialiniø organizacijø susivienijimø darbuotojø mokymuose,
kuriuos remia Roberto Boscho fondas. Be to, jie dalyvavo Patariamosios komisijos
prie Vaivadijos visuomenës paramos skyriaus Varðuvoje darbe, sprendþiant Darbo
ir socialinës politikos ministerijos skiriamø tiksliniø dotacijø klausimà.
Antroje metø pusëje, dël vietose vykusiø rinkimø, pagrindinë grupës veikla
buvo skirta nevyriausybiniø organizacijø ir Varðuvos savivaldybës bendradarbiavimo problemø pagarsinimui. GRIN nariai parengë ir per rinkimø komitetus
pateikë klausimus apie nevyriausybines organizacijas kandidatams á tarybos narius:
 Kaip laikydamiesi konstitucinës paramos nuostatos planuojate remti
saviorganizacijos bei kitø vietos bendruomenës savitarpio pagalbos formø
iniciatyvas?
 Koks, jûsø manymu, nevyriausybiniø organizacijø vaidmuo vietiniø
visuomenës paramos programø kûrime, modifikavime ir realizavime?
 Ar valstybës, visuomeniniø ir komerciniø subjektø lygiateisis priëjimas prie
finansavimo ðaltiniø galëtø patobulinti visuomeniniø paslaugø teikimà?
Kokia èia turëtø bûti savivaldybës valdþios, ir kokia susivienijimø, fondø
bei kitø nevyriausybiniø organizacijø rolë?
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 Ar teikiamø visuomenei paslaugø plëtimas turëtø vykti vien tik steigiant
savivaldybës institucijas ar taip pat ir dalá veiklos perleidþiant atitinkamose
srityse veikianèioms nevyriausybinëms organizacijoms?
 Kokia yra jûsø pozicija nevyriausybiniø organizacijø veiklos rëmimo, skiriant
joms savivaldybës dotacijas, klausimu?
 Kokia jûsø nuomonë apie tokias teritoriniø savivaldos institucijø paramos
formas nevyriausybinëms organizacijoms kaip atleidimas nuo patalpø
mokesèio arba jø suteikimas lengvatinëmis sàlygomis?
 Kokios turite bendradarbiavimo su nevyriausybinëmis organizacijomis
patirties?
Didþiausias dienraðtis Gazeta Wyborcza iðspausdino straipsná apie GRIN bei
jos organizuojamas akcijas. Ðios kampanijos tikslas - suteikti vietos valdþios atstovams
kuo daugiau þiniø apie nevyriausybiniø socialiniø organizacijø reikðmæ Varðuvoje
bei iðsiaiðkinti jø pozicijà ir sumanymus ðiø organizacijø atþvilgiu. Atsakymus á
pateiktus klausimus GRIN gavo ið dviejø didþiausiø politiniø partijø. Politinës valios
bendradarbiauti su nevyriausybinëmis organizacijomis deklaravimas be abejonës
palengvins diskusijas su naujais tarybos nariais sprendþiant bendradarbiavimo ir
nevyriausybiniø organizacijø problemas Varðuvoje.
Kadangi vienas ið pagrindiniø Iniciatyvinës grupës tikslø yra nuomonës apie
valstybës institucijø veiklà atstovavimas, 1999 metø vasará GRIN iðsiuntë laiðkà
Premjerui Leszekui Balcerowiczui, kuriame atkreipia dëmesá á nevyriausybinëms
organizacijoms nerimà kelianèià nuostatà dël nevyriausybiniø organizacijø
finansavimo ið vietos savivaldybiø biudþeto. Neaiðkios ir viena kitai
prieðtaraujanèios nuostatos (pvz., 118 skirsnis) pirmame ketvirtyje sukëlë
dramatiðkà situacijà, kuomet kai kurios seniûnijos atsisakë finansuoti
nevyriausybiniø organizacijø vietos gyventojams teikiamas socialines paslaugas.
GRIN raðë: Manome, kad situacija prieðtarauja ne tik pagrindiniams ástatymams,
pvz., visuomenës paramos ástatymui, bet ir paèiai Lenkijos Respublikos
Konstitucijai, kurioje apibrëþiama paramos nuostata, aiðkiai nurodanti
þemesniosios grandies, tame tarpe ir nevyriausybiniø organizacijø, pirmenybæ
tenkinant visuomenës poreikius. Ðá laiðkà gavo ir Seimo Valstybës finansø
komisijos pirmininkas.
Keli GRIN dalyviai intensyviai dalyvavo keièiant nevyriausybinëms
organizacijoms nenaudingus vieðojo finansavimo principus. Tai pasireiðkë gausiais
straipsniais ir interviu spaudoje (pvz., bendra akcija su Gazeta Wyborcza) bei
pasisakymais televizijoje. Kelios GRIN organizacijos-narës pasiraðë atvirà laiðkà
Prezidentui, Premjerui ir Lenkijos Respublikos Seimo Marðalkai. Pozityvus akcijos
rezultatas yra oficialus ir finansiniam bendradarbiavimui su savivaldybëmis
naudingas 1999 m. geguþës mën. priimtas visuomeninio finansavimo principø
pakeitimas.
Dabar GRIN nariai kuria formalià Mozûrijos vaivadijos teritorijoje veikianèiø
organizacijø ir fondø sàjungà. Steigiamàjà konferencijà planuojama surengti
ankstyvà 2000 metø pavasará.
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ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBËS IR NEVYRIAUSYBINIØ
ORGANIZACIJØ BENDRADARBIAVIMAS
Lina Ivoninienë,
Alytaus nevyriausybiniø organizacijø informacijos centro direktorë
Pakankamai ilgai Alytuje bendra NVO ir savivaldybës veikla vyko gana
chaotiðkai. Buvo pareigybë savivaldybëje skirta ryðiams su NVO, taèiau realios
veiklos nebuvo. Daugiausiai dëmesio minëtas darbuotojas skyrë jaunimo
organizacijø veiklai. Á NVO savivaldybë þiûrëjo kaip á pinigø praðinëtojas ir
ávairiausiø iðvykø bei vakarëliø organizuotojas. Ilgainiui situacija pradëjo gerëti.
Nemaþai átakos turëjo tai, kad á renkamas pareigybes savivaldybëje atëjo
nauji þmonës. Nors valstybës tarnybos ir valdymo etikos, bendradarbiavimo
su þiniasklaida bei nevyriausybinëmis organizacijomis klausimai neretai ir jiems
buvo naujovë, taèiau atsirado perspektyva situacijai gerëti.
Ávyko daug abiejø pusiø (tiek NVO, tiek savivaldybës vadovø) inicijuotø
susitikimø, svarstymø, neformaliø apskritøjø stalø. Kai kurie susitikimai tapo
tradiciniais ir rengiami jau metus laiko, pvz., socialiniø ir sveikatos NVO bei
savivaldybës atsakingø darbuotojø apskritasis stalas.
Ávyko regiono konferencija NVO vaidmuo savivaldos átvirtinime. Jos metu
buvo pateikti svarstymui Alytaus miesto savivaldybës ir nevyriausybiniø
organizacijø bendradarbiavimo principai, suburta iniciatyvinë grupë bendrai
veiklai koordinuoti.
Nevyriausybiniø organizacijø atstovai kvieèiami savivaldybëje svarstant
gyvybiðkai svarbius klausimus.
Savivaldybës pastate buvo suteiktos patalpos Alytaus NVO informacijos
centrui (taip pripaþástant jo naudingumà ir bûtinybæ), leidþiama nemokamai
naudotis savivaldybës interneto tinklu.
Didelio susidomëjimo sulaukë mënesinis puslapis NVO - patirtis ir
ieðkojimai apskrities dienraðtyje Alytaus naujienos. Puslapio leidimà
inicijavo NVO informacijos centras. Kai kuriems valdininkams tai buvo didelë
naujovë ir stimulas toliau domëtis ðiuo sektoriumi.
Nauja pareigybë neatsirado, bet atskiruose skyriuose buvo deleguoti
þmonës NVO klausimams kuruoti. Be to, pareigybës darbui su NVO
reikalingumas akcentuojamas nuolat ir planuojama kai kurias reikalingas
paslaugas pirkti ið NVO informacijos centro, sudarant paslaugø pirkimo
sutartá.
Buvo parengti pirmieji bendri savivaldybës ir NVO projektai. Kai kurie 
sëkmingai finansuoti ir ðiuo metu vykdomi.
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Teisës aktai:
1. Buvo ilgai svarstyta ir patvirtinta nauja programinio biudþeto
formavimo projektø rengimo metodika, atskirø skyriø prioritetai,
nuostatai, vertinimo ekspertai, bendra paraiðkos ir atskaitomybës
formos.
2. Informacijos centro atstovai buvo kviesti pareikðti savo nuomonæ
svarstant Alytaus miesto ir regiono strateginá planà. Ir dþiugu,
kad nevyriausybiniø organizacijø stiprinimas pirmà kartà átrauktas
á miesto strateginio plano nuostatas.
3. Ðio metu rengiama tokios veiklos programa ir iki metø galo
planuojama jà paruoðti bei pateikti svarstymui planuojant kitø
metø biudþetà.
Tikrai yra kuo pasidþiaugti gerinant nevyriausybiniø organizacijø ir
savivaldybiø bendradarbiavimà. Nors ir labai lëtai, taèiau einama prie
supratimo, kad NVO gali ir turi bûti savivaldybës partnerës, o ne pinigø
praðinëtojos. Vyksta kasdieninë dinamiðka diskusija, pasiþyminti átampa,
krizëmis, ilgesniais ar trumpesniais savitarpio supratimo periodais. Net turint
omenyje, kad màstymo ðablonai keièiasi itin sunkiai, kiekvienas darbas ðioje
srityje yra prasmingas.
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KLAIPËDOS NEVYRIAUSYBINIØ ORGANIZACIJØ IR
MIESTO SAVIVALDYBËS
BENDRADARBIAVIMO AKTUALIJOS
Martinas Þaltauskas,
Klaipëdos nevyriausybiniø organizacijø
informacijos centro direktorius
Klaipëdos mieste suskaièiuojama iki trijø ðimtø organizacijø, taèiau daugelis
ið jø yra silpnos, labai silpnos arba jau nebeveikia. Stipriø organizacijø mieste
galima suskaièiuoti iki 30. Ðià situacijà sàlygojo keletas veiksniø. Visø pirma, tai
paèiø organizacijø nesugebëjimas stiprinti veiklà, ieðkoti ir rasti rëmëjø, raðyti
paraiðkas ar vykdyti projektus ir pan. Antrasis ir, galbût, vienas ið pagrindiniø
veiksniø  per maþas tø organizacijø finansavimas, bûtinas treèiojo sektoriaus
veiklai vystyti ir plësti. Þodþiø junginys nepakankamas finansavimas
kiekvienoje organizacijoje ar kiekviename Lietuvos mieste yra interpretuojamas
skirtingai. Visi puikiai þino, jog organizacijos paprastai turi keletà finansavimo
ðaltiniø, pvz., Lietuvoje veikiantys uþsienio valstybiø fondai, privatûs rëmëjai ir
pagaliau vietos savivaldos institucijos. Bûtent miesto savivaldybë turi bûti
suinteresuota nevyriausybinio sektoriaus egzistavimu mieste bei to sektoriaus
finansavimu. Kodël? Atsakymas yra paprastas  Klaipëdos mieste, kaip ir kituose
ðalies miestuose, veikia tokio profilio nevyriausybinës organizacijos:
 Socialinës. Tokiø organizacijø mieste yra iki 40. Socialinëje srityje
dirbanèios organizacijos yra ligoniø klubai, Caritas, invalidø draugijos,
pensininkø klubai, rizikos grupëse dirbanèios organizacijos ir pan.
 Kultûrinës. Kultûriniø organizacijø mieste yra apie 20. Ðios srities
organizacijos - tai ávairûs menininkø susivienijimai, klubai ir bûreliai,
kuriuose vykdoma kultûrinë  meninë veikla.
 Sporto. Sporto srityje veikianèiø organizacijø Klaipëdos mieste yra bene
daugiausia  apie 160. Tai ávairiausias sporto ðakas propaguojantys klubai
ir centrai.
 Jaunimo. Jaunimo organizacijø mieste yra apie 15. Tai nedidelis skaiè·
ius, rodantis ganëtinai prastà jaunimo organizacijø padëtá mieste.
 Moterø. Ðio tipo organizacijø mieste yra tik 4. Jos vienija moteris ir
atstovauja jø interesams mieste.
 Ekologinës. Ekologinëje srityje veikianèiø nevyriausybiniø organizacijø
mieste yra taip pat tik keturios.
 Tautinës bendrijos. Tai tautines maþumas vienijanè· ios organizacijos,
kuriø mieste yra 9.
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Klaipëdos miesto nevyriausybiniø organizacijø bendradarbiavimas su miesto
savivaldybe tæsiasi jau gana seniai. Kasmet Klaipëdos savivaldybës kultûros
skyrius bei socialinës rûpybos skyrius skelbia nevyriausybiniø organizacijø
projektø finansavimo konkursus. Nors mieste veikia ávairaus profilio NVO 
socialinio, kultûrinio, jaunimo, ekologinio, tautiniø bendrijø ir t.t., taèiau, deja,
tik du miesto savivaldybës skyriai yra suinteresuoti remti nevyriausybines
organizacijas, kurios atlieka tam tikrà pagalbiná vaidmená gerinant tos srities
padëtá mieste. Taèiau kategoriðkai teigti, kad sveikatos, ðvietimo ar gamtosaugos
skyriai visiðkai nesikiða á ne pelno sektoriaus veiklà ir nesistengia jo aktyvinti,
galbût ir negalima. Jau gana ilgà laikà trunkantis bendradarbiavimas su kultûros
ir socialinës rûpybos skyriais rodo, jog nevyriausybiniø organizacijø finansavimas
ir bendradarbiavimas su jomis yra skatintinas reiðkinys mieste, ir taip pat kitus
skyrius pasukti ne pelno organizacijø finansavimo ir tarpusavio bendradarbiavimo
kryptimi. Klaipëdos nevyriausybiniø organizacijø informacijos centras deda
nemaþai pastangø, kad savivaldybës ir nevyriausybiniø organizacijø
bendradarbiavimas reikðtøsi ne tik finansavimu, bet ir bendrø renginiø
organizavimu, informacijos sklaida, tam tikrø paslaugø teikimu ir pan.
Kiekvienais metais, Klaipëdos miesto savivaldybei paskelbus nevyriausybiniø
organizacijø konkursus, sudaroma paraiðkø vertinimo komisija, kurios sudëtyje
yra savivaldybës bei keli nevyriausybiniø organizacijø atstovai. Nevyriausybiniø
organizacijø atstovai renkami slapto balsavimo bûdu Klaipëdos nevyriausybiniø
organizacijø informacijos centre, prieð tai spaudoje paskelbus apie rinkimus.
Kalbant apie nevyriausybiniø organizacijø bendradarbiavimà Klaipëdos mieste,
reikëtø pabrëþti, jog didþiausias organizacijos rëmëjas ir yra panaðaus pobûdþio
nevyriausybinë organizacija. Bûtent bendradarbiaujant galima pasiekti patá
optimaliausià rezultatà, kad ir santykiø su miesto savivaldybe srityje. Klaipëdos
miesto nevyriausybiniø organizacijø bendradarbiavimas nëra toks, dël kurio bûtø
jauèiama, kad visos organizacijos yra bendra pilietinës visuomenës jëga (jëgos
branduolys), nusiteikusi rimtam ir pasiaukojanèiam darbui, gerinant Klaipëdos
miesto kultûrinæ, socialinæ padëtá. Ir antrasis nevyriausybiniø organizacijø
bendradarbiavimo principas  visi uþ mane, o að  prieð visus. Bûtent tokius
nevyriausybiniø organizacijø vadovø pareiðkimus, þinoma, pasakomus ne
tiesiogiai, galima iðgirsti po kiekvieno lëðø skirstymo posëdþio miesto savivaldybëje.
Dauguma uostamiesèio nevyriausybiniø organizacijø yra silpnos arba dar labai
jaunos, todël nemoka rengti stambesniø projektø kitiems ðalies fondams, o
apsiriboja tik miesto savivaldybës skiriamomis lëðomis. Taèiau Klaipëdoje dar
reikia gerokai padirbëti, kad visos organizacijos bûtø solidarios ir kitø NVO atþvilgiu
elgtøsi kaip partnerës. Nevyriausybiniø organizacijø bendradarbiavimà bûtø galima
pavadinti dar ne visiðkai áaugusiu á nevyriausybiniø organizacijø veiklà. Taèiau
Klaipëdos Nevyriausybiniø organizacijø informacijos centras jau þengë þingsná
ðios padëties gerinimo link. 2001 m. geguþës 3 d. buvo ákurtas Klaipëdos miesto
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socialinis klubas, vienijantis uostamiesèio organizacijas, veikianèias socialinëje
srityje. Tai labai svarbus veiklos momentas, siekiant stiprinti nevyriausybiniø
organizacijø bendradarbiavimà. Be to, 2001 m. rudens pradþioje buvo ákurtas
jaunimo organizacijø susivienijimas, diskusijos dël kurio vyko jau keletà mënesiø.
Jaunimo organizacijø susivienijimo tikslas - ne tik bendras jaunimo aktyvumo
skatinimas, bet ir poveikio darymas savivaldybës ðvietimo skyriui, kad bûtø skiriama
parama organizacijoms ir bendradarbiaujama, siekiant aktyvinti besimokantá
jaunimà. Taigi uostamiesèio nevyriausybinës organizacijos bendradarbiavo ir
bendradarbiaus, taèiau kokia to bendradarbiavimo forma, iki ðiol dar yra sunku
iðsiaiðkinti.
Klaipëdos nevyriausybiniø organizacijø informacijos centras ir kiti Lietuvos
NVO informacijos centrai nuolat rengia seminarus, susitikimus ir konferencijas,
kuriais bandoma skatinti glaudesná treèiojo ir valstybinio sektoriø
bendradarbiavimà.
Ðtai 2000 metø lapkrièio mënesá Nevyriausybiniø organizacijø informacijos
ir paramos centro (Vilnius) surengtos konferencijos  Lietuvos NVO ir
savivaldybiø bendradarbiavimas, metu buvo kalbama ið tiesø aktualiomis visø
ðalies miestø sektoriø bendradarbiavimo temomis. 2001 m. liepos 3 d.
Nevyriausybiniø organizacijø informacijos ir paramos centras ir Klaipëdos
nevyriausybiniø organizacijø informacijos centras surengë Klaipëdos miesto
nevyriausybiniø organizacijø ir savivaldybës darbuotojø (skyriø virðininkø)
susitikimà  konferencijà. Ðioje konferencijoje dalyvavo nemaþa dalis
uostamiesèio NVO atstovø bei keturiø savivaldybës skyriø, t.y. socialinës
rûpybos, sveikatos apsaugos, gamtosaugos bei kultûros, virðininkai.
Konferencijos tikslas  stiprinti uostamiesèio savivaldybës ir NVO
bendradarbiavimà, iðklausyti abiejø pusiø nuomones ir ieðkoti bûdø, kaip
pagerinti jø santykius. Pasak Klaipëdos miesto savivaldybës atstovø, NVO
neretai trûksta aktyvumo siekiant uþsibrëþtø tikslø. Kiekvienà kartà
organizacijos teikia nemaþai pasiûlymø, kaip galima bûtø pagerinti miesto
valdþios ir NVO bendradarbiavimà. Kad panaðios konferencijos  susitikimai
yra iðties aktualûs, parodo labai aktyvus NVO atstovø dalyvavimas. Nors
didþioji dalis Klaipëdos nevyriausybiniø organizacijø atstovø teigiamai atsiliepia
apie santykius su savivaldybe, taèiau vis vien pasitaiko ir priekaiðtø. Daugiausia
ir nuolatiniø diskusijø kyla dël NVO finansavimo, nes dauguma NVO piktinasi,
kad neva lëðos yra skirstomos ne taip, kaip reikia, naujom ásikûrusioms
organizacijoms yra neámanoma gauti patalpø ir pan.
Tad pabaigai galima bûtø pridurti, kad ir koks bûtø bendradarbiavimas
tarp savivaldybës ir NVO, pirmiausia NVO atstovai turi atsiþvelgti á ðalia
esanèias NVO, uþmegzti draugiðkus santykius su jomis, tapti jø veiklos ar
bendrø projektø partneriu ar pan., o tik po to stengtis, kad nevyriausybiniø
organizacijø balsas savivaldybëje bûtø svarus ir duotø laukiamø rezultatø.
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APIE MARIJAMPOLËS SAVIVALDYBËS IR
NEVYRIAUSYBINIØ ORGANIZACIJØ BENDRADARBIAVIMÀ,
PATIRTÁ, RËMËJØ PAIEÐKÀ
Vida Daugëlienë,
Marijampolës savivaldybës bendrøjø reikalø departamento
Bendrojo skyriaus vyresnioji specialistë darbui su gyventojais
Iki 1998 metø nevyriausybiniø organizacijø ir savivaldybës santykiai buvo
chaotiðki ir uþdari. Trûko vieðumo skirstant biudþeto lëðas nevyriausybinëms
organizacijoms. Nebuvo prioritetø, bendradarbiavimà reglamentuojanèiø
dokumentø, atsakingø asmenø uþ savivaldybës ir nevyriausybiniø organizacijø
ryðius. Tiek savivaldybës darbuotojams, tiek NVO atstovams stigo þiniø apie
fondus, paraiðkø raðymà bei lëðø paieðkà, elektroniniø komunikacijos
priemoniø.
Tai, kà savivaldybë ir nevyriausybinës organizacijos iki 1998 m. darë
pasikliaudamos savo nuojauta ir logika, jau seniai þinoma Europos ðalyse arba
JAV ir yra paremta teorijomis, kuriø mokomasi  tai strateginio planavimo,
ryðiø su visuomene, lëðø telkimo ir paieðkos, problemø identifikavimo,
organizacijø bendradarbiavimo, koalicijø kûrimo, visuomenës poreikiø
derinimo su politinëmis realijomis ir ribotais iðtekliais.
Tiek uþsienio, tiek mûsø praktika patvirtino, kad NVO, bûdamos arèiau
problemø bei pasitelkdamos savanoriø darbà, suteikia ávairias paslaugas pigiau
ir efektyviau nei valstybës institucijos.
Miesto taryba 1998 metais savo sprendimu patvirtino 2 atstovus
savivaldybës ir NVO bendradarbiavimui koordinuoti  1 miesto tarybos nará
ir 1 savivaldybës administracijos atstovà.
Padedant rëmëjams, Jungtiniø Tautø vystymo programai, Atviros Lietuvos
fondui, Nevyriausybiniø organizacijø informacijos ir paramos centrui, 1998
m. pavasará pakvietëme visas miesto nevyriausybines organizacijas,
savivaldybës administracijos darbuotojus bei politikus bendram pokalbiui, kà
reikëtø padaryti gerinant bendradarbiavimà bei aptarti bendradarbiavimo
dokumentø projektus.
Darbo grupëse buvo rengiamas sprendimo projektas, kuriame buvo
detalizuojami bendradarbiavimo principai, bûdai, paraiðkos forma, aptarta
sutarties forma, finansavimo prioritetai bei sudaryta bendra triðalë komisija,
kurios sudëtyje buvo politikø, NVO atstovø bei savivaldybës administracijos
darbuotojø. Miesto taryba áteisino savivaldybës ir NVO bendradarbiavimo
teisinius dokumentus ir pritarë jø taikymui praktikoje. Reikëjo teisiniais
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dokumentais sukurti bendradarbiavimo sistemà. Ði sukurta sistema, po rinkimø
pasikeitus politikams taryboje, iðliko ir palaiko gerus savivaldybës ir NVO
santykius. Sukurtà bendradarbiavimo sistemà keièiantis politikams taryboje
gan sudëtinga iðlaikyti, taèiau bûtina palaikyti sukurtà sistemà, siekiant toliau
kurti ir tobulinti, racionaliau vystyti bendruomenës poreikius, ávairinti
gyventojams teikiamas paslaugas.
1999 metais, ávykus administracinei reformai, iðsiplëtë savivaldybës
teritorija, padaugëjo gyventojø bei nevyriausybiniø organizacijø. Marijampolës
savivaldybës darbuotojai numatë veiksmø planà, kuris padëjo kuo greièiau ir
efektyviau átraukti naujas bei prijungtose teritorijose jau veikianèias
organizacijas á aktyvià visuomeninæ veiklà, bendruomenës problemø sprendimà.
Buvo kaupiama bibliotekëlë, reguliariai rengiami informaciniai leidiniai
apie ávairiø fondø veiklà, dalijamos paraiðkos seniûnijose, inicijuojami
seminarai, bei konferencijos apie bendruomenës filantropijà, savanoriðkà veiklà
bendruomenei, paraiðkø raðymà, darbà komandoje, lëðø paieðkà ir kaupimà.
Informaciniuose stenduose visuomenë supaþindinama su ávairiais
nevyriausybiniø organizacijø vykdomais projektais, vaikø, moterø, jaunimo
organizacijø veikla, vieðøjø socialiniø paslaugø plëtra.
Teko analizuoti nevyriausybiniø organizacijø rëmimo ið biudþeto dinamikà
iki 1998 metø.
Savivaldybë kasmet skiria lëðø NVO projektams ágyvendinti. 1997 m. buvo
skirta 241 tûkst. Lt, 1998 m. - 302 tûkst. Lt, 1999 m.  200 tûkst. Lt, 2000 m.
 150 tûkst. Lt, 2001 m.  100 tûkst. Lt
1999 - 2000 m. savivaldybës Planavimo ir investicijø skyrius parengë
projektà Savivaldybës ir NVO bendradarbiavimas, kurá pateikë Baltijos 
Amerikos partnerystës programai (BAPP). 2000 m. geguþës 13 d. gavome
patvirtinimà apie tai, kad programa skiria 30 tûkst. Lt. Tiek pat turëjo prisidëti
ir savivaldybë.
2000 m. spalio mën. Marijampolës savivaldybës valdyba ágaliojo merà
Vidmantà Brazá pasiraðyti sutartá su Atviros Lietuvos fondo administruojama
Baltijos  Amerikos partnerystës programa, bei paskyrë atstovauti savivaldybei
Vidà Daugëlienæ, Teisës reikalø departamento bendrojo skyriaus vyresniàjà
specialistæ, ir Jolità Kavaliauskienæ, Finansø ir biudþeto departamento
Planavimo ir investicijø skyriaus vyresniàjà specialistæ, paraiðkø vertinimo
komisijoje. NVO vieðame susirinkime buvo deleguoti NVO atstovai dalyvauti
paraiðkø vertinime. Buvo pasiraðytos tikslinës paramos sutartys su 27 NVO
projektams ágyvendinti.
Kas gi nuveikta ir kuo galima bûtø pasidþiaugti?
Pirmiausia reikëtø pasidþiaugti pradëtu bendru projektiniu darbu biudþeto
ir fondø lëðomis, nustatytais projektø vertinimo kriterijais, nustatytais projektø
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finansavimo prioritetais, bendra triðale komisija, paruoðtais bendradarbiavimo
dokumentais, patvirtintais Taryboje, paskirtais atsakingais asmenimis ryðiams
su NVO savivaldybës administracijoje ir Taryboje, organizuotais bendrais
mokymais ir konferencijomis, ásikûrusia NVO koalicija.
Vieði konkursai finansinei paramai gauti buvo puiki proga organizuoti
nevyriausybiniø organizacijø mokymus. Paraiðkø dalyvauti paramos konkurse
pildymo formos reikalavimai buvo panaðûs á Europos Sàjungos bei kitø fondø
reikalavimus, todël organizacijos turëjo áprasti prie tam tikro standarto. Su
tomis paèiomis paraiðkomis organizacijos turëjo galimybæ ieðkoti ir kitø
finansavimo ðaltiniø ðalyje ir uþsienyje.
Iðaiðkëjo stipriosios bendradarbiavimo pusës:
- skiriamos patalpos visuomeninëms organizacijoms,
- vykdomi bendri nevyriausybiniø organizacijø  savivaldybës smulkaus ir
vidutinio verslo atstovø mokymai, - kuriamos bendros paslaugø ástaigos miesto
gyventojams.
Taip pat paaiðkëjo ir silpnosios bendradarbiavimo pusës:
- nepakanka lëðø,
- dar nesusiformavo Savivaldybës ir nevyriausybiniø organizacijø bendros
politikos kryptys,
- nepakankamas savivaldybës bendruomenës ir valdþios supratimas apie
savanoriðkà veiklà ir jos prasmæ,
- NVO menkai bendrauja tarpusavyje.
Kas toliau? Pirmiausia yra didelis noras bendradarbiavimà su
nevyriausybinëmis organizacijomis áteisinti kaip nuolatos vykdomà programà,
kuriai skiriamos ir numatomos lëðos biudþete. Taèiau bûtina skatinti
bendruomenës nariø filantropijà, priimti ir atnaujinti bendradarbiavimà
reglamentuojanèius vietos teisinius aktus ir taisykles, ðviesti visuomenæ vykdant
ávairias akcijas bei per spaudà, spartinti visuomeniniø organizacijø átraukimà
á tarptautiná bendradarbiavimà su savivaldybës miestaispartneriais ir juose
esanèiomis pilietinëmis organizacijomis, tobulinti savivaldybës ir visuomeninio
sektoriaus bendradarbiavimo modelá, supaþindinti su juo naujus miesto tarybos
politikus, palaipsniui pereiti ne tik prie finansinës paramos (maþø ir dideliø
dotacijø) skyrimo NVO iniciatyvoms ir aktyvumui remti, bet ir prie ávairiø
paslaugø kontraktø sudarymo, bei nuolatiniø tæstiniø paslaugø paramos
sutarèiø, ájungiant NVO á bendras savivaldybës vykdomas programas, skelbiant
atvirus vieðøjø paslaugø bendruomenei teikimo (pirkimo) konkursus, atveriant
galimybes juose dalyvauti ir NVO.
Stiprinant pilieèius ir jø organizacijas stiprinama vietos bendruomenë.
Centrinës valstybës institucijos pilieèiams ir jø organizacijoms turëtø skirti
atitinkamà dëmesá.
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MAÞEIKIØ RAJONO SAVIVALDYBËS
IR NEVYRIAUSYBINIØ ORGANIZACIJØ
BENDRADARBIAVIMAS
Loreta Rubeþienë,
Maþeikiø rajono savivaldybës vyr. specialistë
jaunimo klausimais ir ryðiams su NVO
Pagal 2001 m. spalio mën. 1 d. Maþeikiø rajono savivaldybës rejestrà rajone
yra 105 nevyriausybinës organizacijos (ávairios draugijos, bendrijos,
klubai,labdaros ir paramos fondai, vieðosios ástaigos). Nevyriausybiniø
organizacijø ir rajono savivaldybës bendradarbiavimas daugiausia pasireiðkia
finansinës paramos teikimu bei patalpø skyrimu. Aktyvesnis savivaldybës ir
nevyriausybiniø organizacijø dialogas prasidëjo savivaldybei priëmus
sprendimà ásteigti vyr.specialisto darbui su jaunimu ir nevyriausybinëmis
organizacijomis etatà. Tai labai iðjudino nevyriausybines organizacijas. Vyko
diskusijos nevyriausybininkø tarpe, koks turi bûti ðis þmogus, kokia jo misija
ir vieta tarp NVO.
Vyko susitikimai ir pokalbiai su NVO vadovais. Susitikimuose dalyvavo ir
Nevyriausybiniø organizacijø informacijos ir paramos centro direktorius V. Ilgius.
Buvo suformuluotos pagrindinës problemos, kamuojanèios nevyriausybiniø
organizacijø atstovus. Neaiðku, kas ir kaip gauna finansinæ paramà ið
Savivaldybës, kur reikia kreiptis vienu ar kitu klausimu. Viena aiðku - reikalinga
konkreti, visiems gerai suvokiama ir þinoma finansavimo tvarka. Remdamasi
kitø savivaldybiø patirtimi, studijuodama jø dokumentus 2001 m. vasario 1d.
rajono taryba patvirtina Maþeikiø rajono Nevyriausybiniø organizacijø tiksliniø
programø dalinio finansavimo tvarkà. Pirmà kartà 2001 m. rajono biudþete
atsirado lëðø eilutë, skirta nevyriausybinëms organizacijoms finansuoti. Ði suma
40000 Lt. Buvo paskelbtas konkursas, lëðas skirsto mero potvarkiu sudaryta
komisija.
Pirmajam konkursui paraiðkas pateikë 21 rajono NVO. Dvideðimt ið jø
gavo finansavimà. Dalis organizacijø buvo finansuotos ið Sveikatos fondo.
Daugiausia buvo finansuotø socialiniø projektø, antrà vietà uþëmë projektai
skirti, sveikatos apsaugai, treèià pilietiniam ugdymui.
Pradeda ryðkëti patvirtintos tvarkos privalumai ir trûkumai.
Privalumai:
 Vieðumas
 Nevyriausybinës organizacijos turi nuosekliai planuoti savo veiklà
 Vertinimo objektyvumas
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 Organizacijø konkurencija (gerëja paslaugø kokybë bendruomenei)
 Kitø finansavimo ðaltiniø paieðka (organizacijos pradeda domëtis ir kitais
fondais)
 Atsiskaitomybë uþ gautà finansavimà
Trûkumai:
 Nelygios starto galimybës (nëra patirties raðant projektus)
 Sumaþëjusios organizacijø bendradarbiavimo galimybës
 Ne visi laikosi ðios tvarkos.
Svarbi parama stiprinant savivaldybës ir nevyriausybiniø organizacijø
bendradarbiavimà buvo Baltijos  Amerikos partnerystës programos ir Maþeikiø
rajono savivaldybës finansuotas projektas Informacijos infrastruktûros
bendruomenei formavimas. Projekto esmë - sukurti pagalbos tinklà Maþeikiø
rajono nevyriausybinëms organizacijoms. Ðá pagalba yra ne tik techninë, kaip
pvz., nuperkamas kompiuteris, kopijavimo aparatas, skeneris, árengiama
informacinë lentyna, bet ir organizuojami mokymai. Mokymø metu
nagrinëjamos tokios temos:
 Paraiðkø raðymas
 NVO teisinë bazë
 Lëðø paieðka
 Kompiuterio ir raðtvedybos pagrindai.
Daug patirties dirbant su NVO ágyta iðvykos á Lenkija, kurià organizavo
NVO informacijos ir paramos centras, metu. Kelionës metu buvo aplankyta
daug Lenkijos nevyriausybiniø organizacijø, susipaþinta su jø veikla, pasikeista
adresais ir informacija. Ði kelionë padëjo geriau suvokti, kokios turi bûti NVO,
kokios yra jø veiklos sritys. Organizacijos lëðas gauna konkreèiam darbui atlikti.
Daugumos jø finansavimo ðaltinis ne tik savivaldybës lëðos, bet ir uþsienio
fondai.
Organizacijos remiasi savanoriais ir visuomeniniu darbu, todël turi nedaug
darbuotojø. Kadangi vis sunkiau gauti finansavimà, NVO pradeda jungtis pagal
veiklos sritis.
Taèiau rajono organizacijoms, kurios dar tarsi kovoja uþ save ir savo
iðlikimà, vienijimosi idëja dar nëra suvokiamas ir priimtinas dalykas. Tikëtina,
kad glaudesni atskirø NVO bendradarbiavimo ryðiai paskatintø ieðkoti ir rasti
bendrø idëjø vardan bendro tikslo - gauti finansavimà toms idëjoms
ágyvendinti.
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PLUNGËS RAJONO SAVIVALDYBËS SANTYKIAI SU
NEVYRIAUSYBINËMIS ORGANIZACIJOMIS
Gintautas Vaitkevièius,
Plungës rajono jaunimo koordinatorius
ir vyriausiasis karo prievolës specialistas
Galima pasidþiaugti pasiektais rezultatais skatinant nevyriausybiniø
organizacijø plëtrà Plungës rajone. Pastaraisiais metais uþsimezgë gana
glaudûs savivaldybës ir rajono NVO ryðiai. Tai ypaè matyti savivaldybës
rejestro skyriuje, kuriame per ðiuos metus gerokai padaugëjo ásiregistruojanèiø
NVO. Kiek jos gyvuos, parodys laikas. Taèiau tai rodo bendruomenës
iniciatyvà burtis. Svarbu tai, kad savivaldybë jau ávertino NVO veiklà ir ðiai
veiklai skiria lëðas (nors galbût jos yra ne tokios didelës, kokiø norëtøsi),
pati savivaldybë inicijuoja NVO vadovø mokymus, rajono NVO veiklai ðiais
metais jau skirta 56 000 Lt. Tai didelis pasiekimas, nes iki ðiol buvo skiriami
tik trupiniai. Paminëtina ir tai, kad ákurtas Jaunimo fondas, kuriam skirta
10 000 Lt jaunimo vieðøjø darbø programai vykdyti ir 10 000 Lt jaunimo
NVO veiklai skatinti. Savivaldybës meras V. Jonutis stengiasi kiek ámanoma
padëti rajono NVO vykdomiems projektams. Pavyzdþiui, organizuojant talkas
skiriamas savivaldybës transportas ir t. t.
Suteikusi nemaþai patirties paþintinë kelionë po Lenkijà paskatino globaliau
paþvelgti á nevyriausybiniø organizacijø teikiamà naudà, jø veiklos rezultatus.
Savivaldybëje ásteigtas mero patarëjo darbui su visuomene ir jaunimu etatas
paskatino savivaldybës teritorijoje ásikurti naujas NVO, pasiþyminèias savitumu
ir reikalingumu ypaè atskiruose rajono regionuose. Ðiuo metu atsakingo
þmogaus uþ NVO savivaldybëje nëra.
Besikurianèiom jaunimo organizacijoms labai padëjo tai, kad buvo ásteigta
rajono Jaunimo reikalø taryba, patvirtinti jos nuostatai, programa, fondo bei
finansavimo nuostatai.
Tikimasi, kad kitais metais NVO veiklai skatinti ið rajono biudþeto bus
skirta þymiai daugiau lëðø. Vien jaunimo organizacijos, kuriø veiklos
projektus parëmë jaunimo fondas, iðleisdamas 6000 Lt, á rajonà pritraukë
ið fondø 59 000 Lt. Tai labai dþiuginantis rezultatas. O kà kalbëti apie
visas kitas rajono NVO, kurios kiek mokëdamos ir galëdamos mokosi
dalyvauti programinëje veikloje.
Be abejo, keièiasi ir savivaldybës tarybos deputatø nuomonë apie NVO
veiklà rajone. Taèiau didþiausià átakà daro lëðø stoka.
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NEVYRIAUSYBINIØ ORGANIZACIJØ IR MIESTO
SAVIVALDYBËS BENDRADARBIAVIMAS ÐIAULIUOSE
Ramûnas Markauskas,
Ðiauliø nevyriausybiniø organizacijø konfederacijos administratorius
Ðiauliø miesto mere iðrinkus Vidà Stasiûnaitæ buvo imta skatinti Ðiauliø
miesto bendruomenæ telktis á koká nors junginá ir per savo atstovus bendrauti
su savivaldybe svarstant bei priimant aktualius bendruomenei sprendimus.Tas
potencialus junginys buvo ávardintas kaip Bendruomenës konferencija.
2000 m. vasaros pradþioje savivaldybë sukvietë Ðiauliø bendruomenës
atstovus á pirmàjà Bendruomenës konferencijà. Daugiausia susirinko
visuomeniniø organizacijø atstovø. Kilusiø diskusijø metu buvo imta
priekaiðtauti savivaldybei, kad norima ið virðaus ir nedemokratiðkai sukurti
savivaldybës kontroliuojamà ir negyvybingà dariná. Savivaldybës taryba tuo
metu jau buvo paskyrusi vienà ið savo nariø formaliu Bendruomenës
konferencijos vadovu bei patvirtinusi Bendruomenës konferencijos nuostatus.
Taèiau savivaldybës inicijuotoje konferencijoje NVO atstovai nepatvirtino
savivaldybës parengtø dokumentø ir nutarë patys sudaryti darbo grupæ, kuri
parengtø skëtinës organizacijos, vienijanèios mieste veikianèias visuomenines
organizacijas, ástatus bei suformuluotø NVO ir vietos savivaldos
bendradarbiavimo principus.
Spalio 11 d. iniciatyvinë grupë surengë NVO atstovø ir savivaldybës
darbuotojø susitikimà, kurio metu buvo patvirtinti Ðiauliø miesto NVO
konfederacijos (ÐNVOK) ástatai bei iðrinkta taryba.
ÐNVOK tikslas  kurti sveikà ir gebanèià kontroliuoti socialinius pasikeitimus
miesto bendruomenæ, atlikti socialinio tarpininko vaidmená tarp miesto
gyventojø, NVO bei vietos savivaldos institucijø, informuojant apie vietos
bendruomenës problemas bei siûlant galimus sprendimo bûdus, kurti
organizacijø bendradarbiavimo tinklà, keistis informacija, remti vieni kitus,
organizuoti ir koordinuoti bendrà veiklà.
Siekdama ágyvendinti savo tikslus ÐNVOK nuo pat ásisteigimo glaudþiai
bendradarbiauja su miesto savivaldybe. Savivaldybës tarybos nutarimu ryðiams
ir darbui su mieste veikianèiomis NVO ir ÐNVOK buvo paskirta miesto tarybos
narë Liongina Juozaitienë. 2000 m. gruodþio mën.7 d. Ðiauliø miesto tarybos
sprendimu buvo patvirtinti Finansinës paramos teikimo NVO nuostatai,
Konsultacinës tarybos nuostatai bei ðios tarybos sudëtis. Minëtus dokumentus
parengë savivaldybës, ir suderinusi su ÐNVOK, patvirtino. Skubëti vertë
baigiamas formuoti 2001 metø savivaldybës biudþetas. Reikëjo skubiai skelbti
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NVO konkursà finansavimui gauti. Ðiais metais minëti dokumentai yra taisomi
bei papildomi pridedant paraiðkos pateikimo ir sutarties lëðoms gauti ir naudoti
formas.
Konsultacinë taryba yra bendras ÐNVOK ir miesto savivaldybës neformalus
organas. Konsultacinës tarybos funkcijos ir siekiai yra savivaldybës ir NVO
bendradarbiavimo stiprinimas, kuriant bendras darbo ir konsultacines grupes,
padedant NVO uþmegzti tarptautinius ryðius, surasti projektø partnerius, teikiant
paramà miesto bendruomenei naudingoms iniciatyvoms, identifikuojant
svarbiausias miesto problemas ir ieðkant geriausiø jø sprendimo bûdø.
Konsultacinë tarybos viena ið funkcijø yra pasiûlymø dël NVO iniciatyvø
finansavimo prioritetø svarstymas ir teikimas, susipaþinimas su savivaldybei
pateiktomis NVO paraiðkomis ir pateikimas miesto tarybai tvirtinti galutinio
finansuojamø iniciatyvø sàraðo.
Konsultacinë taryba sudaryta ið ðeðiø ÐNVOK tarybos atstovø bei septyniø
miesto savivaldybës tarybos nariø. Konsultacinei tarybai pirmininkauja miesto
tarybos atstovas, o sekretoriauja ÐNVOK atstovas.
Taigi per pastaraisiais metais galima pasidþiaugti tikrai neblogais rezultatais,
pasiektais pastaraisiais metais. Vis dëlto neiðvengta ir problemø. Viena ið
pagrindiniø problemø santykiuose su savivaldybe yra ta, kad politikai stokoja
kompetencijos NVO atþvilgiu. Ðià problemà sàlygoja nepakankamas paèiø
NVO organizuotumas bei politikø nesidomëjimas ðia sritimi.
Nuo ð.m. rugpjûèio mën. pasikeitus ÐNVOK administratoriui ir á organizacijos
veiklà ásijungus JAV Taikos Korpuso savanoriui yra paruoðta keletas
projektø.Vienas ið projektø buvo pateiktas Europos Komisijos Delegacijai
Lietuvoje, deja jis buvo pateiktas pavëluotai, todël paraiðka nebuvo svarstoma.
Kitas projektas kartu su Ðiauliø Universitetu bus pradëtas ágyvendinti iki
2002 metø pradþios.Projekto esmë yra ákurti ir vystyti Savanoriø ir praktikos
informacijos centrà.
Parengtas projektas dël Ðiauliø NVO ir savivaldybës bendradarbiavimo
plëtros. Dël ðio projekto finansavimo yra kreiptasi á savivaldybæ.
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ÐILUTËS NEVYRIAUSYBINËSE ORGANIZACIJOSE:
KURTI APLINKÀ SAU IR SAVE APLINKOJE
Dalia Uþpelkienë,
Ðilutës raðtijos ir knygø draugijos pirmininkë
Nevyriausybiniø organizacijø arba tam tikros srities visuomenininkø sambûrio
veiklos sampratà nedidelio regiono bendruomenëje, jos santyká su vietos
vykdomàja valdþia daþnai sàlygoja regiono istorija ir tradicijos, socialinë aplinka,
pramonës ir verslo infrastruktûra, bendruomenës grupiø bendrabûvio interesai,
kitos regimos ir maþiau akivaizdþios prieþastys. Periferijoje daþniau, nei
didmiestyje, nevyriausybiniø organizacijø veiklos rezultatà uþprogramuoja jau
susiklostæ (ar nuolat besikeièiantys) valdþios institucijø veiklos modeliai, dvasinis
ir medþiaginis kraðto paveldo, etnokultûros potencialas, kurá saugoti, globoti,
atkurti ar sukurti buriasi vietos bendruomeniø intelektualai. Galbût todël, natûralu,
kad nedideliame (ar didesniame) regione nevyriausybines organizacijas jungtis
ir savo veiklà áregistruoti valdþios institucijose skatina daugelis faktoriø. Pirma,
noras generuoti tam tikras aplinkos idëjas ir save realizuoti toje aplinkoje. Antra, susibûrus á susivienijimus (draugijas, klubus) spræsti þmogiðkàsias, tam tikrai
bendruomenës daliai bûdingas atskirties problemas (naðliø, negalios, anoniminiø
alkoholikø ir kiti klubai). Treèia, propaguoti sveikà gyvensenà ir aplinkà sau,
bendraminèiams, bendruomenei (sporto, sveikatos, gamtosauginës, NVO).
Ketvirta, atkurti (iðsaugoti) kultûros paveldà, dvasinës etnokultûros vertybes,
formuojant kraðto istoriná  kultûriná savitumà. Penkta: per meninës kûrybos
saviraiðkà realizuoti savo pomëgius, ugdyti meno gerbëjus (pasekëjus), turtinti
dvasinæ bendruomenës nariø bûtá. Yra daugiau faktoriø, daranèiø átakà NVO
kûrimosi Pamaryje geografijai, istorijai ir tradicijoms. 1996 m. regione veikë 22
visuomeninës organizacijos. Ðiuo metu yra áregistruotos 143 NVO, ir Ðilutë
sëkmingai galëtø pretenduoti á Lietuvos NVO institucijø rekordininkiø sàraðà.
Daugiausia bendraminèiø jungia sporto klubai (31 ir 1697 sportuojantys), nuolat
auga kultûros ir paveldo srityje besidarbuojanèiø NVO skaièius (26 ir apie 1500
nariø), socialinës krypties (18) organizacijø ir dalis jø (12) yra apimanèios
medicinos bei sveikos gyvensenos klausimus. Jei kultûros visuomeniniø
organizacijø skaièiaus didëjimas þenklus pastaruosius du metus, tai socialinës
sferos NVO turi patikimai susiklosèiusias veiklos tradicijas, susietas dviðaliu
bendradarbiavimu: rajono savivaldybës socialinës paramos skyrius NVO. Kasmet
didëjant socialinës paramos gavëjø skaièiui, atskirèiai tarp darbà turinèiø ir
bedarbiø, aktyvëja pilietinis visuomenës segmentas  visuomeninës organizacijos.
Rajono savivaldybës Socialinës paramos skyriaus vedëjos K.Ðveikauskienës
iniciatyva kartu su ðio profilio NVO vadovais ðiais metais iðvykta á sostinëje
surengtà konferencijà Techninës pagalbos priemonës  neágalaus þmogaus
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savarankiðko gyvenimo garantija, dalyvauta Kaune vykusiame seminare,
kuriame aptartos èernobylieèiø problemos, nuolat lankomasi Pamario seniûnijose
ir iðvykose aptariamos socialinës problemos, ieðkant optimaliø jø sprendimo
bûdø. Tradiciniu ðio savivaldybës padalinio ir NVO renginiu tapo kasmetinës
konferencijos Socialinë aplinka ir bendruomenë, kuriø tikslas  dviðalë
diskusija, veiklos prognozës ir konkreti veikla, gerinant socialiná mikroklimatà
bendruomenëje. Sparèià NVO tinklo plëtrà Pamario regione (per 5 metus
áregistruota 121 organizacija) sàlygojo tam tikros daþniau vidinës, nei iðorinës
prieþastys. Akivaizdu, kad bendraminèius burtis á grupes paskatino atsivërusios
galimybës gauti finansavimà ið ðalies ir uþsienio fondø. Ne maþiau akivaizdu,
kad didëjant socialiniam þmoniø pragyvenimo nuosmukiui, bedarbystei natûraliai
formavosi tam tikrø bendruomenës þmoniø noras burtis ir taip kartu suðvelninti
vis stipriau patiriamà socialiná stresà (naðliø bendrija Gëla, moterø seklyèia,
Boèiai). Dalis klubø, bendrijø ar draugijø savo veiklos ástatuose deklaravo ir
áteisino susigiminiavusiø miestø (Ðilutës  Emericho, Heide, Ðilutës  Ljungby)
veiklos programas. Kultûrinës  ðvietëjiðkos krypties NVO (Ðilutës H. Zudermano
klubas, Istoriniø ávykiø ir asmenybiø áamþinimo komitetas, Raðtijos ir knygiø
draugija, kt.) veiklà orientavo á kraðto istorijos, mintinø kraðto datø ir su tuo susijusiø
veikëjø atminimo áamþinimà, tarptautiniø mokslo  tiriamøjø konferencijø rengimà,
muziejiniø ekspozicijø atidarymà, kraðto istorijà atspindinèiø knygø leidybà.
Akivaizdu, kad ðiuo metu Pamaryje daugiausia yra sportinës (22%), kultûrinës
(17%) ir socialinës (12%) pakraipos NVO. Natûralu, nes bûtent ðiais metais
rajono savivaldybës tarybos sprendimu áteisinta klubiniø ástaigø ir sporto reformos,
pagal kurias ðios sritys orientuojamos á programinio finansavimo nuostatas. Bûtent
tai paskatino buvusiø etatiniø institucijø vadovus persiorientuoti ir burti

Sportinës 22%
Kultûrinës 17%
Socialinës 12%
Ûkininkø(-iø) 10%
Medþiotojø 10%
Jaunimo 8%
Medicininës 8%
Kitos 5%
Prevencinës 3%
Ekologinës 3%
Turizmo 2%
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bendraminèius, áteisinant visuomenines organizacijas bei jø veiklos statusà.
Perorientuodama buvusiø biudþetiniø ástaigø veiklà á programinio finansavimo
nuostatas, vykdomoji institucija  rajono savivaldybë tuo paèiu skatina
bendruomenës grupiø iniciatyvà ið apaèios, kaupia informacijà apie
bendruomenei bûtinas naujas ir prigijusias buvusias paslaugas, skatindama arba
pirkdama ðias paslaugas ne ið buvusios valstybinës etatinës institucijos, bet ið
visuomeniniu tapusio naujo paslaugø davëjo. Ðiø metø II pusmeèio kultûrinës
veiklos finansavimo programø konkursui savo veiklos projektus daliniam
finansavimui gauti pirmà kartà pateikë 5 kultûrinës pakraipos NVO ið 25 kultûros
srityje áregistruotø. Visø projektus pateikusiø nevyriausybiniø organizacijø
projektams finansuoti skirta 7,5 tûkst. Lt. Rajono savivaldybë per kultûrinës veiklos
programà ir jø projektø rëmimà savaip nupirko ið á draugijas susibûrusiø
bendruomenës pilieèiø teikiamas kultûros paslaugas: NVO Devynios meno
dienos, ketvirtàjá kartà pakvietë teatrinio meno gerbëjus á profesionaliø ir
mëgëjiðkø spektakliø fiestà, kurios metu vyko daug susitikimø su aktoriais ir
reþisieriais spaudos klubuose. Á Pamario rudeniniø kultûros renginiø ðurmulá
graþiai ásiliejo tradicinës Lietuvos ir uþsienio profesionaliø menininkø darbø
parodos, pokalbiai su meno pasaulio þmonëmis. Þinoma, daugelis teatrinio meno
fanø turës nemokamà galimybæ praturtinti laisvalaiká, savæs ir meno aplinkos
paþinimà. Ðilutës jaunimo ðokiø klube Þvaigþdûnë choreografijos meno mokosi
virð 80 jaunuoliø. Veikia ikimokyklinukø ir maþøjø pradinukø grupës. Klubas
turi rëmëjø, jo veiklà (scenos rûbø ásigijimà, kûrybines vasaros stovyklas)
finansuoja ðokëjø tëvai. Savivaldybë per kultûrinës veiklos programà ðámet dalinai
finansavo ðio kolektyvo koncertines programas iðvykose po kitus ðalies regionus.
Ðilutës rajono savivaldybës tarybos 2001 m. vasario 22 d. sprendimu Nr.112,
patvirtinus einamøjø metø biudþetà, pirmà kartà atskira biudþeto eilute
suplanuotos lëðos Programoms ið dalies finansuoti. Taip atverta dar viena
galimybë aktyvioms ir matanèioms savo veiklos perspektyvà Pamario NVO teikti
projektus daliniam finansavimui gauti. Nevyriausybinëms organizacijoms
pasiûlyta á rajono savivaldybës mero potvarkiu sudarytà projektø atrankos ir
vertinimo komisijà deleguoti 2 (ið 7) savo atstovus, taip liberalizuojant
nevyriausybiniø organizacijø teisæ geranoriðkai, skaidriai ir atvirai vertinti ir
atrinkti ádomiausias idëjas. Natûralu, kad savivaldybë, atverdama NVO
institucijoms ir jø lyderiams finansinës paramos galimybæ, taip pat pakvietë
nevyriausybines organizacijas dialogui. Kas gali paneigti, kad bûtent NVO
institucijos, besiburianèios pagal poreikius ir pomëgius regiono vykdomajai
valdþiai tam tikra prasme deklaruoja aktualiausias paèios bendruomenës bûties
problemas. Taèiau situacija parodë, kad nepaisant per pastaruosius keletà metø
padidëjusio NVO skaièiaus, tarp ðilutiðkiø organizacijø nëra bendro darbo
jungties ir , suprantama, veiksmø koordinacijos. Paaiðkëjo, kad ávairi atskirø
NVO veikla orientuota á save, steigimo ástatuose áteisintà veiklos specifikà,
pasigesta geranoriðkø tarpusavio ryðiø, nors toks poreikis yra. Nesuvienijo
visuomenininkø ir prieð keletà metø Ðilutëje ásteigta visuomeniniø organizacijø
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asociacija In Corpore, pakvietusi NVO bendro darbo dialogui, taèiau taip ir
neiðplëtojusi bendrø idëjø, nesuradusi sàlyèio taðkø ir neatlaikiusi laiko
iðmëginimø.
2000 m. rajono savivaldybës ákurta ekonominës plëtros ir ryðiø su uþsieniu
tarnyba, kurios projektø koordinatorë D.Benkunskienë, yra vilèiø teikianti ir
idëjø turinti specialistë. Suregistruotos rajone veikianèios NVO. Atlikta
visuomeniniø organizacijø aktyvumo analizë, kuri parodë, kad pavyzdþiui 2 ið
12 rajone veikianèiø jaunimo NVO gavo finansinæ projektinæ paramà ið
Valstybinës programos Jaunimas kaimui. Vargu, ar dëmesys jaunimo
problemoms, saviraiðkai ir aktyvumui bûtø buvæs toks akivaizdus, jei nebûtø
realizuota savivaldybës kultûros padalinio vadovës V.Griðkevièienës idëja ásteigti
savivaldybëje jaunimo reikalø koordinatoriaus pareigybæ. Vieðo konkurso bûdu
ðiose pareigose ádarbinta J.Gurevièiûtë apsilankë atkampiausiose kaimo vietovëse,
kviesdama á susitikimus visuomeniniø organizacijø jaunimà, neformalius lyderius
ir jø grupes. Rajono laikraðèio Pamarys jaunimo rubrikoje nuolat skelbiama
naujausia informacija, apraðomos jaunimo idëjos, sisteminamos prognozës
idëjoms realizuoti. Kartu su Ðilutës raðtijos ir knygiø draugija, Fridricho Bajoraièio
vieðàja biblioteka, Valstybine jaunimo reikalø taryba (VJRT) surengti mokomøjø
renginiø ciklai projektø raðymo ir vadybos temomis. Pamario nevyriausybinëms
organizacijoms atverta nemokama galimybë kaupti informacijà, ieðkoti jos ðalies
ir pasaulio tinklapiuose naujai árengtoje vieðosios bibliotekos interneto skaitykloje,
sudarytos sàlygos bibliotekoje rinktis, diskutuoti ir bendrauti visoms Pamario
nevyriausybinëms organizacijoms.
Margaspalvëje Ðilutës regiono visuomeniniø organizacijø mozaikoje,
pasiþyminèioje veiklos ir joje dalyvaujanèiø ávairove, svarbiu ávykiu derëtø laikyti
2001 m. rudená. Nevyriausybiniø organizacijø informacijos ir paramos centro
pasiûlymà ðilutiðkiams dalyvauti projekte  Nevyriausybiniø organizacijø ir
savivaldybiø partnerystës stiprinimas. Idëja surengti NVO lyderiø susitikimà
Ðilutëje kilo ðio centro direktoriui V.Ilgiui bei programos koordinatorei
V.Pivoraitei. Pokalbis, kurio metu uþ apskrito stalo susëdo 37 skirtingø
visuomeniniø organizacijø þmonës, ávyko. Prieðtaringø minèiø lydimi á já rinkosi
bûsimo pokalbio dalyviai. Abejota, ar bûsià naudos ið gerø NIPC norø padëti
ðilutiðkiams susigaudyti ávairëjanèiame ir aktyvëjanèiame NVO veiklos pasaulyje?
Meistriðkai ir dalykiðkai pokalbá vedæs V.Ilgius pabrëþë keletà svarbiausiø gero
tono tarp savivaldybës ir nevyriausybiniø organizacijø stiprinimo garantø: Ðilutës
rajono savivaldybëje jau surastos lëðos nevyriausybiniø organizacijø veiklos
aktyvinimui, yra iniciatyvûs þmonës, atëjæ á ðá susitikimà, telieka iðsiaiðkinti
ðilutiðkiø padëties stipriàsias ir silpnàsias puses, aptarti visus galimus NVO ir
savivaldybës bendradarbiavimo bûdus, nuspræsti, ar efektyvu (ir koká?) kurti Ðilutës
NVO atstovaujamà organà. V.Ilgius kvietë Pamario nevyriausybines organizacijas
daþniau susitikti neformalioje aplinkoje, diskutuoti, ginèytis ir bendrauti. Tiesa,
kaip ir tolesnis NVO veiklos kelias, tiesiamas kartu su Pamario regiono valdþia,
turi iðsikristalizuoti á dvipusæ naudà: kurti aplinkà sau ir save aplinkoje.
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TELÐIØ NEVYRIAUSYBINIØ ORGANIZACIJØ
BENDRADARBIAVIMO SU RAJONO SAVIVALDYBE
2000-2001 M. APÞVALGA
Rita Vargalytë,
Telðiø regioninio suaugusiøjø ðvietimo
informacinio centro vadovë
Kaip ir visada, baigdami koká nors darbà, nuëjæ tam tikrà kelio atkarpà,
norime atsigræþti atgal ir paþiûrëti  kà gi mes nuveikëme, kokiø turëjome
vilèiø ir kokiø rezultatø pasiekëme; ar tai kà padarëme, yra gerai; kas bus
toliau?
Taigi, kokie Telðiø NVO bendradarbiavimo rezultatai?
Gráþkime á pradþià ir prisiminkime, kokia buvo situacija, kaip viskas
prasidëjo, kokie buvo mûsø lûkesèiai.
Iki 2000 m. Telðiø rajone buvo ðeðiasdeðimt áregistruotø ávairiø
nevyriausybiniø organizacijø, taèiau visuomenë ir savivaldybë þinojo tik apie
kelias NVO, kuriø vadovai asmeniniø paþinèiø, draugystës ar labai aktyvios
savo veiklos dëka ið Savivaldybës biudþeto individualiai kiekvienais metais
gaudavo lëðø organizacijos veiklai. Aktyviausiai veikë jaunimo organizacijos.
Vienuolika jaunimo organizacijø ákûrë Apskritàjá stalà. NVO jaunimo darbui
koordinuoti prie rajono savivaldybës buvo ásteigta jaunimo NVO taryba. Kitø
nevyriausybiniø organizacijø bendradarbiavimas uþsimezgë 2000 m. gruodþio
mënesá ir èia reikëtø paþymëti du pradþios taðkus:
1. Nevyriausybiniø organizacijø informacijos ir paramos centro vykdomas
projektas NVO ir savivaldybiø bendradarbiavimo stiprinimas. Viename ið
seminarø dalyvavo ir Telðiø NVO atstovai (Rita Vargalytë, Rasa Vièkaèkienë).
Seminare Lenkijos NVO atstovai pasakojo, kas vyksta Lenkijoje, taèiau gerosios
patirties yra ir Lietuvoje: Marijampolëje, Utenoje, Kelmëje. Bûtø puiku, kad ir
Telðiuose kaþkas vyktø panaðaus, neapleido mintis vaþiuojant iki pat Telðiø,
taèiau - kaip, kur, kas su kuo ?
2. K. Praniauskaitës vieðosios bibliotekos vykdomas projektas Stipri
bendruomenë - apsiðvietusi bendruomenë. Vieno seminaro, kuriame dalyvavo
Telðiø NVO ir Baltijos - Amerikos partnerystës programos direktorë Birutë
Jatautaitë, metu ir buvo pareikðta mintis, kad ir Telðiø NVO reikëtø burtis.
Visos dalyvavusios NVO pritarë.
Taigi sausio 17 d. vykusiame Telðiø NVO atstovø susitikime buvo
suformuluoti ir NVO bendradarbiavimo lûkesèiai:
 kuo daugiau suþinoti vieniems apie kitus,
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dalintis patirtimi,
organizuoti bendrus mokymus,
turëti savivaldybëje pareigûnà atsakingà uþ NVO,
kaupti ávairià informacijà vienoje vietoje,
burtis koalicijos principu arba kitaip,
sudaryti NVO tarybà,
leisti NVO leidinukà, pristatant savo idëjas visuomenei,
sukurti glaudesnius NVO ir Telðiø savivaldybës bendradarbiavimo ryðius,
ir neávardintasis, kad ið viso pasisektø.

Ðiems lûkesèiams realizuoti turëjome noro, pasiryþimo ir galimybiø:
intelektualiniø, ðiokiø tokiø materialiniø ir organizaciniø.
 Pavyko á patariamàjá konsultaciná darbà átraukti puikius, iðmintingus,
veiklius Lietuvos þmones: Vaidotà Ilgiø, Vytenæ Pivoraitæ (NIPC), Arûnà
Bëkðtà, Vilijà Lukoðûnienæ (LSÐA), Arûnà Kuèikà (KNOPC). Pagelbëti
neatsisakë ir savo patirtimi dalijosi Angelë Raudienë, Gintaras Sabeckas,
Vytautas Barsteiga (Telðiø rajono savivaldybës taryba), Irutë Daubarienë,
Zigmas Nevardauskas ( Telðiø rajono savivaldybë)
 Didþiausià idëjiná ir praktiná indëlá áneðë dvideðimt aðtuoni iniciatyvinës
grupës nariai (Genovaitë Bareikienë, Andrius Dacys, Vanda Benaitienë,
Vygandas Boguþis, Irena Daubarienë, Virginija Jasevièienë, Stasys
Kavolius, Jadvyga Lekavièienë, Gintaras Nekis, Julita Ðvegþdavièienë,
Nijolë Tamulionienë, Vida Urnikienë, Rita Vargalytë, Rima Þutautaitë).
Ðios aukðèiau iðvardytos galimybës leido pasiekti neblogø darbo rezultatø.
Pateiksiu juos kaip dviejø rûðiø statistikà: sausàjà ir dþiugiàjà
Statistika yra tokia
 Suorganizuoti 5 rimti susitikimai, kuriuose dalyvavo 136 dalyviai.
 Suorganizuotas susitikimas su savivaldybës bei valdybos atstovai, kur
NVO iniciatyvoms remti bei projektams finansuoti skyrë 20 000 Lt.
 K. Praniauskaitës vieðojoje bibliotekoje árengta NVO lentyna, kur
kaupiama informacija, skirta NVO.
 Paruoðtas projektas Konstruktyvaus bendradarbiavimo keliu, kurá
finansavo Baltijos - Amerikos partnerystës programa. Ðio projekto
rezultatas 2 dienø seminaras Vieðoji politika ir interesø valdymas.
 Þiniasklaidoje apie NVO bendradarbiavimà pasirodë 8 straipsniai,
vienas ið jø net biuletenyje Treèias sektorius.
 Paruoðti ir jau patvirtinti Telðiø nevyriausybiniø organizacijø NVO
tarybos nuostatai, bei organizacijø tiksliniø programø finansavimo ið
Telðiø rajono savivaldybës biudþeto tvarka.
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Dþiugu tai, kad
 Apie Telðiø NVO suþinojo maþdaug pusë Telðiø gyventojø, ir neaiðkus
procentas Lietuvos NVO.
 Gana palankiai á NVO þiuri savivaldybës darbuotojai.
 Stiprus kai kuriø tarybos nariø palaikymas.
 Viena ið svarbiausiø - daug neáamþintø kino juostoje, puikiø, nuostabiø,
tarpusavio bendradarbiavimo, palaikymo, nuoðirdumo, atvirumo,
pasitikëjimo akimirkø.
JAV pramonës magnatas H. Fordas yra pasakæs, kad susitikti  sëkmë,
iðsilaikyti kartu  paþanga, vystytis  pasiekimas. Pirmosios dvi sàlygos jau
ávykdytos.Tikimasi, kad bus ávykdyta ir treèioji. Juolab, kad pagal prasidëjusiø
paskutiniø darbø tàsa (patvirtinti savivaldybëje NVO taryba nuostatai,
nevyriausybiniø organizacijø tiksliniø programø finansavimo ið Telðiø rajono
savivaldybës biudþeto tvarka) suteikia daug vilèiø.
Ðiuo metu svarbu, kad pasitikëjimà skatinantis vystymasis nenutruktø ir
pradëti darbai bûtø sëkmingai tæsiami.
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UKMERGËS RAJONO SAVIVALDYBËS IR
NEVYRIAUSYBINIØ ORGANIZACIJØ PARTNERYSTË
Lina Sabaliauskienë,
Ukmerges raj. savivaldybes administracijos Socialines paramos ir sveikatos
skyriaus specialiste
Nevyriausybinës organizacijos akcentuoja aktualiausias rajono problemas
bei aktyviai prisideda prie ðiø problemø sprendimo. Akivaizdu, kad dirbant
NVO sektoriuje graþiø iniciatyvø, savanoriðko darbo nepakanka, bûtina ne tik
uþsienio rëmëjø, bet ir vietos savivaldos parama bei palaikymas.
Apie nevyriausybiniø organizacijø ir savivaldybës bendradarbiavimà galima
kalbëti jau nuo 1996 m. 1996 m. savivaldybës biudþete NVO veiklai finansuoti
buvo skirta 2000 Lt, 1997 m.  20000 Lt. Taèiau lëðos buvo skiriamos pagal
individualias paraiðkas. Apie glaudesnius ryðius ir tam tikrà kryptingumà
santykiuose su vietos savivalda galima kalbëti nuo 1999 m., kada
bendradarbiaujant su Baltijos  Amerikos partnerystës programa pradëti
organizuoti NVO paraiðkø konkursai, sudaryta vertinimo komisija. 1999 m.
pabaigoje Socialinës paramos skyriuje dirbo specialistë, kuri ðalia savo
tiesioginio darbo buvo atsakinga uþ darbà su NVO. Nevyriausybinës
organizacijos ðiame skyriuje konsultuojamos joms aktualiais klausimais (fondø
paieðkos, buhalterinës apskaitos, savanoriðko darbo ir kt.), organizuojanèioms
renginius NVO suteikta galimybë nemokamai naudotis savivaldybës sale,
ávairioms akcijoms bei iðvykoms skiriamas transportas. Akivaizdu, kad
aktyvesnëmis ir labiau þinomomis tapo NVO dirbanèios socialinëje srityje.
Pastaruoju metu ypaè iðaugo ðiø organizacijø skaièius. Kasmet nuo 1998 m.
gerokai didëjo ir lëðø, savivaldybës skiriamø socialiniams projektams
ágyvendinti skaièius. Projektai svarstomi vertinimo komisijos atsiþvelgiant á ø
aktualumà, kokybæ ir kt. Nevyriausybinës organizacijos su savivaldybe
bendradarbiauja asmeniniø santykiø lygmenyje. Nevyriausybinës organizacijos
nepasirengæ kurti koalicijà darbui su savivaldybe. Kiekviena NVO nori dirbti,
bei problemas spræsti atskirai. Tiesa, NVO projektø vertinimo komisijoje dirba
nevyriausybiniø organizacijø atstovø susirinkime iðrinktas atstovas, ði tradicija
jau buvo susiformavusi jau prieð pradedant dalyvauti ðiame projekte.
Nevyriausybinës organizacijos bendradarbiauja tarpusavyje taip pat asmeniniø
santykiø lygmenyje, taèiau kaskart sprendþiant visoms aktualius klausimus,
subûrus jas draugën, organizacijø atstovai pasidþiaugia galimybe pabendrauti,
pasidalyti patirtimi. Bendri susirinkimai vyksta daþniausiai savivaldybës arba
NVO informacijos centro iniciatyva.
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Savivaldybës pareigûnai sutinka, kad nevyriausybinis sektorius identifikuoja
bei aktyviai sprendþia bendruomenës problemas, taèiau apie naujos pareigybës
darbui su NVO ákûrimà kol kas nekalbama (pagrindinë problema 
nepakankamas savivaldybës biudþetas). Dël to nukenèia nemaþa dalis
nevyriausybiniø organizacijø, veikianèiø ne socialinëje srityje, o kultûros ir
kitose srityse.
Lëðos socialinës paramos skyriaus biudþete skirtos tik socialiniams
projektams ágyvendinti, taigi kitose srityse veikianèioms NVO finansinë parama
neskiriama.
Ðiame projekte ágyta patirtis, gauta metodinë parama buvo naudinga
organizuojant finansinës paramos teikimà NVO. Anksèiau projektø vertinimo
komisija savo darbe vadovavosi rajono valdybos patvirtintomis dokumentø
formomis, kurias reikëjo koreguoti. 2000 m. Ukmergës rajono savivaldybë
patvirtino naujas dokumentø formas, kuriomis socialinës paramos skyriaus
komisija rëmësi teikdama paramà NVO.
Apibendrinant galima teigti, kad siekiant gerinti NVO bendradarbiavimà
su savivaldybe kalbëta, diskutuota su savivaldybës darbuotojais dël naujos
pareigybës darbui su NVO ásteigimà savivaldybëje, kol kas pastangos bevaisës,
taèiau viltis yra.
Nevyriausybinës organizacijos ir toliau pasirengæ bendradarbiauti
tarpusavyje asmeniniø santykiø lygmenyje. Kadangi socialinëje srityje
veikianèiø NVO daugiau, jas visiðkai patenkina esama situacija.
NVO savivaldybëje skatinamos ieðkoti paramos ðaltiniø uþsienyje ir
Lietuvoje. Jos turi uþsitikrinti sau paramà ne tik ið savivaldybës, nes jei bus
nuspræsta paramos neskirti, organizacijos veikla gali þlugti.
NVO árodë savivaldybei esanèios pasitikëjimo verti partneriai, todël ateityje
tikimasi aktyvaus ir produktyvaus bendradarbiavimo.
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UTENOS NVO IR SAVIVALDYBËS BENDRADARBIAVIMO
DINAMIKA 1999 -2001
Jolita Umbrasienë,
Utenos NVO koalicijos valdybos pirmininkë
Iki 1999 metø pabaigos Utenos nevyriausybinëms organizacijoms sunkiai
sekësi bendradarbiauti su savivaldybe. Ypaè toms, kurios neturëjo asmeniniø
ryðiø su miesto tarybos ar valdybos nariais. Nevyriausybinëms organizacijoms
trûko informacijos apie tai, kokios sritys yra laikoms prioritetinëmis ir kokie
projektai bus remiami kitais metais. Atsakingo asmens uþ darbà su
nevyriausybinëmis organizacijomis nebuvo. Lengviau sekësi jaunimo
nevyriausybinëms organizacijoms, nes Utenoje buvo ásteigtas Jaunimo pramogø
centras, kuris tarsi ir sujungë pramogaujantá jaunimà.
Viena ið Utenos nevyriausybiniø organizacijø  Utenos moterø veiklos
centras 1998  1999 metais vykdë projektà Utenos apskrities nevyriausybinës
organizacijos. Tai buvo duomenø apie Utenos apskrityje veikianèias
nevyriausybines organizacijas rinkimas, sisteminimas, sklaida. Susidarëme
puikø vaizdà apie Aukðtaitijos nevyriausybiná sektoriø. Buvo surengta keletas
seminarø Utenos apskrities nevyriausybinëms organizacijoms, diskutuota apie
NVO atstovavimà, apie veiklos koordinavimà. Jau 1999 m. pabaigoje buvo
suburta iniciatyvinë grupë Utenos nevyriausybiniø organizacijø koalicijai kurti.
Projektas  NVO ir savivaldybiø bendradarbiavimas buvo vykdomas laiku
ir naudingas, nes visus teorinius ir seminarø metu suformuluotas tezes, taisykles
galëjome tuojau pat pritaikyti praktiðkai. Taigi Utenos nevyriausybiniø
organizacijø bendradarbiavimas projekto metu pagerëjo ið esmës. Daugelio
organizacijø vadovai, kurie iki tol nebuvo paþástami, susipaþino ir net
susidraugavo.
2000 m. birþelio 15 d. buvo ásteigta Utenos nevyriausybiniø organizacijø
koalicija, kurios misija - pasiekti, kad vietinë valdþia, atsiþvelgdama á vietos
prioritetus, nevyriausybines organizacijas laikytø lygiaverèiais partneriais,
stiprinti Utenoje pilietinæ iniciatyvà bei socialiná teisingumà.
Ásteigus NVO koalicijà tiek NVO, tiek NVO ir savivaldybës bendradarbiavimo reikalai þymiai pagerëjo. Ðiuo metu Utenos rajono mero
pavaduotojas Alvydas Katinas (be kitø jo kuruojamø veiklos srièiø) yra
atsakingas ir uþ darbà su nevyriausybinëmis organizacijomis.
Ne be NVO koalicijos pastangø savivaldybë 2000 m. panoro dalyvauti
Baltijos Amerikos partnerystës programos skelbtame konkurse, kuriame buvo
pasirinkta su kitomis devyniomis Lietuvos savivaldybëmis. Patobulinti
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savivaldybës konkurso nevyriausybinëms organizacijoms skelbimo ir projektø
vertinimo nuostatai. Nevyriausybiniø organizacijø atstovas galës bûti siûlomas
á kasmet nominuojamøjø nusipelniusiø Utenai þmoniø (5) skaièiø.
Nevyriausybiniø organizacijø atstovai yra kvieèiami á ávairias komisijas,
komitetus. Nevyriausybiniø organizacijø atstovai nuo 2001 rugsëjo mën. buvo
pradëti kviesti bendrauti su á Utenà atvykusiais uþsienio sveèiais.
Nevyriausybiniø organizacijø koalicijos veiklai Utenos savivaldybë pasiûlë
suteikti patalpas. Porà kartø pigiau suteikë transportà, kuris buvo reikalingas
vykti á susitikimus su kolegomis nevyriausybiniø organizacijø atstovais Latvijoje
ir Estijoje bei á Kupiðká ir kitur.
Viskas, kas buvo nuveikta, sekësi gana sunkiai. Bendradarbiauti su
nevyriausybinëmis organizacijomis Utenos savivaldybë pradëjo labai atsargiai,
taèiau dabar, kai treèiasis sektorius Utenoje yra susiorganizavæs ir formalizuotas
(nors Utenos NVO koalicijos ástatai nëra áregistruoti savivaldybëje), reikalai
stipriai pagerëjo. Padidëjo abipusis pasitikëjimas, taèiau toli graþu tai dar ne
viskas, kà galima pasiekti bendromis jëgomis.
Nevyriausybiniø organizacijø koalicija reguliariai rengia atstovø susitikimus
su savivaldybës pareigûnais, miesto tarybos ir valdybos nariais. Tø susitikimø
metu aptariami tiek nevyriausybinëms organizacijoms, tiek savivaldybei
aktualûs klausimai.
Pageidautina, kad NVO ir savivaldybës bendradarbiavimo procese bûtø
daugiau savivaldybës savanoriðko geranoriðkumo ir motyvacijos.
Rezultatai yra. Jie, be abejo, teigiami, taèiau nepakankami.
Utenos NVO koalicija yra pagrindinis Utenos regiono bendruomenës fondo
steigimo idëjos neðëjas ir ágyvendintojas. Tai ir yra tolesnio bendradarbiavimo
su savivaldybe prielaida.
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VILNIAUS SOCIALINIØ NEVYRIAUSYBINIØ ORGANIZACIJØ
BENDRADARBIAVIMAS SU MIESTO SAVIVALDYBE
Þilvinas Abaravièius,
Vilniaus m. savivaldybës socialinës paramos centro vyresn. inspektorius
Iki 1991 metø Vilniaus miesto savivaldybë nuolat finansuodavo septynias
organizacijas. Tai buvo þmoniø su negalia nevyriausybinës organizacijos:
Lietuvos akløjø ir silpnaregiø sàjunga, Lietuvos invalidø draugija ir kt. Iki
nepriklausomybës atkûrimo minëtos organizacijos ið savivaldybës gaudavo
ðimtaprocentiná finansavimà. Taèiau, jei organizacijos veikla yra remiama visu
ðimtu procentø, tokios organizacijos negalima vadinti nevyriausybine, jos
statusas nëra aiðkiai apibrëþiamas. Nuo 1991 metø sprendþiamas klausimas,
kaip efektyviausiai galima organizuoti nevyriausybinio sektoriaus organizacijø
rëmimà miesto biudþeto lëðomis. Buvo nuspræsta, kad bendradarbiavimas su
treèiuoju sektoriumi turëtø bûti suprantamas tik kaip savivaldybës teikiama
parama. Kad toks bendradarbiavimas vyktø kaip ámanoma efektyviau, kad
bûtø surenkama kiek galima daugiau informacijos apie organizacijos veiklà,
vykdomus projektus, buvo parengtos nesudëtingos paraiðkos formos. Taip pat
skelbiami finansuojamos veiklos prioritetai Vilniuje, pagal kuriuos yra teikiama
pirmenybë konkurse dël dalinio nevyriausybiniø organizacijø finansavimo.
Ðiai sistemai ëmus veikti dauguma Vilniaus miesto savivaldybës politikø
prabilo apie tai, kad savivaldybës bendradarbiavimas su nevyriausybinëmis
organizacijomis yra prioritetinë veiklos sritis. Tai - ne tik treèiojo sektoriaus
veiklos, jo indëlio á socialinæ sistemà pripaþinimas, bet ir ekonominis
paskaièiavimas. Iðanalizavus socialiniø paslaugø sferos veiklos sistemà, buvo
nustatyta, kad nevyriausybiniø organizacijø rëmimui skirtas vienas litas,
socialiniø paslaugø suteikia uþ 3,5 - 10 litø. Ðio reiðkinio nauda yra akivaizdi
- vilnieèiai gauna daug ir kokybiðkø socialiniø paslaugø. Á savanoriðkà pagalbos
teikimà átraukiama vis daugiau þmoniø. Kita vertus, per nevyriausybines
organizacijas vilnieèiams suteikiama galimybë gauti daug naujø unikaliø
paslaugø, kuriø neteikia ir nenumato teikti kitos institucijos.
Norint kokybiðkai teikti socialines paslaugas, bûtina þinoti, kokios problemos miestelënams yra opiausios, spræstinos neatidëliotinai. Todël bûtina gerai
iðtirti ir ávertinti jø poreiká mieste. Patirtis tobulinant bendruomeninæ globà,
pagrástà socialinëmis paslaugomis, rodo, kad vertinimo procesas yra ypaè
svarbus paslaugø planavimo ir paslaugø teikimo sëkmei. Vertinimas yra
pagrindinis mechanizmas paslaugø nukreipimui tiems, kuriems jø reikia.
Vertinimà sudaro poreikio ir finansinis vertinimas. Kruopðèiai ávertinus poreiká,
105

Nevyriausybiniø organizacijø ir savivaldybiø partnerystës kûrimo patirtis Lietuvoje

turi bûti nustatyti aiðkûs nevyriausybiniø organizacijø projektø finansavimo
prioritetai, maksimaliai priartinti prie svarbiausiø miesto poreikiø.
Labai svarbus ir finansinis ávertinimas - bendradarbiavimas turi bûti
naudingas ekonomiðkai. Todël vertinant projektus vieni svarbiausiø kriterijø
turëtø bûti ið kitø rëmëjø gaunamos lëðos bei savanoriðkas darbas.
Viena ið pagrindiniø bendradarbiavimo problemø - nevyriausybinës
organizacijos paramà ið savivaldybës biudþeto gauna vieneriems metams. Tai
trukdo organizacijoms kurti realius ilgalaikius veiklos planus, teikti miesto
gyventojams nuolatines paslaugas. Dël to gali nukentëti paslaugø gavëjai.
Vilniuje jau esama nemaþai stipriø, profesionaliø, patyrusiø, gerai iðmananèiø
projektø vadybà NVO, su kuriomis bûtø galima sudaryti ilgalaikius (3 - 5 metø)
dalinio projektø finansavimo arba paslaugø pirkimo sutartis. Gerai
uþsirekomendavusioms organizacijoms savivaldybë galëtø deleguoti dalá savo
funkcijø (pvz., lankomosios prieþiûros). Tuomet miestelënai galëtø gauti
pigesnes, kokybiðkesnes ir ávairesnes socialines paslaugas.
Taikant NVO projektø dalinio finansavimo modelá kelerius metus, pastebimi
sistemos trûkumai, ir Vilniaus miesto savivaldybës darbuotojai svarsto apie jos
patobulinimo galimybes. Visø pirma - bûtina reformuoti projektinio finansavimo
formà. Kadangi finansinës paramos kreipiasi labai ávairios organizacijos, vis
sudëtingiau tampa ávertinti jø veiklà pagal uþpildytà standartinæ paraiðkos formà.
Vienos nevyriausybinës organizacijos jau kelerius metus teikia tà paèià dienos
uþimtumo paslaugà sutrikusio intelekto vaikams ir pildo tà paèià paraiðkos formà
bei vertinama pagal tà patá ðablonà kaip ir kûrybiniø iniciatyvø centro projektas,
pagal kurá numatoma surengti meninës kûrybos stovyklà vaikams su negalia.
Vis labiau suprantama bûtinybë atskirti paslaugø pirkimà ið nevyriausybiniø
organizacijø nuo projektø finansavimo. Organizuojant paslaugø pirkimà 2002
m. numatyta parengti tvarkà pagal vieðøjø pirkimø ástatymà.Turëtø bûti detaliai
nurodyta, kokios paslaugos perkamos, jø trukmë, kiekis, kaina, minimalûs ar
vidutiniai standartai ir kiti duomenys.
Savivaldybë, finansuodama nevyriausybinës organizacijos veiklà, 30
procentø reikalauja ið jos kokybiðkø paslaugø, profesionalaus darbo lygiai taip
pat kaip ið 100 procentø finansuojamø valdiðkø institucijø bei jø darbuotojø.
Kita vertus, planuojant maþinti miesto biudþetà, paprastai maþiau lëðø skiriama
nevyriausybiniø organizacijø projektø daliniam finansavimui, nors padarant
jas lygiaverèiais socialiniø paslaugø tiekimo partneriais þymiai daugiau lëðø
bûtø sutaupyta ir paslaugas gautø didesnis miesto gyventojø skaièius.
Akivaizdus yra poreikis reformuoti esamà nevyriausybiniø organizacijø
bendradarbiavimo su savivaldybe tvarkà. Ðis procesas yra sudëtingas ir ypaè
reikalauja NVO vienybës, taèiau kol kas iniciatyvà daugiausia rodo savivaldybë.
Ðá reiðkiná bûtø galima paaiðkinti tuo, kad maþëjant nacionalinio ir tarptautinio
pobûdþio lëðø norima kuo efektyviau iðnaudoti vietos resursus, kuriuos teikia
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nevyriausybinës organizacijos. Viena ið kliûèiø ágyvendinti ðià abipusiai
naudingà reformà yra ta, jog tiek NVO, tiek savivaldybë ne iki galo suvokia
savo ir partnerio vaidmená  nevyriausybinës organizacijos á savivaldybæ þiûri
tik kaip á rëmëjà ir ið jos tesitiki lëðø projektø finansavimui, kita vertus
savivaldybë pernelyg siaurai vertina nevyriausybiniø organizacijø visuomeninæ
veiklà, neávertina jø, kaip visuomenës valios reiðkëjø, vaidmens. Privatus
sektorius randa, kaip spræsti savo problemas burdamasis á asociacijas, kurios
vadinamajame antrajame  privaèiame sektoriuje yra átakingos ir taip pat gali
daryti spaudimà valdþiai. Nevyriausybiniø organizacijø labiau paplitusios
iniciatyvos yra individualios, ieðkoma kelio, siekiant gauti lëðø atskiros
organizacijos veiklai ar vykdomiems projektams. Labai daþnai kreipiamasi
raðtu, apraðomos klientø problemos, organizacijos veikla bei sunki materialinë
jos padëtis. Kadangi savivaldybës biudþetas bûna jau suplanuotas visiems
finansiniams metams, paskirstytos lëðos (tam tikra nedidelë jø dalis skiriama
NVO projektø daliniam finansavimui), savivaldybës tarnautojø atsakymas á
nevyriausybinës organizacijos praðymà padëti daþniausiai yra standartinis 
pritariame jûsø vykdomai veiklai, taèiau miesto lëðos jau paskirstyti, biudþetas
sumaþintas, apgailestaujame, taèiau galimybiø paremti jûsø projektà nëra.
Ði padëtis bus tokia tol, kol nevyriausybinës organizacijos bus finansuojamos
ne ið atskiros miesto biudþeto eilutës, o  kaip Vilniuje,  ið kitø iðlaidø.
Neátvirtinus ðios koncepcijos, nevyriausybinës organizacijos ir toliau bus tik
pinigø naudotojos, o ne lygiaverèiai partneriai  sistemos dalyviai bei priklausys
nuo valdininkø malonës ir jø pozicijos Vilniaus mieste nebus stabilios.
Siekiant glaudþiau bendradarbiauti su NVO, Socialinës paramos centro
iniciatyva yra sukurta NVO iniciatyvinë grupë, kuri susitinka syká per dvi
savaites. Ði grupë veikia apvalaus stalo principu, susitikimø metu savivaldybës
ir NVO atstovai aptaria pagrindinius bendradarbiavimo klausimus. Tikimës,
kad tai ir bus varomoji jëga, kuri skatins paþangius pokyèius NVO ir
savivaldybës bendradarbiavime.
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III. Lietuvos nevyriausybiniø organizacijø
ir savivaldybiø bendradarbiavimà
reglamentuojantys dokumentai
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PATVIRTINTA
Alytaus miesto savivaldybës valdybos
2001 10 31 sprendimu Nr. 511

PROGRAMINIO BIUDÞETO FORMAVIMO
PROJEKTØ RENGIMO METODIKA
I.BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Projektø ruoðimo metodikos tikslas  nustatyti paraiðkø ruoðimo, vertinimo,
atrinkimo ir pateikimo tvarkà.
2. Pagrindinis dokumentas, kuriuo reikia vadovautis, rengiant projektus 
projektø rengimo metodika.
3. Pagrindinës sàvokos:
3.1. Projektas  dokumentas, nustatantis tikslus, uþdavinius ir priemones
strateginei programai ágyvendinti.
3.2. Projekto tikslai  nusako bendrà rezultatà (kà?):
3.2.1. Tikslas nëra apibrëþtas laiko poþiûriu.
3.2.2. Tikslu yra numatomi bûsimi naudos gavëjai.
3.2.3. Tikslas turi bûti kreipiamas á poreiká, sàlygas, galimybes ir problemà.
3.2.4. Tikslas turi bûti suprantamas, teigiamas ir glaustas.
3.2.5. Tikslas nurodo prieþastá, dël kurios yra siekiamas rezultatas.
3.2.6. Jei yra daugiau nei vienas tikslas, jie turi bûti pateikti prioritetø tvarka.
3.3. Projekto uþdaviniai  atsakymai á klausimus kà?, kiek?, kam? ir
kada?:
3.3.1. Uþdavinys nusako pagrindiná bûtinà pasiekti rezultatà (kà?), kuris turi
bûti tiesiogiai siejamas su sàlygomis (problemos, galimybës, poreikis);
3.3.2. Uþdavinys turi bûti pateikiamas taip, kad bûtø galima já kiekybiðkai
iðmatuoti ir patikrinti (kiek?);
3.3.3. Uþdavinys turi numatyti potencialius teikiamø paslaugø gavëjus (kam?);
3.3.4. Uþdavinys gali bûti ávykdomas per metus ar keletà metø (kada?) ir yra
nustatomas pagal metinius rezultatus;
3.3.5. Jis gali bûti vykdomas nevirðijant turimø iðtekliø.
3.4. Kiekvienam uþdaviniui ágyvendinti numatomos priemonës.
3.4.1. Priemonë reiðkia bûdus, kurie bus naudojami, norint pasiekti rezultatà
(kà?);
3.4.2. Priemonë turi bûti iðreikðta kiekybiðkai ir patikrinta (kaip?);
3.4.3. Priemonë turi ágalinti pasiekti rezultatà per kelis metus ir bûti apibrëþta,
atsiþvelgiant á rezultatus;
3.4.4. Priemonë gali bûti veiksmø planas arba darbo planas;
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3.4.5. Priemone susiejama atsakomybë;
3.4.6. Priemone siejama su turimais ar laukiamais rezultatais.
4. Vertinimo kriterijai turëtø sudaryti galimybæ:
4.1. Ávertinti paraiðkø rezultatus;
4.2. Palyginti rezultatus ávairiais periodais;
4.3. Ávertinti sànaudø efektyvumà;
4.4. Ávertinti rezultatø efektyvumà;
4.5. Vietoj vertinimo kriterijø gali bûti naudojami rodikliai. Rodiklis yra statistinë
priemonë, kuri netiesiogiai vertina veiklos rezultatus.
5. Projekto vykdymo ataskaita (mënësio, ketvirèio, metø, galutinë)
5.1. Veiklos ataskaita, patvirtinta programø vykdytojo nuostatuose;
5.2. Finansinë ataskaita.
II. PAGRINDINËS NUOSTATOS
6. Savivaldybës biudþeto asignavimo poreiká asignavimø valdytojai nustato
vadovaudamiesi patvirtintomis programomis, kurios atitinka miesto
plëtros prioritetus. Programø tikslams ágyvendinti skelbiami finansavimo
konkursai.
7. Finansavimo konkurse gali dalyvauti visuomeninës organizacijos, vieðosios
ástaigos, klubai, federacijos, ámonës, kiti juridiniai asmenys 
savivaldybës biudþeto asignavimø valdytojai (toliau vadinama 
asignavimø valdytojai). Lëðas galima gauti tik konkurso keliu. Dalá
biudþeto lëðø be konkurso gali gauti administracijos skyriai 
asignavimø valdytojai, pagrásdami poreiká valdyboje ar taryboje.
8. Asignavimø valdytojai, vadovaudamiesi programø tikslais, paruoðia
konkreèius veiklos planus  projektus. Projektai turi bûti skirti programø
tikslams ágyvendinti.
9. Projekte turi bûti tiksliai suformuluota uþduotis, iðreikðta konkreèiais dydþiais,
kuriuos bûtø galima áraðyti á programø vykdymo ataskaitas.
10. Projekte numatytoms uþduotims ágyvendinti turi bûti paruoðtas priemoniø
planas.
11. Uþduotims ágyvendinti planuojamos iðlaidos turi bûti paskirstytos á
paprastàsias iðlaidas, iðskiriant darbo uþmokestá, ir nepaprastàsias
iðlaidas.
12. Paruoðti projektai apsvarstomi, atrenkami vertinimo komisijose ir pateikiami
svarstyti Finansavimo komisijai.
13. Finansavimas, kurá tvirtina miesto taryba, kiekvienai programai savivaldybës
biudþete nustatomas susumavus pateiktø projektø finansavimà ir
atsiþvelgiant á Finansavimo komisijos iðvadas.
14. Finansavimo komisijos patvirtinti projektai teikiami svarstyti valdybai.
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PATVIRTINTA
Alytaus miesto savivaldybës valdybos
2001 10 31 sprendimo Nr. 511
Gauta (data) __________

Paraiðkos Nr. __________

PARAIÐKA PROJEKTUI FINANSUOTI
I. INFORMACIJA APIE PAREIÐKËJÀ:
Organizacijos pavadinimas

..

Veiklos pobûdis:

..

Adresas, paðto indeksas
Telefonas

Faksas

El.paðtas

..

Organizacijos vadovo vardas ir pavardë, adresas, telefonas
.
Projekto vadovas (vardas, pavardë)
Darbovietë, pareigos
..

Adresas, paðto indeksas
Telefonas

Faksas

II. INFORMACIJA APIE PROJEKTÀ:
A. Projekto pavadinimas
B. Projekto pobûdis
C. Trumpas apibûdinimas
D. Tikslûs ágyvendinimo terminai

El.paðtas

..

..
..
..
..
..
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E. Praðoma suma
Viso projekto ágyvendinimui reikalinga suma

.
.

Tvirtinu, kad paraiðkoje pateikta informacija yra tiksli ir teisinga.
Ásipareigoju gavæs paramà informuoti Programos vykdytojà kaip vykdomas
projektas ir pateikti galutinæ ataskaità. Taip pat pasiþadu gavæs paramà
projekto ágyvendinimui ið kitø ðaltiniø, apie tai tuojau pat informuoti.
Projekto vadovo vardas, pavardë, paraðas
.
Data
. .
III. PROJEKTO TIKSLØ, UÞDAVINIØ,
REIKÐMËS IR LAUKIAMØ REZULTATØ APIBÛDINIMAS
A. Situacijos apibûdinimas ir ávertinimas

B. Problemos pagrindimas ir projekto ágyvendinimo bûtinumas

C. Projekto tikslai ir uþdaviniai

.
.
.
.
.
.

.
.
.
D. Projekto adresatas, kokioms visuomenës grupëms reikðmingas projekto
ágyvendinimas
.
.
.
E. Laukiami rezultatai
.
.
.
F. Numatomas projekto tæstinumas, perspektyvos
.
.
.
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IV. INFORMACIJA APIE PROJEKTO ORGANIZATORIUS:
A. Projekto vadovo kvalifikacija

.
B. Ar vykdëte anksèiau tokio pat ar panaðaus pobûdþio projektus? Jei taip 
kada ir kokius?
.
.
C. Projekto organizatoriai, jø kvalifikacija

D. Kitos nevyriausybinës organizacijos, valstybinës ástaigos, uþsienio
partneriai, privatûs asmenys, dalyvaujantys projekte

.
.
.
.
.

V. PROJEKTO ÁGYVENDINIMO PLANØ IR METODIKOS APIBÛDINIMAS
A.Projekto ágyvendinimo planas, etapai ir konkretûs terminai
1 mën.
.
2 mën.
.
3 mën.
.
4 mën.
.
5 mën.
.
6 mën.
.
7 mën.
.
8 mën.
.
9 mën.
.
10 mën.
.
11 mën.
.
12 mën.
.
B. Projekto ágyvendinimo vieta
.
.
.
C. Projekto ágyvendinimo metodai (tyrimai, informacijos sklaida, seminarai,
konferencijos, seminarai, akcijos, ðventës, festivaliai, stovyklos, mokyma ir
t.t.)
.
.
D. Projekto ágyvendinimui turimi resursai
.
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VI. DETALI VISO PROJEKTO IÐLAIDØ SÀMATA
Nr.

Iðlaidø pavadiniams

Mato vnt.

Kaina

Kiekis

Suma (litais)

BENDRA SUMA

B. Pateikite detalios iðlaidø sàmatos pozicijas praðomiems projekto
ágyvendinimo kaðtams padengti
IÐ VISO:
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VII. KITI RËMËJAI IR FINANSAVIMO ÐALTINIAI
Praðome iðvardinti visas paramos formas, kuriø praðëte ir kurias gavote bei
kitus esamus ir numatomus rëmëjus ðio pojekto ágyvendinimui.
Rëmëjas
Paramos statusas (suteikta, laukiama atsakymo ir pan.)
Kokioms iðlaidoms (detalizuokite)
Suma:
.......
Ið viso:
Kitos paramos formos

.

.
.

Rëmëjas
Paramos statusas (suteikta, laukiama atsakymo ir pan.)

.

.

.
.

Rëmëjas
Paramos statusas (suteikta, laukiama atsakymo ir pan.)
Kokioms iðlaidoms (detalizuokite)
Suma:

Kada numatoma gauti atsakymà

.
.

.

Kada numatoma gauti atsakymà

Ið viso:
Kitos paramos formos

.
.
.

Kada numatoma gauti atsakymà

Kokioms iðlaidoms (detalizuokite)
Suma:
Ið viso:
Kitos paramos formos

.
.

.

.
.
..
.
.
.
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Rëmëjas
Paramos statusas (suteikta, laukiama atsakymo ir pan.)
Kokioms iðlaidoms (detalizuokite)
Suma:
Ið viso:
Kitos paramos formos

.

Kada numatoma gauti atsakymà

.
.
.
.
.
.

VII. DVI REKOMENDACIJOS
1.Organizacija
..
Rekomenduojanèiojo asmens vardas, pavardë
Pareigos organizacijoje
Adresas, telefonas

.
..
.

Rekomenduojanèiojo paraðas
__________________________________________ Data _________
2.Organizacija
Rekomenduojanèiojo asmens vardas, pavardë
Pareigos organizacijoje
Adresas, telefonas
Rekomenduojanèiojo paraðas
__________________________________________
Data _________
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Paraiðkos projektui finansuoti
1 priedas
Projekto charakteristika
Programos pavadinimas

Projekto pavadinimas
Projekto prioritetas kitø prioritetø atþvilgiu (Eil.nr.)
Ágyvendinimo
terminai

Pradia

Pabaiga

Ágyvendinimo vieta
Tikslas

Projekto fiziniai
matavimo vienetai
as buvo atlikta iki (n) m.

Kas bus atlikta
(n) metais
(n+1) metais

Priimti dokumentai dël projekto ágyvendinimo
Dokumento tipas (ásakymas,
sprendimas)

Priëmimo
data

Pavadinimas

Nr.
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Kauno miesto savivaldybës ir nevyriausybiniø
organizacijø bendradarbiavimo principai
ÁVADAS
Demokratijos visuomenëje plëtra padidino nevyriausybiniø organizacijø
reikðmæ ir priimant, ir ágyvendinant ávairius sprendimus, susijusius su miesto
bendruomenës gyvenimu. Tai skatina Savivaldybës bei nevyriausybiniø
organizacijø atstovus iðsamiau apibrëþti tarpusavio bendravimo ir
bendradarbiavimo principus. Partneryste grindþiamas Savivaldybës ir
nevyriausybiniø organizacijø bendradarbiavimas gali padëti efektyviau spræsti
miesto problemas. Tuo suinteresuota tiek valdþia, tiek nevyriausybinës
organizacijos, vykdanèios miesto bendruomenei svarbià veiklà, juo labiau,
kad ir LR ástatymuose daromi pakeitimai reglamentuojantys vis didesnæ
nevyriausybiniø organizacijø átakà visuomenëje.
Pagrindinis bendradarbiavimo kriterijus  nevyriausybiniø organizacijø
veiklos nauda miestui bei jo gyventojams. Ilgalaikis bendradarbiavimas turëtø
tapti subalansuotos miesto plëtros strategijos elementu. Savivaldybës ir
nevyriausybiniø organizacijø bendradarbiavimas turëtø apimti visas galimas
bendruomenës veiklos sritis.
BENDRADARBIAVIMO PRINCIPAI
1. Partnerystë - Savivaldybës, jos institucijø ir nevyriausybiniø organizacijø,
kaip pilieèiø grupiø, veikianèiø bendruomenës labui, lygiavertis
bendradarbiavimas visose srityse, kuriose abi pusës turi pakankamai
kompetencijos, vengiant tarpusavio konkurencijos.
2. Subsidarumas - savivaldybës institucijos, kaip stipresnës socialinës
struktûros, parama individui ar individø grupëms (nevyriausybinëms
organizacijoms) sprendþiant savo problemas.
- individo ar individø grupiø (nevyriausybiniø organizacijø) teisë ir pareiga
nekliudomai spræsti savo problemas. Tuo atveju, kai individas ar individø grupës
nëra pakankamai pajëgûs spræsti savo problemas, savivaldybës institucijos,
kaip stipresnës socialinës struktûros, teikia papildomà pagalbà, suteikianèià
galimybes minëtø individø ar grupiø savarankiðkai veiklai.
3. Vieðumas - abipusis ásipareigojimas teikti informacijà.
BENDRADARBIAVIMO SRITYS
Socialinë rûpyba
Sveikatos apsauga
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Mokymas ir ðvietimas
Kultûra ir menas
Aplinkos apsauga
Miesto ûkis
Jaunimo reikalai
Verslas
Kûno kultûra ir sportas
BENDRADARBIAVIMO FORMOS
1. Nevyriausybiniø organizacijø interesø atstovavimas.
Galimybë nevyriausybiniø organizacijø atstovams sutartiniais pagrindais
dalyvauti miesto Savivaldybës politiniø struktûrø ir vykdomøjø institucijø
veikloje.
2. Finansinë parama.
Nevyriausybiniø organizacijø vykdomø projektø finansinis rëmimas
savivaldybës lëðomis ir finansavimo principø, taisykliø bei tvarkos patvirtinimas.
3. Nefinansinë parama.
3.1 Savivaldybës pagalba nevyriausybinëms organizacijoms gaunant
patalpas veiklai lengvatinëmis sàlygomis.
3.2 Bendravimo veikla, skirta Savivaldybës ir nevyriausybiniø organizacijø
veiklos efektyvumo didinimui.
3.3 Bendradarbiavimas uþmezgant tarptautinius ryðius.
3.4 Kita pagalba plëtojant nevyriausybiniø organizacijø veiklà.
BENDRADARBIAVIMO ÁGYVENDINIMAS
- Miesto Taryba ir jos komitetai kuria miesto socialinæ ir finansinæ politikà,
sprendþia apie bendradarbiavimo su nevyriausybinëmis organizacijomis veiklos
prioritetus, kuria fondus, skiria reikiamas lëðas.
- Miesto Valdyba paskiria administracijos atstovà Savivaldybës ir
nevyriausybiniø organizacijø kontaktams koordinuoti.
- Savivaldybës skyriai paskiria skyriø darbuotojus, atsakingus uþ
bendradarbiavimà su atitinkamos srities nevyriausybinëmis organizacijomis.
A.Kuèikas
L.Stankevièienë

Kauno jaunimo sàjungos Apskritasis stalas valdybos narys
Kauno apskrities socialinës veiklos nevyriausybiniø
organizacijø sàjungos pirmininkë

U.Savickas Kauno nevyriausybiniø organizacijø paramos centro direktorius
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PARAIÐKA NEVYRIAUSYBINIØ ORGANIZACIJØ
SOCIALINIAMS PROJEKTAMS IR SOCIALINËMS
PASLAUGOMS FINANSUOTI IÐ SAVIVALDYBËS BIUDÞETO
I. INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJÀ
Organizacijos pavadinimas
Organizacijos tipas (visuomeninë, vieðoji ástaiga, asociacija, labdaros ir
paramos fondas)
Registravimo data ir vieta
Organizacijos vadovas (vardas, pavardë, telefonas, el.paðtas)
Kontaktinis asmuo (vardas, pavardë, telefonas, el.paðtas)
Organizacijos adresas, telefonas, faksas, el.paðtas
Banko rekvizitai
Organizacijos tikslai (ið ástatø)
Organizacijos pagrindinë veikla
Organizacijos rëmëjai (iðvardinti visus rëmëjus remianèius pinigais ir
natûra)
Organizacijoje dirbanèiø þmoniø skaièius (asmenø su kuriais sudaryta darbo
sutartis ir savanoriø  dirbanèiø visuomeniniais pagrindais)
Organizacijos nariø skaièius
Ar organizacija anksèiau yra gavusi Kauno miesto savivaldybës paramà
(kuriais metais, kokià sumà ir kam)
II. INFORMACIJA APIE PROJEKTÀ, TEIKIAMAS PASLAUGAS
Reikalinga suma
Praðoma ið Kauno miesto savivaldybës Socialinës rûpybos skyriaus pinigø
suma
Detalus apraðymas  tikslai, uþdaviniai, numatoma veikla, teikiamos
paslaugos ir rezultatai (pridëti papildomà lapà)
Poveikio zona - kokiai þmoniø grupei ir kokiam skaièiui (jei ámanoma
pridëti paslaugø gavëjø vardiná sàraðà) skirtas projektas/paslaugos
Kokià numatote projekto perspektyvà
Projektà vykdantis / paslaugas teikiantis personalas (iðvardinti bei pridëti
CV)
Á projekto vykdymà / paslaugø teikimà átrauktas savanoriø skaièius, jø
kvalifikacija
Detalus vykdymo grafikas  numatomas veiklas iðdëlioti laike (iðvardinti
mënesiais)
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Projekto sàmata
Eil Nr. Iðlaidø rûðis

Reikalingos
lëðos, Lt

Praðoma ið
Savivaldybës
Socialinës
rûpybos
skyriaus

Kitø ðaltiniø
lëðos, Lt

Organizacijos ánaðas,
Lt

IÐ VISO

Pridëti detalià sàmatà.
Projekto tæstinumas
Papildoma informacija, susijusi su organizacija, projektu ar teikiamomis
paslaugomis
Tvirtinu, kad paraiðkoje pateikta informacija yra tiksli ir teisinga. Man
þinoma, kad Kauno miesto savivaldybë nefinansuoja projektø, kuriais
siekiama gauti pelno. Gavæs Kauno miesto savivaldybës paramà, sutinku
pasiraðyti sutartá su Kauno miesto savivaldybës Socialinës rûpybos
skyriumi ir vykdyti sutartyje numatytas sàlygas
Organizacijos vadovo paraðas
Data
Pateikiama 1 paraiðkos formos originalas ir 2 kopijos.
Sàraðas pridedamas 1 egzemplioriumi.
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Kelmës rajono valdybos
2000 05 11 sprendimo Nr.
1 priedas

Kelmës rajono nevyriausybiniø organizacijø
lëðø skyrimo nuostatai
I. Tikslai
1. Remti visuomeniðkai aktyvias rajono NVO ið savivaldybës biudþeto.
2. Skatinti visø NVO nariø aktyvumà.
3. Informuoti visuomenæ apie NVO veiklà.
II. Finansavimas
l.Dalyviai - NVO:
1.1. Registruotos mûsø rajono savivaldybës rejestre.
1.2. Nesusietos su politinëmis partijomis ar jø dariniais.
1.3. Kuriø nariai negauna atlyginimo uþ savo tiesioginá darbà.
2. Laikas:
2.1. Parama skiriama ir paraikos priimamos pagal konkurso sàlygose
nurodytus terminus.
3. Paramà vykdo:
3.1. Rajono Tarybos sprendimu sudaryta komisija.
4. Bûdai:
4.1. Lëðos, visoms nevyriausybinëms organizacijoms remti, numatomos
rajono biudþete, eilutëje NVO programø finansavimas visiems finansiniams
metams.
4.2. NVO gauna paramà dalyvaudamos ðioje programoje pagal pateiktus
projektus.
III. Projektø vertinimo kriterijai
1. Pasirinktos temos aktualumas, savo ir kitoms NVO, visuomenei.
2. Gausus nariø dalyvavimas ágyvendmant projektà,
3. Projekto ágyvendinimo laikas (prioritetai ilgalaikiams projektams).
4. Optimalus reikiamø lëðø kiekis.
5. Racionalus lëðø panaudojimas.
5.1. Numatoma gauti parama ið fondø, rëmëjø ir pan.
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5.2. Numatomas projekto dalyviø, jø ðeimos nariø nemokamas darbas,
paslaugos ir pan.
6. Atliktas darbas, árodantis projekto pagrástumà, tikslingumà, reikalingumà.
7. Galima nauda savivaldybei.
8. Tæstinumo galimybës.
IV. Atskaitomybë
1. NVO, gavusi paramà projektui, su savivaldybe pasiraðo sutartá apie paramos
panaudojimà, kur numatomos ir visos atsiskaitymo uþ gautas lëðas sàlygos.
2. Uþ biudþeto lëðas NVO atsiskaito ástatymø nustatyta tvarka.
V. Sankcijos
NVO, paþeidusi, neávykdþiusi sutarties su savivaldybe sàlygø, taip pat Lietuvos
Respublikos ástatymø bei kitø dokumentø, reglamentuojanèiø buhalterinæ
apskaità, ateityje ið biudþeto nebus finansuojama, o uþ padarytus paþeidimus
baudþiama ástatymø numatyta tvarka.
Z.Maèernius

Meras
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Gauta ið NVO (data):______________________

Kelmës rajono valdybos
sprendimo Nr.
priedas

PARAIÐKA KELMËS RAJONO SAVIVALDYBEI
Projekto pavadinimas:
________________________________________________________________________
Projekto ágyvendinimui reikalinga suma:__________________________
Ið rajono savivaldybëspraðoma suma: ____________________
I.INFORMACIJA APIE PARAIÐKOVÀ:
_______________________________________________________________________________
A.ORGANIZACIJAI, NEPRIKLAUSOMAI DARBO GRUPEl
Organizacijos pavadinimas
___________________________________________________________
Organizacijos tipas (visuomeninë, valstybinë ir pan.)
______________________________________
Adresas, paðto
indeksas______________________________________________________________
Telefonas_______faksas_____________El.paðtas________________________
Projekto vadovo vardas, pavardë________________________________________
Darbovietë, pareigos________________________________________________
Telefonas________faksas____________El.paðtas______________________
Adresas susiraðinëjimui_________________
Indeksas_______________________________
II.INFORMACIJA APIE PROJEKTÀ
Trumpas apbûdinimas (reziumë):
Ágyvendinimo terminas: ____________________________________
(nuo - iki)
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Tvirtinu, kad paraiðkoje pateikta informacija yra tiksli ir teisinga. Man þinoma,
kad Kelmës r. savivaldybë gali finansuoti projektus, susijusius su þmogaus teisiø
gynimu ir prieþiûra, mokslu, kultûra, ðvietimu, socialine parama, nusikalstamumo
prevencija, teisëtvarkos gerinimu, ðvietëjiðka veikla, sveikatingumu. Gavæs Kelmës
rajono savivaldybës paramà, ásipareigoju informuoti kaip vykdomas projektas ir
pateikti galutinæ ataskaità. Taip pat pasiþadu, gavæs paramà projekto ágyvendinimui
ið kitø ðaltiniø, apie tai tuojau pat informuoti Kelmës rajono savivaldybæ.
Projekto vadovo paraðas:_______________
Data:______________________
III.DETALUS PROJEKTO APIBÛDINIMAS
Praðytume apibûdinti
a)problemas, kurias padëtø (ið)spræsti projektas (jei ámanoma pateikite
faktus, statistikà);
b)konkreèius projekto tikslus, uþdavinius
c)projekto adresatà(kokioms visuomenës grupëms reikðmingas
projekto ágyvendinimas);
d)kuo unikalus jûsø projektas;
e)kitas projekte dalyvaujanèias organizacijas;
f)numatomus rezultatus, projekto tæstinumà;
g)kaip, Jûsø nuomone, projektas prisidës prie atviros visuomenës
formavimosi rajone.
(Tæskite kitoje lapo pusëje)
IV.PROJEKTO ÁGYVENDINIMO PLANAI IR METODIKA
Praðytume apibûdinti:
a) darbà, jau atliktà ágyvendinant arba ruoðiantis ágyvendint projektà,
nurodykite kitus panaðaus pobûdþio projektus, kuriuos esate ágyvendinæ
(jei tokiø yra);
b) projektà ágyvendinantá personalà, pateikite projekto vadovo bei
pagrindiniø projekto pykdytojø pristatymà,(priimtinos ávairios formos,
taèiau bûtina, kad pristatymas atspindëtø asmens iðsilavinimà, darbo
patirtá, kvalifikacijà srityje, susijusioje su projekto ágyvendinimu, kalbø
mokëjimà); taip pat pateikite visø projekto vykdytojø pareigø apraðymà;
c) projekto ágyvendinimo metodikà;
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d) projekto ágyvendinimui turimus resursus (patalpas, aparatûrà,
medþiagas, lëðas ir pan.);
e) projekto ágyvendinimo etapus, nurodykite kiekvieno etapo
ágyvendinimo terminus;
f) projekto rezultatø ávertinimo bûdus bei priemones.
(Tæskite kitoje lapo pusëje)
V.BIUDÞETAS
Praðytume kuo detaliau iðvardinti, kokiø lëðø (litais) praðoma ið Kelmës r. savivaldybës:
Atlyginimai:
Pavadinimas___________________________________ Suma
Lt
Darbo uþmokestis (arba autorinis atlyginimas) _________________________
Ánaðai socialiniam draudimui ______________________________________
Aparatûros nuoma arba ásigijimas (nurodykite specifikacijas):
Pavadinimas___________________________________ Suma
Ið viso aparatûrai: ____________

Lt

Reikmenys:
Pavadinimas___________________________________ Suma
Ið viso reikmenims: ____________

Lt

Organizacinës iðlaidos:
Pavadinimas___________________________________ Suma
Lt
Patalpø nuoma
_______________________________
Transporto paslaugos
_______________________________
Paðto bei telefono ryðio paslaugos
_______________________________
Vertimo paslaugos
_______________________________
Kopijavimo paslaugos
_______________________________
Renginio dalyviø apgyvendinimas
_______________________________
Maitinimas
_______________________________
Reklama ir t.t.
_______________________________
Kitos organizacinës iðlaidos (detalizuokite) ____________________________
Ið viso org. iðlaidoms __________
Leidybos iðlaidos:
Pavadinimas___________________________________ Suma
Ið viso lieteratûrai/programoms: __________
Kitos iðlaidos (detalizuokite):
Pavadinimas___________________________________ Suma
Ið viso kitoms iðlaidoms: ________
VISA SUMA:__________________
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VI.KITI RËMËJAI/ FINANSAVIMO ÐALTINIAI__________________________
Praðytume iðvardinti kitus rëmejus, ið kuriø tikitës ar jau gavote paramà
projekto igyvendinimui
Rëmëjas__________________________________________________________
Paramos statusas (suteikta, laukiama atsakymo ir pan.)
_____________________
Kitoms iðlaidoms (detalizuokite pagal pateikt¹sias kategorijas)

Suma

Ið viso:
Kitos paramos formos (patalpos, transportas, áranga ir pan.)
Kada numatoma gauti atsakymà
Rëmëjas__________________________________________________________
Paramos statusas (suteikta, laukiama atsakymo ir pan.)___________
Kitoms iðlaidoms (detalizuokite pagal pateikt¹sias kategorijas)
Suma
Ið viso:
Kitos paramos formos (patalpos, transportas, áranga ir pan.)
Kada numatote gauti atsakymà
VISA SUMA IÐ KITØ RËMËJØ______________________________
VII.PAPILDOMA INFORMACIJA BEI DOKUMENTAI
Praðytume pridëti prie paraiðkos:
a)projektø vykdytojø gyvenimo apraðymus;
b)dokumentà patvirtinantá Jûsø organizacijos juridiná statusà (jei turite);
c)medþiagà apie NVO veiklà.
Jei reikia, pridëkite papildomus lapus.
Praðytume pateikti 2 paraiðkos egzempliorius
Rajono savivaldybës Bendrojo priëmimo skyriaus vedëjai
Z.Maèijauskienei.
Vytauto Didþiojo g.58,29 kab.
Tel.: 61321
Paraiðkos svarstymas trunka 3-4 savaites,
Apie rezultatus informuosime Jus raðtu. Dokumentai negràþinami.
Meras

Z.Maèernius
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Kelmës rajono valdybos
2000 05 11 sprendimo Nr.
3 priedas

SUTARTIS
Dël savivaldybës skirtos paramos panaudojimo
Kelmës rajono savivaldybë (toliau vadinama Savivaldybë), atstovaujama
rajono Tarybos Etikos, teisëtumo ir pilietiniø iniciatyvø komiteto pirmininko
Alvydo Geðtauto ir _______________________________________________
(toliau vadinama Paramos gavëja), kurià atstovauja
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos ástatymu,
Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais norminiais aktais, susitarë
dël rajono Tarybos 2000 02 17 sprendimo Nr.421 10 priedo
18 punktu skirtos (ilgos) paramos panaudojimo.
Parama suteikiama projektui ________________________________________
__________________________________________________________________
þemiau iðvardintomis sàlygomis:
Projekto trukmë:
Parama suteikiama:
1 .Atlyginimams
2. Aparatûrai
3. Reikmenims
4. 0rganizacinëms iðlaidoms
5. Leidybos iðlaidoms
6. Kitoms iðlaidoms

____________________________ Lt
____________________________ Lt
____________________________ Lt
____________________________ Lt
____________________________ Lt
____________________________ Lt

Kitos sutarties sàlygos:
Paramos lëðos pervedamos etapais (% - po sutarties pasiraðymo, % )
Paramos gavëjas ásipareigoja:
l.Paramà naudoti tik ðioje sutartyje nurodytiems tikslams ir grieþtai pagal
nurodytà tiksliná paramos sumø paskirstymà.
2.Jokios ðios paramos dalies nenaudoti individualiø asmenø darbo apmokëjimui
ar kelionëms, jeigu tai nenurodyta ðioje sutartyje.
3.Pagal Lietuvos Respublikos ástatymus mokëti visus mokesèius ir rinkliavas,
susijusias su gautos paramos panaudojimu.
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4.Ne vëliau kaip per mënesá pasibaigus projektui, pateikti finansines ataskaitas
apie remiamo projekto vykdymà Savivaldybës buhalterijai, dalykines ataskaitas
- Komisijai. Jei projektas vykdomas keletà tolimesniø metø, tai tarpinë finansinë
ataskaita pateikiama ne vëliau kaip per 1 mënesá pasibaigus kalendoriniams
metams.
5.Kaupti ir saugoti visus dokumentus (sàskaitas, orderius, kasos aparatø èekius,
sutartis ir kt.) patvirtinanèius lëðø panaudojimà. Tvarkingai ir Lietuvos
Respublikos ástatymais nustatyta tvarka vesti apskaità, kad ja remiantis bûtø
galima lengvai patikrinti skirtø lëðø panaudojimà. Savivaldybeipareikalavus,
ne vëliau kaip per 5 darbo dienas pateikti patikrinimui buhalterinës apskaitos
dokumentus apie paramos panaudojimà.
6.Ði sutartis ásigalioja nuo jos pasiraðymo dienos ir galioja, kol bus galutinai
atsiskaityta su savivaldybe: pateiktos 4 punkte nurodytos ataskaitos, o lëðø
likutis, jeigu jis yra, - pervestas á Savivaldybës sàskaità banke.
7.Ði sutartis gali bûti nutraukta ðaliø susitarimu. Jeigu paramos gavëjas nesilaiko
ðioje sutartyje numatytø sàlygø, Savivaldybë turi teisæ vienaðaliðkai nutraukti
sutartá, áspëjant paramos gavëjà apie sutarties nutraukimà ne maþiau kaip prieð
dvi savaites.
8.Visos nepanaudotos sutarties lëðos arba panaudotos nesilaikant ðios sutarties
sàlygø, per vienà mënesá po sutarties nutraukimo turi bûti gràþintos Savivaldybei.
9.Ginèai dël ðios sutarties vykdymo sprendþiami derybomis. Nesutarus ginèai
sprendþiami teisme pagal Lietuvos Respublikos ástatymus.
10.Ði sutartis sudaryta dviem egzemplioriais - po vienà kiekvienai ðaliai.
Paramos gavëjo vardu
Kelmës rajono savivaldybës vardu
Rajono Tarybos Etikos, teisëtumo ir pilietiniø
iniciatyvø komiteto pirmininkas Alvydas Geðtautas
Adresas:
Vytauto Didþiojo g.58, Kelmë
kodas 8864744
AB LÞÛB Kelmës skyrius, kodas 260101438
sàskaitos Nr. 130001
Z.Maèernius
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Patvirtinta
Klaipëdos miesto tarybos
1998 m. balandþio 16 d. Sprendimu Nr. 65

Nevyriausybiniø visuomeniniø organizacijø
rëmimo tvarka
I Bendroji dalis
1.1. Klaipëdos miesto savivaldybë remia nevyriausybiniø organizacijø (toliau
- NVO), áregistruotø ástatymø nustatyta tvarka ir tenkinanèiø Klaipëdos miesto
gyventojø poreikis, veiklà.
1.2. Parama gali bûti finansinë ir nefinansinë.
1.3. Apie paramos skyrimà sprendþia NVO rëmimo komisija, kuri yra sudaryta
ið Savivaldybës darbuotojø, politikø, visuomenës atstovø. Komisijos sudëtá
tvirtina Taryba, o komisijos sprendimus  Taryba ir Valdyba, jei tai susijæ su
ðiø institucijø funkciomis, kitais atvejais  komisijos pirmininkas.
II Paramos skyrimas
2.1. Parama skiriama NVO, kurios veikla ávertinama teigiamai pagal Klaipëdos
miesto tarybos 1997 10 23 sprendimu Nr. 95 patvirtintas Socialinio audito
nuostatas.
2.2. NVO veiklà gali vertinti ekspertai, valstybinës institucijos, kitos NVO
arba specialiai sudaryta komisija.
III Finansinës paramos skyrimas
3.1. Finansinë parama skiriama ið Savivaldybës biudþeto tarybos sprendimu,
vietos gyventojø poreikiams tenkinti pagal NVO pateiktas programas, vykdomas
kartu su Socialinio departamento skyriais. Paie jos dydá sprendþia komisija,
gali bûti finansuojama tik dalis programos.
3.2. Finansinë parama skiriama NVO programoms ágyvendinti. Programas
vertina ir tvirtina NVO rëmimo komisija, kuri turi teisæ pasitelkti ir ekspertus.
3.3. Finansinë parama skiriama ne ilgiau kaip vieneriems metams.
IV Finansinës paramos naudojimas
4.1. Finansinë parama turi bûti naudojama tik tai NVO programai ágyvendinti,
kuriai ji buvo skirta.
4.2. NVO atsiskaito rëmimo komisijai apie skirtø lëðø panaudojimà ir pateikia
programos ágyvendinimo ataskaità.
4.3. Uþ finansinës paramos lëðø panaudojimà atsakingas organizacijos vadovas.
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V Kitokia parama
5.1. NVO gali bûti teikiama ir kitokia parama:
 Leidþiama naudotis patalpomis pagal panaudos sutartá valdybos
sprendimu;
 Skiriama labdara;
 Organizuojami mokymai, kursai, seminarai, t.p. staþuotës uþsienyje;
 Parenkami rëmëjai;
 Tarpininkaujama uþmezgant kontaktus su ávairiomis organizacijomis;
 Padedama ásijungti á programas, kurios gali bûti vykdomos ir kitose
valstybëse;
 Padedama organizuoti ávairias akcijas;
 Rekomenduojama.
5.2. Kitokia parama gali bûti teikiama daþniau negu kartà per metus
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IÐ KLAIPËDOS MIESTO SAVIVALDYBËS SKIRTA SUMA:

NEVYRIAUSYBINËS ORGANIZACIJOS PROGRAMAI IÐ
DALIES FINANSUOTI IÐ
KLAIPËDOS MIESTO SAVIVALDYBËS BIUDÞETO
PARAIÐKOS IKI 1000 Lt FORMA
INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJÀ
1. Organizacijos pavadinimas, veiklos pradþia ____________________________
___________________________________________________________________________________
2. Organizacijos adresas
______________________________________________________________
Telefono Nr. _____________________
fakso Nr. ____________________________________
3. Atsakingo asmens vardas, pavardë, pareigos
____________________________________________
___________________________________________________________________________________
4. Tikslai, uþdaviniai
_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Organizacijos nariø skaièius _____________
6. Turimos patalpos ( savos ar nuomojamos )
______________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
INFORMACIJA APIE PROJEKTÀ
7. Projekto pavadinimas ( projekto vadovo vardas, pavardë, pareigos, jei
nesutampa su organizacijos vadovu )
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8. Tikslas, uþdaviniai ________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
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9. Numatomi renginiai ( nurodykite datas )
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
10. Numatomas dalyviø skaièius
____________________________________________________________________
11. Ar projektas galës bûti tæsiamas
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
12. Kokie konkretûs rezultatai bus pasiekti ágyvendinus projektà:
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
13. Projektui reikalinga suma
_________________________________________________________________________
14. Ið savivaldybës praðoma suma
________________________________________________________________________
15. Numatomø iðlaidø sàmata
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
200____ m. __________________ mën. ____ d.
ORGANIZACIJOS VADOVO PARAÐAS
______________________________
A.V.

( vardas, pavardë, )

Bûtini priedai:
1. Programos vadovo CV (gyvenimo apraðymas).
2. Banko rekvizitai.
3. Metinë veiklos bei finansinë ataskaitos uþ visà programos
ágyvendinimà.
4. Registracijos paþymëjimo kopija.
5. Nurodyti kokius rëmëjus, dalyvaujanèius finansuojant projektà ir tai
patvirtinanèius dokumentus.
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IÐ KLAIPËDOS MIESTO SAVIVALDYBËS SKIRTA SUMA:
NEVYRIAUSYBINËS ORGANIZACIJOS PROGRAMAI IÐ DALIES
FINANSUOTI IÐ
KLAIPËDOS MIESTO SAVIVALDYBËS BIUDÞETO
PARAIÐKOS IKI 5000 Lt FORMA
INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJÀ
Organizacijos pavadinimas, veiklos pradþia
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Organizacijos adresas
___________________________________________________________________
Telefono Nr. ____________________
fakso Nr. __________________________
Atsakingo asmens vardas, pavardë, pareigos
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Tikslai, uþdaviniai
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Organizacijos nariø skaièius ___________________ , etatiniai darbuotojai
_____________________, savanoriai __________ .
Turimos patalpos ( savos ar nuomojamos )
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
INFORMACIJA APIE PROJEKTÀ
7. Projekto pavadinimas ( projekto vadovo vardas, pavard?, pareigos, jei
nesutampa su organizacijos vadovu )
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8. Tikslas, uþdaviniai
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
9. Numatomas dalyviø skaièius
______________________________________________________________________
10.Tolesnës projekto plëtros galimybës:
__________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________
11. Kaip bus informuojami miesto gyventojai apie projektà
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
12. Kokie konkretûs rezultatai bus pasiekti ágyvendinus projektà
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
13. Projektui reikalinga suma
_______________________________________________________________________
14. Ið Savivaldybës praðoma suma ( ne daugiau 80 % sumos )
_______________________________________________________________________
16. Biudþetas:
_______________________________________________________________________
Iðlaidos personalui
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Iðlaidos renginiams
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Iðlaidos árangai
___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Iðlaidos kanceliarinëms prekëms ir greitai naudojamiems reikmenims
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Kitos iðlaidos turi bûti detalizuojamos ( apraðymas, vieneto kiekis,
kaina ). Biudþete neatitinkanèios iðlaidos yra draudþiamos. (Jei iðlaidø
suraðymas netelpa, pridëkite papildomà lapà).
___________________________________________________________________________________
Kiti finansavimo ðaltiniai
___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Projekto ágyvendinimo etapai arba renginiai:
I k.

II k.

III k.

IV k.

200_____ m. __________________ mën. ____ d.
ORGANIZACIJOS VADOVO PARAÐAS
______________________________
A.V.

( vardas, pavardë, )

Bûtini priedai:
1. Programos vadovo bei kitø projekto ágyvendintojø CV (gyvenimo
apraðymai).
2. Banko rekvizitai.
3. Metinë veiklos bei finansinë ataskaitos (uþ visà programos
ágyvendinimà.).
4. Registracijos paþymëjimo kopija.
5. Rekomendacijas ( 1 ) (ástaigø dirbanèiø panaðioje srityje).
6. Nurodyti kitus rëmëjus, dalyvaujanèius finansuojant projektà ir tai
patvirtinanèius dokumentus.
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IÐ KLAIPËDOS MIESTO SAVIVALDYBËS SKIRTA SUMA:
NEVYRIAUSYBINËS ORGANIZACIJOS PROGRAMAI IÐ DALIES
FINANSUOTI IÐ
KLAIPËDOS MIESTO SAVIVALDYBËS BIUDÞETO
PARAIÐKOS VIRÐ 5000 Lt FORMA

INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJÀ
1. Organizacijos pavadinimas, veiklos pradþia:
2. Organizacijos adresas:
3. Atsakingo asmens vardas, pavardë, pareigos:
4. Tikslai, uþdaviniai:.
5. Oganizacijos nariø skaièius __ etatiniai darbuotojai __ savanoriai __
6. Turimos patalpos ( savos ar nuomojamos )
7. Ryðiai su panaðaus pobûdþio Lietuvos ar uþsienio organizacijomis:
INFORMACIJA APIE PROJEKTÀ
8. Projekto pavadinimas ( projekto vadovo vardas, pavardë, pareigos, jei
nesutampa su organizacijos vadovu ):
9.Problema, kurià sprendþiate:
10. Tikslas, uþdaviniai:
11. Numatomas dalyviø skaièius:
13. Kokie konkretûs rezultatai bus pasiekti ágyvendinus projektà:
14. Kaip bus informuojami miesto gyventojai apie projektà:
15. Projektui reikalinga suma
16. Ið Savivaldybës praðoma suma (ne daugiau 80 % sumos)
17. Biudþetas:
Iðlaidos personalui:
Iðlaidos renginiams:
Iðlaidos árangai:
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Iðlaidos kanceliarinëms prekëms ir greitai naudojamiems reikmenims:
Kitos iðlaidos turi bûti detalizuojamos (apraðymas, vieneto kiekis, kaina):
Kiti finansavimo ðaltiniai:
Projekto ágyvendinimo etapai, numatomi veiksmai

I k.

II k.

III k.

IV k.

2001 m. ______mën. ____
ORGANIZACIJOS VADOVO PARAÐAS
A.V.

( vardas, pavardë, )

Bûtini priedai:
1. Programos vadovo, bei kitø projekto ágyvendintojø CV (gyvenimo apraðymai).
2.Banko rekvizitai.
3.Metinë veiklos bei finansinë ataskaitos (uþ visà programos ágyvendinimà).
4.Registracijos paþymëjimo kopija.
5.Rekomendacijos (2 ) (ástaigø dirbanèiø panaðioje srityje).
6.Nurodyti kitus rëmëjus, dalyvaujanèius finansuojant projektà, ir tai
patvirtinanèius dokumentus.
7.Vykdomos programos, kurios finansuojamos ið Savivaldybës ir kitø
ðaltiniø ( nurodyti programø pavadinimus).
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Lietuvos Respublika
KLAIPËDOS MIESTO SAVIVALDYBËS
KULTÛROS SKYRIUS
PARAIÐKA NEVYRIAUSYBINËS VISUOMENINËS
ORGANIZACIJOS
KULTÛRINEI PROGRAMAI REMTI
I. INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJÀ
1. NVO pavadinimas

_________________________________________________________________
2. Adresas, tel., faks., el.paðtas

__________________________________________________________
3. Vadovo vardas, pavardë, adr., tel.,

______________________________________________________
4. NVO nariø skaièius __________ , etatiniai darb. ______ , savanoriai
____________________________
5. NVO tikslai (ið ástatø)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
II. INFORMACIJA APIE PROGRAMÀ
1. Programos pavadinimas

_____________________________________________________________
2. Projekto vadovas (vardas, pav.,adresas,tel.)

_________________________________________________________
3. Kas dar dalyvauja projekte (ástaigos, org., asm.)

_____________________________________________________________________________________________________________________________
4. Kam skirta programa (kokiai gyventojø grupei)

______________________________________________________________________________________________________________________________
5. Kokiai problemai spræsti skirta programa

_________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
6. Programos tikslas

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
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7. Veiklos apraðymas (kas bus daroma)

_______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
8. Programos ágyvendinimo laikas arba periodas

_________________________________________________________
9. Programos vykdymo grafikas:
Data, laikas

Koks renginys arba darbas

Numatoma vieta

Numatomi vykdytojai arba atlikëjai

10. Kokiø rezultatø bus pasiekta, ágyvendinus programà

_________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
11. Programos tæstinumas

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
12. Suma, reikalinga programai __________________
13. Ið Savivaldybës praðoma suma ________________
14. Ar anksèiau esate gavæ paramà ið Kultûros skyriaus, kokià sumà
____________________________________
15. Ar pristatëte ataskaità __________________

Pastaba: Organizacijoms, neatsiskaièiusioms uþ gautà paramà, lëðos neskiriamos.
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III. BIUDÞETAS
1. Programos finansavimo ðaltiniai:
Praðomos lëðos

Finansavimo šaltinis (áraðyti institucijà)
Pati organizacija
Fondai
Rëmëjai
Valstybë
Miesto Savivaldybë (be Kultûros skyriaus)
Miesto Savivaldybës Kultûros skyrius
Ið programos planuojamos uþdirbti lëðos
Kiti

Turimos lëðos

2. Programos iðlaidø sàmata (detali sàmata pridedama atskiru lapu,
papraðius Kultûros skyriui):
Iðlaidø rûðis, pavadinimas (laisvoje vietoje pageidautina surayti u k¹ - u kokius darbus, daiktus, leidinius ir pan.)
Honorarai (autorinës sutartys)
Kiti atlyginimai
Leidyba
Reklama
Transportas
Kelionës
Dalyviø iðlaikymas
Patalpø, árangos nuoma
Mediagos, inventorius
Organizacinës (ryðiø, paðto, kt.)
Kitos (áraðyti kokios)

3. Iðlaidos, kurioms praðoma lëðø ið Savivaldybës:
Iðlaidø rûðis, pavadinimas

Prašoma
suma

Kada ir kiek (Lt) reikia lëðø
I ketv

II

III

Suma

(nepildyti)
Skirta lëðø ið Savivaldybës

IV

I ketv

II

III

IV

Skirta
suma

Honorarai (autorinës sutartys)
Leidyba
Reklama
Transportas
Kelionës iðlaidos
Dalyviø iðlaikymas
Patalpø nuoma
Árangos nuoma
Medþiagø, inventoriaus ásig.(iki 500Lt)
Organizacinës (paðto, ryðiø, kt.)
Iš viso
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IV. TURIMI RESURSAI PROGRAMAI ÁGYVENDINTI
(kokios patalpos, áranga, personalas, patirtis ir kita)

_________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
V .PRIVALOMI PRIEDAI:
NVO registracijos paþymëjimo kopija; projekto vadovo gyvenimo
apraðymas (CV);
2 rekomendacijos (NVO inf.centro, valstybës ar savivaldybës ástaigø, kultûros ar
mokslo institucijø).

Pageidautina pateikti spaudos atsiliepimø apie NVO ágyvendintas
programas kopijas.
_______________________________________________________________________________________________
NVO vadovo paraðas ______________
Programos vadovo paraðas ________________
NVO antspaudas
NVO rekvizitai:
______________________________________________________________________________________________________________________________
Data _____________
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Marijampolës miesto tarybos
sprendimo Nr.127
1 priedas

MARIJAMPOLËS MIESTO SAVIVALDYBËS IR
NEVYRIAUSYBINIØ ORGANIZACIJØ
BENDRADARBIAVIMO PRINCIPAI
I. Bendroji dalis
Savivaldybës ir nevyriausybiniø organizacijø bendradarbiavimas
grindþiamas bendros partnerystës principais ir padeda spræsti socialines
kultûros, tautines-patriotines, ekologijos,
ðvietimo, sporto ir kt. srièiø problemas.
II. Bendradarbiavimo uþdaviniai
2.1. Siekti, kad nevyriausybiniø organizacijø veikla bûtø naudinga miestui ir
jo gyventojams;
2.2. Padëti ágyvendinti nevyriausybinëms organizacijoms jø tikslus ir
uþdavinius suteikiant Savivaldybës paramà;
2.3. Átraukti problemø sprendimui kuo platesnius Marijampolës miesto
gyventojø sluoksnius, bendradarbiaujant ávairiose veiklos srityse.
III. Bendradarbiavimo formos
3.1. Bendrø darbiniø grupiø kûrimas miesto problemoms spræsti ir nagrinëti.
3.2. Bendras Savivaldybës ir nevyriausybiniø organizacijø atstovø mokymas.
3.3. Pagalba uþmezgant tarptautinius ryðius.
3.4. Pagal galimybes Savivaldybës patalpø suteikimas nevyriausybiniø
organizacijø veiklai.
3.5. Dalinis programø finansavimas ið miesto biudþeto.
IV. Bendradarbiavimo ágyvendinimas
4.1. Miesto Taryba vykdo miesto socialinæ ir ûkinæ-finansinæ politikà,
numato bendradarbiavimo prioritetus bei skiria daliná nevyriausybiniø
organizacijø finansavimà biudþeto bendrø projektø ágyvendinimui.
4.2. Miesto Valdyba, pagal galimybes, sprendþia patalpø skyrimo bei
mokesèiø sumaþinimo klausimus.
4.3. Konsultacinë komisija siûlo miesto Tarybai dalinai finansuoti projektus.
4.4. Tarybos ágaliotieji asmenys bendradarbiaudami su nevyriausybinëmis
organizacijomis koordinuoja bendradarbiavimà.
4.5. Savivaldybë, vykdydama savo socialinæ politikà, skelbia konkursus
vieðiems darbams vykdyti.
4.6. Savivaldybës administracija leidþia informaciná biuletená du kartus per
metus.
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MARIJAMPOLËS MIESTO TARYBA
SPRENDIMAS
Nr. 127

Marijampolë
Dël Marijampolës miesto savivaldybës
ir nevyriausybiniø organizacijø
bendradarbiavimo
Marijampolës miesto taryba
NUSPRENDÞIA:
Patvirtinti:
1. Marijampolës miesto savivaldybës ir nevyriausybiniø organizacijø
bendradarbiavimo pmicipus (1 priedas pridedamas).
2. Finansinës paramos teikimo nevyriausybinëms organizacijoms
nuostatus (2 priedas pridedamas).
3. Paraiðkos formà tikslinei finansinei paramai gauti (3 priedas
pridedamas).
4. Konsultacinæ komisijà bendradarbiavimui tarp Savivaldybës ir
nevyriausybiniø organizacijø (4 priedas pridedamas).
5. Sutarties formà dël paramos nevyriausybinëms organizacijoms ið
miesto Savivaldybës biudþeto gavimui ir panaudojimui (5 priedas
pridedamas).
V.Vasiliauskas
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PARAIÐKA TIKSLINEI FINANSINEI PARAMAI
IÐ MARIJAMPOLËS MIESTO BIUDÞETO GAUTI
Projekto pavadinimas:
Bendra projekto suma:
Praðoma smna:
Partneriø jnaðas:
I. Informacija apie paraiðkos pateikëjà:
Organizacijos pavadinimas:
NVO veiklos sritis:
Atsakingas asmuo (vardas,pavardë ir pareigos):
Adresas:
Telefonas:
Faksas:
EI.paðtas:

Projekto vadovo paraðas __________
Data____________________________
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II. Informacija apie projektà:
Trumpas projekto apraðymas:
Problema:
Tikslai ir uþdaviniai:
Laukiami rezultatai:
III. Veiklos planas:
Mënuo
Veikla

Projekto ágyvendinimo resursai:
Informacijos vieðumas:
Projekto tæstinumo galimybës:
IV. Biudþetas:
Eil.nr. Išlaidø rûðis

Iš viso
Visø ánaðø suma
procentais
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Papildoma informacija:
NVO registracijos paþymëjimo kopija
Banko sàskaitos duomenys:
Banko pavadinimas ir adresas:
Banko kodas:
Sàskaitos numeris:
Projekto vadovo gyvenimo apraðymas (CV)
Vardas, pavardë:
Gimimo data ir vieta:
Tautybë:
Ðeimyninë padëtis:
Darbovietë:
Pareigos:
Adresas (darbo):
Telefonas:
Faksas:
Adresas (namø):
Telefonas:
Iðsilavinimas:
Kalbos:
Darbo patirtis:
Kvalifikacija:
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Marijampolës miesto tarybos
1998 05 28 sprendimo Nr. 127
5 priedas

SUTARTIS DËL PARAMOS NEVYRIAUSYBINEI
ORGANIZACIJAI IÐ MIESTO SAVIVALDYBËS
BIUDÞETO GAVIMUI IR PANAUDOJIMUI

Sudaryta (data)
savivaldybës, atstovaujamos
vykdytojo
..........
..
.
Sutarties objektas .............

.. tarp Marijampolës miesto
ir projekto
. atstovaujamo
.
1

1.

Miesto Savivaldybë ásipareigoja suteikti finansinæ paramà (tiksai)
...
.
suma
............................
, suma þodþiais
.
2.
Projekto pajamø ir iðlaidø sàmata pridedama kaip priedas prie ðios
sutarties.
2
Lëðos, gautinos pirmame punkte, turi bûti pervestos á sàskaità
........ .. per 14 dienø nuo sutarties pasiraðymo dienos.
3
Projekto vykdytojas ásipareigoja gautas lëðas, jø tarpe ir galimus procentus,
iðleisti tik tikslams, nurodytiems pirmame ðios sutarties punkte.
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4
Jei bus nustatyta, kad pervesta suma ir gauti procentai, ar jos dalis yra iðleisti
kitiems tikslams nei nurodyta sutartyje, ar atsisakius vykdyti projektà, pervesta
suma ar jos dalis turi bûti sugràþinta á Savivaldybës sàskaità, kartu su gautais
procentais, priskaièiuotais nuo datos, kai suma buvo pervesta á projekto
vykdytojo sàskaità.
5
Projekto vykdytojas ásipareigoja paruoðti ir atsiøsti Marijampolës miesto
valdybai ketvirtines ataskaitas apie finansinës paramos panaudojimà, pateikti
paaiðkinimus bei sudaryti galimybæ susipaþinti su finansuojamo projekto
dokumentais.
6
Ðalys ápareigoja ðiuos asmenis spræsti kasdienius klausimus, kylanèius vykdant
projektà:
1. Marijampolës miesto savivaldybë
..........................................
..
2. Projekto vykdytojas
......................
7
Ðaliø juridiniai adresai:
1. Marijampolës miesto savivaldybë
..........................................
2. Projekto vykdytojas
..........................

..
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MAÞEIKIØ RAJONO TARYBA
Dël nevyriausybiniø organizacijø
tiksliniø programø dalinio finansavimo
tvarkos

PROJEKTAS
SPRENDIMAS
2000 12

.Nr.

Maþeikiø rajono taryba NUSPRENDÞIA:
Patvirtinti :
1. Nevyriausybiniø organizacijø tiksliniø programø dalinio finansavimo
tvarkà (1 priedas).
2. Paraiðkos formà (2 priedas).
3. Sutarties formà (3 priedas).
Rajono meras
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Maþeikiø rajono Tarybos
2000 02 01sprendimo Nr.6
1 priedas

Nevyriausybiniø organizacijø tiksliniø programø
dalinio finansavimo
TVARKA
I. Bendroji dalis.
Nevyriausybiniø organizacijø tiksliniø programø dalinio finansavimo tikslas
 skatinti Maþeikiø rajono bendruomenës iniciatyvas didinti bendruomenës
saugumà, jaunimo uþimtumà, demokratijos vystymà, ðeimø stiprinimà, vieðøjø
paslaugø teikimà ir kitus visuomenës poreikius. Ðia tvarka siekiama suteikti
visoms nevyriausybinëms organizacijoms galimybæ gauti Savivaldybës
finansinæ paramà jø tikslinëms programoms vykdyti.
Nevyriausybiniø organizacijø tiksliniø programø dalinio finansavimo
ðaltiniai  biudþeto lëðos ir kiti Maþeikiø rajono savivaldybës fondai, kuriø
nuostatai leidþia finansuoti nevyriausybiniø organizacijø programas.
Tarybos skirtas biudþeto lëðas administruoja meras.
15% skirtø lëðø palikti rezerve, metø eigoje kilusioms iniciatyvoms remti.
II. Nevyriausybiniø organizacijø finansavimo principai:
1. Vieðumo principas: paraiðkø vertinimo kriterijai, prioritetai, paraiðkø priëmimo
tvarka, terminai, konkursø data ir atsakingi uþ paraiðkø priëmimà tarnautojai
skelbiami vieðai.
2. Konkurencingumo principas: tikslinës programos dalinai atrenkamos
konkurso keliu.
3. Planavimo principas: lëðø poreikis tikslinëms programoms ið dalies finansuoti
biudþetinias metais nustatomas pagal nevyriausybiniø organizacijø pateiktas
paraiðkas iki kitø metø biudþeto patvirtinimo.
4. Atsiskaitomumo principas: daliná finansavimà gavusi organizacija pagal
nustatytus terminus atsiskaito Savivaldybei ir visuomenei apie lëðø
panaudojimà ir pasiektus rezultatus.
III. Lëðø poreikio nevyriausybiniø organizacijø dalinio finansavimo kitiems
biudþetiniams metams nustatymas:
5. Nevyriausybinës organizacijos paraiðkas finansinei paramai gauti pateikia
Savivaldybës administracijos Kultûros skyriaus vyr. specialistei jaunimo
klausimais ir ryðiams su nevyriausybinëmis organizacijomis iki spalio 15 d.
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6.Mero potvarkiu sudaroma paraiðkø vertinimo komisija( toliau vadinama
komisija), kurià sudaro du Tarybos nariai, vienas nevyriausybiniø organizacijø
atstovas, trys Savivaldybës administracijos darbuotojai.
7. Komisija iki lapkrièio 15 d. atlieka paraiðkø vertinimà bei atrankà ir pateikia
Valdybai lëðø poreiká, reikalingà nevyriausybiniø organizacijø tikslinëms
programoms ið dalies finansuoti;
8. Valdyba teikia Tarybai lëðø poreiká dël nevyriausybiniø organizacijø tiksliniø
programø dalinio finansavimo kitais biudþetiniais metais.
V. Paramos lëðos:
9. Konkreèias paraiðkas paraiðkø vertinimo komisija atrenka po biudþeto
patvirtinimo ar fondø sàmatø patvirtinimo, vadovaudamasi mero patvirtintais
paraiðkø vertinimo kriterijais ir komisijos darbo reglamentu;
10. Sutartis su nevyriausybinëmis organizacijomis dël dalinio finansavimo
komisijos teikimu pasiraðo meras.
11. Tiksliniø programø dalinio finansavimo lëðø buhalterinæ apskaità vykdo
buhalterinës apskaitos skyrius.
V. Kontrolë ir atskaitomybë
12.Lëðos tikslinëms programoms finansuoti pervedamos á Nevyriausybinës
organizacijos biudþetinæ sàskaità, vadovaujantis sutartimi tarp Nevyriausybinës
organizacijos ir Savivaldybës mero.
13.Lëðø panaudojimo kontrolæ atlieka Kontrolieriaus tarnyba.
14.Nevyriausybinës organizacijos kartà per ketvirtá (tikslinës programos
vykdymo metu ir jà uþbaigus) buhalterinës apskaitos skyriui pateikia nustatytos
formos finansines ataskaitas.
15.Nevyriausybines organizacijos, ávykdþiusios programà, pateikia programos
vykdymo ataskaità Kultûros skyriaus vyr.specialistei jaunimo klausimais ir
ryðiams su nevyriausybinëmis organizacijomis bei Savivaldybës skyriams, kuriø
nuostatuose numatyta nevyriausybiniø organizacijø koordinavimo veikla.
16.Organizacijos, gavusios paramà, rajono þiniasklaidoje pateikia informacijà
apie programos ágyvendinimà ir nurodo finansavimo ðaltiná.
17. Nepanaudotos lëðos gràþinamos á biudþetà arba tikslinæ programà
finansavusá fondà iki gruodþio 31d.
18.Nevyriausybinë organizacija, pateikusi klaidingas þinias apie savo veiklà,
ne pagal paskirtá panaudojusi lëðas ar kitaip paþeidusi finansines tiksliniø
programø finansavimo nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos ástatymø nustatyta tvarka ir vienerius metus netenka teises dalyvauti paraiðkø finansavimo
konkurse.
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Maþeikiø rajono tarybos
2001 02 01 sprendimo Nr.6
priedas Nr.2

IÐ MAÞEIKIØ RAJONO SAVIVALDYBËS SKIRTA
SUMA NEVYRIAUSYBINËS ORGANIZACIJOS
PROGRAMAI IÐ DALIES FINANSUOTI ............Lt
PARAIÐKOS FORMA
1. Organizacijos pavadinimas, veiklos pradþia
2. Organizacijos adresas
________________________________________________________________
Telefono Nr. ________________________________________
fakso Nr. ___________________________________________
3. Atsakingo asmens vardas, pavardë, pareigos
__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4. Tikslai, uþdaviniai
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
5. Organizacijos nariø skaièius ___________________________ , etatiniai
darbuotojai ____________________ ,
savanoriai_____________________________________________________
6. Patalpos (savos ar nuomojamos)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
INFORMACIJA APIE PROJEKTÀ
7. Projekto pavadinimas (projekto vadovo vardas, pavardë, pareigos, jei
nesutampa su organizacijos vadovo)
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8. Tikslas, uþdaviniai
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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9. Trumpas projekto apraðymas
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
10. Numatomas dalyviø skaièius
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
11. Tolesnës projekto plëtros galimybës
12. Kaip bus informuojami miesto gyventojai apie projektà
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
13. Projekto ágyvendinimo personalas (þr. priedus)
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
14. Kokie konkretûs rezultatai bus pasiekti ágyvendinus projektà
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
15. Projektui reikalinga suma
_____________________________________________________________________________________
16. Ið Savivaldybës praðoma suma (ne daugiau 80% sumos)
____________________________________
17. Biudþetas :
Eil.Nr.

Iðlaidø rûðis

Lëðos, praðomos ið
Savivaldybës
Suma, Lt

Kitø ðaltiniø lëðos
Suma, Lt

Organizacijos
ánaðas

Iš viso:

Pastaba: iðlaidos turi bûti detalizuojamos (apraðymas, vieneto kiekis, kaina). Biudþeto
neatitinkanèios iðlaidos yra draudþiamos. Iðlaidos árangai, priemonëms pirkti neturi
virðyti 30% biudþeto sumos.
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Kiti finansavimo ðaltiniai
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Projekto ágyvendinimo etapai arba renginiai
I k.

II k.

III k.

IV k.

200

m.

mën.

d.

ORGANIZACIJOS VADOVO PARAÐAS
________________________________
(vardas, pavardë, pareigos)
A.V.

Bûtini priedai:
1.
2.
3.
4.
5.

Programos vadovo CV.
Banko rekvizitai.
Metinë veiklos ataskaita, kiek gauta ið Savivaldybës praëjusiais metais.
Registracijos paþymëjimo kopija.
Nurodykite kitus rëmëjus, dalyvaujanèius finansuojant projektà, ir tai
patvirtinanèius dokumentus.
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Maþeikiø rajono Tarybos
2000 12 .sprendimo Nr.
3 priedas

Nevyriausybiniø organizacijø programø (finansuojamø ið
Savivaldybës biudþeto ir nebiudþetiniø lëðø) dalinio
finansavimo sutartis Nr.
Maþeikiai

200 m.

d.,

Maþeikiø rajono savivaldybë, atstovaujama rajono mero Vidmanto Macevièiaus
ir
,toliau vadinama organizacija, atstovaujama
.................................
.., sudarë ðià sutartá projektui

, kurio planinë
iðlaidø sàmatinë vertë
..Lt, vykdyti.
1. Savivaldybë ásipareigoja:
1.1. Finansuoti ið Savivaldybës nevyriausybiniø organizacijø veiklos programai
skirtø asignavimø
Lt tokius projekto vykdymo iðlaidø sàmatos
punktus:
1.1.1.
..Lt;
1.1.2.
..Lt.
1.2. Ðios sutarties 1.1 punkto nurodytas lëðas pervesti á organizacijos
biudþetinæ sàskaità.
2. Organizacija ásipareigoja:
2.1. Skirtus tikslinius biudþetinius asignavimus naudoti tik sutarties 1.1.punkte
nurodyta paskirtimi.
2.1.2.Projektà (ar dalá projekto) ágyvendinti iki
.. d.
2.1.3. Savivaldybei teikti iðsamià informacijà apie projekto ágyvendinimo eigà,
projekto renginius.
2.1.4.Kartà per ketvirtá ir pasibaigus projekto vykdymui, iki
...,
organizacija turi atsiskaityti uþ gautø lëðø panaudojimà Savivaldybës
buhalterinës apskaitos skyriui, pateikdama Finansø ministerijos patvirtintà
iðlaidø sàmatos vykdymo apyskaitos formà Nr.2, visø pirminiø buhalteriniø
dokumentø ,patvirtinanèiø padarytas iðlaidas ,kopijas, patvirtintas organizacijos
antspaudu ir organizacijos vadovo paraðu.
2.1.5.Kartu su biudþeto iðlaidø sàmatos vykdymo apyskaita pateikti projekto
ágyvendinimo ataskaità Savivaldybës ágaliotam darbuotojui, kurioje bûtø
apraðyta atlikta veikla, galutinis rezultatas, pateikiami projekto vykdytojø ir
projekto dalyviø sàraðai (iðskyrus projektus, kurie skirti abstrakèiai auditorijai).
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2.1.6. Sutartyje nurodytos veiklos pakeitimus derinti su finansavimà teikianèia
organizacija.
2.1.7. Ágyvendinus projektà, nepanaudotas lëðas iki 2
m. gruodþio 31 d.
gràþinti á Savivaldybës sàskaità.Organizacija taip pat privalo gràþinti gautas lëðas,
jei dël ávairiø prieþasèiø organizacija nebegali vykdyti projekto.
KITOS SÀLYGOS:
3. Sutartis gali bûti keièiama arba papildoma tik raðtiðku ðaliø susitarimu.
4. Sutartá nutraukus dël organizacijos ásipareigojimø nevykdymo, organizacija
per 15 dienø nuo sutarties nutraukimo dienos gràþina visà ðiam projektui ar
projekto daliai gautà ið Savivaldybës biudþeto lëðø sumà.
5. Visi dël ðios sutarties kilæ ginèai sprendþiami ðaliø susitarimu arba - teismine
tvarka.
6. Sutartis sudaryta 2 egzemplioriais, kiekvienai ðaliai po vienà.
ÐALIØ ADRESAI IR REKVIZITAI:
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ÐIAULIØ MIESTO SAVIVALDYBËS TARYBA

SPRENDIMAS
DËL ÐIAULIØ MIESTO TARYBOS 2000 M. GRUODÞIO 7 D.
SPRENDIMO NR.119 DËL ÐIAULIØ MIESTO SAVIVALDYBËS
IR NEVYRIAUSYBINIØ ORGANIZACIJØ
BENDRADARBIAVIMO DOKUMENTØ DALINIO PAKEITIMO
2001 m. spalio 25 d.
Ðiauliai

Nr.296

Vadovaudamasi Ðiauliø miesto tarybos 2000 m. gruodþio 7 d. sprendimu Nr.119
ir Ðiauliø miesto bendruomenës konferencijos reglamentu, Ðiauliø miesto
savivaldybës taryba nusprendþia:
1. Pakeisti Ðiauliø miesto tarybos 2000 m. gruodþio 7 d. sprendimu Nr.119
patvirtintus Finansinës paramos teikimo nevyriausybinëms organizacijoms
nuostatus ir iðdëstyti juos nauja redakcija (pridedama).
2. Pakeisti Ðiauliø miesto tarybos 2000 m. gruodþio 7 d. sprendimu Nr.119
patvirtintus Konsultacinës tarybos veiklos nuostatus:
2.1. 1.7 punktà papildyti þodþiais o pavaduotojas renkamas ið ÐNVOK tarybos
nariø ir visà punktà iðdëstyti taip:
1.7. Konsultacinæ tarybà sudaro po vienà atstovà ið kiekvienos frakcijos ir toks
pats ÐNVOK tarybos nariø skaièius. Konsultacinës tarybos pirmininku skiriamas
mero pavaduotojas, o pavaduotojas renkamas ið ÐNVOK tarybos nariø.
2.2. 2.7 punkte vietoje þodþiø susipaþinti su savivaldybës skyriams
pateiktomis NVO paraiðkomis ir pateikti miesto Tarybai áraðyti þodþius
nagrinëti ið NVO gautas paraiðkas projektams vykdyti ir pateikti Savivaldybës
Valdybai ir visà punktà iðdëstyti taip:
2.7. Nagrinëti ið NVO gautas paraiðkas projektams vykdyti ir pateikti
Savivaldybës Valdybai tvirtinti galutiná finansuojamø iniciatyvø sàraðà.
2.3. 3.3 punktà papildyti þodþiais ,,Iki 2 proc. NVO biudþete skirtø lëðø naudoti
bendroms Ðiauliø miesto savivaldybës ir NVO priemonëms organizuoti ir
visà punktà iðdëstyti taip:
,,3.3. Siûlyti Tarybai,Valdybai, merui ir Administracijai priemones darbui su NVO
gerinti ir jø iniciatyvoms skatinti. Iki 2 proc. NVO biudþete skirtø lëðø naudoti
bendroms Ðiauliø miesto savivaldybës ir NVO priemonëms organizuoti .
Merë
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PATVIRTINTA
Ðiauliø miesto tarybos
2000 12 07 sprendimu Nr. 119
(Ðiauliø miesto savivaldybës tarybos
2001m. spalio 25d. sprendimo Nr. 296
nauja redakcija)

FINANSINËS PARAMOS TEIKIMO
NEVYRIAUSYBINËMS ORGANIZACIJOMS
NUOSTATAI
I. BENDROJI DALIS
Lëðas ið Ðiauliø miesto savivaldybës biudþeto nevyriausybiniø organizacijø
(NVO) projektams finansuoti skiria Savivaldybës Taryba.
Paraiðkas projektams vykdyti gali teikti visos mieste registruotos NVO,
pateikusios informacijà:
2.1. apie organizacijos vykdomus darbus ir rezultatus;
2.2. apie projektà vykdanèiø asmenø kompetencijà;
2.3. apie tai, kokià átakà vykdomas projektas turës miesto gyventojams.
Finansinë parama skiriama remti tuos Ðiauliø mieste veikianèiø nevyriausybiniø
organizacijø vykdomus projektus, kuriø tikslas - aktyvinti þmonës, telkti miesto
bendruomenæ, skatinti þmoniø iniciatyvumà, stiprinti Savivaldybës ir
visuomenës bendradarbiavimà, paèiø NVO jungimàsi bei jø bendrà veiklà.
Prioritetai teikiami projektams, kurie padeda sutelkti þmones sprendþiant
svarbiausias miesto problemas, skatina juos aktyviau veikti socialinëje, kultûros,
sporto, þmogaus teisiø apsaugos, pramonës ir miesto plëtros, verslo, ðvietimo
bei mokslo, sveikatos ir aplinkosaugos srityse.
Pirmenybë skiriama projektams, kuriems vykdyti vadovai sugeba pritraukti
reikalingus finansinius iðteklius ið ðalies arba gauna finansavimà ið tarptautiniø
fondø.
Parama gali bûti teikiama tik tokiems projektams, kuriuos vykdo asmenys,
negaunantys atlyginimo uþ analogiðkà veiklà ið valstybës arba Savivaldybës
biudþetø.
II. FINANSAVIMO SÀLYGOS
Organizacijos indëlis á projekto vykdymà turi bûti ne maþesnis kaip 15 proc.
bendrøjø iðlaidø.
Finansinë parama nëra skiriama:
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8.1. jau ágyvendintiems projektams;
8.2. komercinei veiklai;
8.3. árangai ir remontui, kurie nesusijæ su vykdomu projektu;
8.4. projektams, kurie skirti siaurai dalyviø grupei ir neturi poveikio didesnei
þmoniø grupei;
8.5. projekte nenumatytai organizacijos veiklai.
Projekto vykdytojø atlyginimams gali bûti skiriama iki 15 proc. projekto vertës.
Lëðas projektø vykdytojams perveda Finansø skyrius pagal pasiraðytà
savivaldybës ir NVO sutartá (1 priedas).
III. PARAIÐKØ PARAMAI GAUTI NAGRINËJIMO TVARKA
Apie finansuojamø projektø tvarkà ir bendruomenës pasirinktus prioritetus
Savivaldybë, remdamasi Ðiauliø nevyriausybiniø organizacijø konfederacijos
(ÐNVOK) ir Konsultacinës tarybø rekomendacijomis, turi paskelbti spaudoje
iki spalio 31 d.
Paraiðkos finansinei paramai gauti turi bûti pateiktos pagal patvirtintà formà (2
priedas).
Finansinë parama ið biudþeto gali bûti suteikta pagal Konsultacinës tarybos
patvirtintà projektø vertinimo tvarkà, kriterijus (3 priedas) ir Savivaldybës tarybos
patvirtintus prioritetus (4 priedas).
Paraiðkos Ðiauliø miesto savivaldybei turi bûti pateiktos iki gruodþio 15 d.
Iki sausio 15 d. rekomendacijas dël projektø finansavimo ÐNVOK taryba turi
pateikti Konsultacinei tarybai.
16. Iki vasario 15 d. Konsultacinë taryba turi sudaryti galutiná finansuojamø
projektø sàraðà, kurá teikia tvirtinti Savivaldybës valdybai.
17. Konsultacinë taryba gali projektø paraiðkas teikti vertinti nepriklausomiems
ekspertams.
18. Paraiðkos gali bûti pateiktos su rekomendacija.
IV. PARAMOS LËÐØ VALDYMAS
19. Skirtos lëðos á organizacijos sàskaità pervedamos etapais, darbai
finansuojami pagal patvirtintà jø atlikimo grafikà, pateikus tarpines veiklos ir
finansines ataskaitas.
20. Paramà galima naudoti tik sutartyje numatytiems tikslams ir grieþtai pagal
nurodytà tiksliná paramos lëðø paskirstymà. Lëðas perskirstyti galima tik gavus
leidimà.
21. Pagal Lietuvos Respublikos ástatymus bûtina mokëti visus mokesèius ir
rinkliavas, susijusius su gautos paramos panaudojimu.
22. Pasibaigus projekto ávykdymo terminui, ne vëliau kaip per mënesá bûtina
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pateikti Savivaldybës administracijos Finansø skyriui finansines ataskaitas, veiklos
ataskaitas  Konsultacinei tarybai. Ataskaità apie skirtø lëðø naudojimà ir biudþeto
iðlaidø sàmatos ávykdymo apyskaità (forma Nr. 2) reikia teikti Savivaldybës
administracijos Finansø skyriui kiekvienà ketvirtá iki kito mënesio 10 d.
V. KONTROLË IR ATSAKOMYBË
23. Projekto vykdytojai teikia informacijà Savivaldybei apie pagal projektà
vykdomus renginius ir nurodo, kad juos remia Savivaldybë.
24. Organizacijos skelbia informacijà per visuomenës informavimo priemones
miesto visuomenei apie projekto vykdymo rezultatus.
25. Konsultacinë taryba gali organizuoti vieðà atsiskaitymà uþ atliktus pagal
projektà darbus ir taip skleisti paþangià patirtá kitoms nevyriausybinëms
organizacijoms bei informuoti bendruomenæ apie projektus, finansuojamus ið
miesto biudþeto.
26. Lëðø naudojimà kontroliuoja Savivaldybës administracijos Finansø skyrius.
27. Organizacija, pateikusi klaidingas þinias apie savo veiklà arba ne pagal
paskirtá panaudojusi suteiktà paramà, ar kitaip paþeidusi finansinës paramos
naudojimo tvarkà, atsako Lietuvos Respublikos ástatymø nustatyta tvarka.
28. Sudaryta sutartis ásigalioja nuo jos pasiraðymo dienos ir galioja iki visiðko
organizacijos atsiskaitymo su Savivaldybe, t.y., kol bus pateiktos 22 p. nurodytos
ataskaitos, o lëðø likutis (jeigu jis yra) pervestas á Savivaldybës sàskaità banke.
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1priedas
Data.....................................
Nr..........................

SUTARTIS

Dël Savivaldybës skirtos paramos panaudojimo
Ðiauliø miesto savivaldybë (toliau vadinama Savivaldybe), atstovaujama mero
...........................................................................................................................,
ir......................................................................................................,
(NVO pavadinimas)

toliau vadinamas paramos gavëju, kuriam atstovauja
.......................................................................................................................
( NVO vadovo vardas ir pavardë)

..........................................................................., vadovaudamiesi Lietuvos
Respublikos Labdaros ir paramos ástatymu, Lietuvos Respublikos Civiliniu
kodeksu ir kitais norminiais aktais, susitarë dël Ðiauliø miesto savivaldybës
tarybos.....................................................................................................................
(Tarybos sprendimo Nr. , data ir paskirta pinigø suma)

...............................................................................................................................
..........................................................................................................................
parama skirtø lëðø panaudojimo
.....................................................................................................................
Parama suteikiama projektui
............................................................................................................ vykdyti
(Projekto pavadinimas)

Projekto trukmë:
......................................................................................................................
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Parama skiriama:
Paramos paskirtis
1. Honorarai (atlyginimai)………………………………………………..…..
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
2. (Kitoms) prekëms ...............................................
.
2.1. árangai
...
……2.2. reikmenims……………………………………………………………
3. Kitoms išlaidoms…………………………………….……………………
3.1. organizacinëms iðlaidoms
……3.2. leidybos išlaidoms……….……………………………………………
……3.3. kitoms išlaidoms……………………………………………………
Iš viso(1+2+3)

Suma,Lt
....................
...................
....................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
.............

Kitos sutarties sàlygos:
Paramos lëðos pervedamos po sutarties pasiraðymo arba projektas
finansuojamas dalimis pagal pateiktà jo atlikimo grafikà.
Paramos gavëjas ásipareigoja:
1. Paramà naudoti tik ðioje sutartyje nurodytiems tikslams ir grieþtai pagal
nurodytà tiksliná paramos paskirstymà.
2. Jokios ðios paramos dalies nenaudoti individualiø asmenø darbui apmokëti
ar kelionëms, jeigu tai nenurodyta ioje sutartyje.
3. Pagal Lietuvos Respublikos ástatymus mokëti visus mokesèius ir rinkliavas,
susijusias su gautos paramos panaudojimu.
4. Teikti Savivaldybei informacijà apie vykdomà veiklà pagal ðá projektà.
5. Ne vëliau kaip per mënesá po projekto ávykdymo finansines ataskaitas
pateikti Savivaldybës administracijos Finansø skyriui, veiklos ataskaitas 
Konsultacinei tarybai.
6. Kaupti ir saugoti visus dokumentus (sàskaitas, orderius, kasos aparatø èekius,
sutartis ir kt.), patvirtinanèius lëðø naudojimà. Lietuvos Respublikos ástatymais
nustatyta tvarka tvarkyti apskaità, kad remiantis ja bûtø galima tikrinti skirtø
lëðø naudojimo teisëtumà. Savivaldybei pareikalavus, ne vëliau kaip per 5
darbo dienas pateikti buhalterinës apskaitos dokumentus apie paramos lëðø
naudojimà.
7. Ði sutartis ásigalioja nuo jos pasiraðymo dienos ir galioja, kol galutinai bus
atsiskaityta su Savivaldybe: pateiktos ataskaita apie skirtø lëðø naudojimà bei
biudþeto iðlaidø sàmatos ávykdymo apyskaita (forma Nr. 2) ir ðios sutarties 5
punkte nurodytos ataskaitos, o lëðø likutis, jeigu jis yra, pervestas á Savivaldybës
sàskaità banke.
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8. Ði sutartis gali bûti nutraukta ðaliø susitarimu. Jeigu paramos gavëjas nesilaiko
ðioje sutartyje numatytø sàlygø, Savivaldybë turi teisæ vienaðaliðkai nutraukti
sutartá, áspëjusi paramos gavëjà apie sutarties nutraukimà ne maþiau kaip
prieð dvi savaites.
9. Nepanaudotos pagal sudarytà sutartá lëðos arba panaudotos nesilaikant ðios
sutarties sàlygø per vienà mënesá po sutarties nutraukimo turi bûti gràþintos
Savivaldybei.
10. Ginèai dël ðios sutarties vykdymo sprendþiami derybomis. Nesutarus ginèai
sprendþiami teisme pagal Lietuvos Respublikos ástatymus.
11. Ði sutartis sudaryta dviem egzemplioriais  po vienà kiekvienai ðaliai.
Ðiauliø miesto savivaldybës vardu:
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Gauta (data).....................

2 priedas
Paraiðkos Nr.

ÐIAULIØ MIESTO SAVIVALDYBË

Paraiðka dël tikslinës finansinës paramos gavimo
projektui vykdyti ið miesto Savivaldybës biudþeto lëðø
1. Projekto pavadinimas

............
............
............
2. Projektui ágyvendinti reikalinga pinigø suma
............
............
............
3. Suma, praðoma ið Savivaldybës biudþeto
............
............

...................
...................
...................

..
..
..

...................
...................
...................

Lt
..
..

...................
...................

Lt
..

4. Informacija apie paraiðkos pateikëjà
Projektà vykdanèios organizacijos pavadinimas
............
...................
............
...................
............
...................
Identifikavimo kodas ir data
............
...................
............
...................
Adresas, paðto indeksas
............................ ..
..
..
Telefonas
.Faksas
..
El. p.........
..
...
............
...................
............
...................
Organizacijos vadovo vardas, pavardë
............
...................
tel............................................adresas ..................
.....
............
...................
............
...................

..
..
..
..
..
.
..
..
..
......
..
..
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Projekto vadovo vardas, pavardë

............
...................
..
................................tel............................................adresas
....................
...
......
Projekto vadovo darbovietë, pareigos
Tel............................................Faksas ...... ...........................
El.p.................................................
Tvirtinu, kad paraiðkoje pateikta informacija yra tiksli ir teisinga. Man þinoma,
kad, gavæs finansinæ paramà, turësiu informuoti Savivaldybæ, kaip vykdomas
projektas, ir pateikti projekto ataskaità. Paþadu naudoti lëðas taip, kaip
numatyta patvirtintame projekte.
Organizacijos vadovo paraðas
5. Informacija apie projektà
5.1. Trumpas projekto apibûdinimas

5.2. Projekto atlikimo terminas

............

...................

..

............

...................

..

............
............
............
............

...................
...................
...................
...................

..
..
..
..

............

...................

..

6. Informacija apie projekto vykdytojus
............
...................
............
...................
6.1. Projektà vykdanèios organizacijos veiklos tikslai
............
...................
............
...................
............
...................
............
...................
6.2.Informacija apie vykdytus panaðaus pobûdþio projektus
............
...................
............
...................
............
...................
............
...................
166

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

Lietuvos nevyriausybiniø organizacijø ir savivaldybiø bendradarbiavimà reglamentuojantys dokumentai

6.3. Kokiai visuomenës grupei skiriamas projektas
............
...................
..
............
...................
..
............
...................
..
............
...................
..
6.4. Projekto vykdytojai ir jø kvalifikacija
............
...................
..
............
...................
..
............
...................
..
............
...................
..
............
...................
..
............
...................
..
6.5. Projekte dalyvaujanèios valstybinës ástaigos, uþsienio partneriai ir kt.
asmenys
............
...................
..
............
...................
..
............
...................
..
............
...................
..
............
...................
..
7. Projekto tikslai ir laukiami rezultatai bei uþdaviniai
7.1. Projekto tikslai ir laukiami rezultatai bei uþdaviniai
............
...................
..
............
...................
..
............
...................
..
............
...................
..
............
...................
..
............
...................
..
............
...................
..
............
...................
..
7.2. Problemos aktualumas
............
...................
..
............
...................
..
............
...................
..
............
...................
..
............
...................
..
7.3. Kokiu bûdu bus sprendþiamos iðkeltos problemo
............
...................
..
............
...................
..
............
...................
..
............
...................
..
............
...................
..
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7.4. Kokiai visuomenës grupei skiriamas projektas
............
...................
..
............
...................
..
............
...................
..
............
...................
..
............
...................
..
7.5. Kokiø rezultatø tikitës ir koks bus ágyvendinto projekto poveikis numatytai
visuomenës grupei (aplinkai
............
...................
..
............
...................
..
............
...................
..
............
...................
..
............
...................
..
............
...................
..
............
...................
..
7.6. Kokià numatote projekto perspektyvà, galimà tæstinumà bei ágytos patirties
skleidimo galimybæ kitoms nevyriausybinëms organizacijoms
............
...................
..
............
...................
..
............
...................
..
............
...................
..
............
...................
..
............
...................
..
............
...................
..
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8. Projekto vykdymo planas
Eilës
Nr.

Veikla

Vieta,
laikas

Dalyviø
skaièius

8. Projekto biudþetas
Nurodykite, kokiems tikslams praðoma lëðø arba paramos
Paramos paskirtis
1. Honorarai (atlyginimai)………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
2. Prekëms ....................................................
.
2.1. árangai
..
………………………………………………………………………………………
……2.2. reikmenims………………………………………………………………
3. Kitoms išlaidoms……………………………………………………
3.1. organizacinëms iðlaidoms
……3.2. leidybos išlaidoms………………………………………………………
……3.3. kitoms išlaidoms…………………………………………………………
Iš viso(1+2+3)

Suma,Lt
....................
...................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
...................
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9. Papildoma informacija ir dokumentai
Organizacijos identifikavimo kodas ir kopija
Organizacijos banko rekvizitai
Rekomendacinis raðtas
Pagrindiniø vykdytojø gyvenimo apraðymai
Projekto vadovo paraðas
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3 priedas
Projekto numeris________________ Eksperto inicialai_________________
Organizacijos pav.(galima trumpinti)________________________________
Galimas
balø sk.
Projekto samprata
§ Ar manote, jog projektas atitinka prioritetines programos
sritis
§ Ar projektas tinkamai parengtas ir NVO yra ásigilinusi á
problemas bei esam¹ situacij¹
§ Ar sprendiamos problemos iandien yra aktualios
Visuomenës poveikio grupës
§ Ar tikslingai pasirinkta poveikio grupë
§ Ar poveikio grupiø padëtis pateisina tokio projekto
ágyvendinimà
Projekto tikslai
§ Ar projekto tikslai yra aiðkûs
§ Ar tikslai atitinka minimos poveikio grupës poreikius
mogikieji resursai
§ Ar tinkamai pasirinkti partneriai (jei yra)
§ Ar tinkamai parinktas personalas ir ar yra pakankama jo
kompetencija
Veikla
§ Ar apibûdinta veikla padës pasiekti iðkeltus tikslus
§ Ar projekt¹ vykdo kelios organizacijos
Laukiami rezultatai
§ Ar projekto poveikis minëtoms þmoniø grupëms bus
ilgalaikis, ar darys tik trumpalaiká poveiká
§ Ar projektas neturës neigiamø padariniø
§ Ar manote, jog projektas bus ágyvendintas
Tvarkaraštis
§ Ar projekto ágyvendinimo planas yra
realus bei
konkretus
Biudetas
§ Ar biudetas atitinka veikl¹ bei projekto tikslus
§ Ar biudetas realus bei teisingai apskaièiuotas
§ Ar pritraukiamos lëðos ið kitø ðaliø
Bendra balø suma

Surinktø
balø sk.

10

10

10

10

15

15

10

20
100

Ávertinimas:nuo 65% iki 100%  projektas rekomenduotinas
nuo 50% iki 64%  projektas priimtinas
maþiau nei 50%  projektas atmestinas
Eksperto rekomendacija:
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TELÐIØ RAJONO SAVIVALDYBËS TARYBA
SPRENDIMAS
DËL TELÐIØ RAJONO NEVYRIAUSYBINIØ ORGANIZACIJØ
(NVO) TARYBOS NUOSTATØ PATVIRTINIMO
2001 m. spalio 5 d. Nr. 209
Telðiai
Telðiø rajono savivaldybës taryba nusprendþia:
1.

Patvirtinti Telðiø rajono nevyriausybiniø organizacijø (NVO) tarybos
nuostatus ir prie jø esanèius priedus:
1.1. Nevyriausybiniø organizacijø tiksliniø programø finansavimo ið
Savivaldybës biudþeto tvarka.
1. 2.Nevyriausybiniø organizacijø tiksliniø programø finansavimo ið
Savivaldybës biudþeto sutarties forma.
1 .3.Nevyriausybiniø organizacijø tiksliniø programø finansavimo ið
Telðiø rajono savivaldybës biudþeto paraiðkos forma.
1.4.Savivaldybës ir nevyriausybiniø organizacijø bendradarbiavimo
bei projektø Ágyvendinimo tvarka.
1.5. Nevyriausybiniø organizacijø programø finansavimo prioritetai,
1.6. Nevyriausybiniø organizacijø tiksliniø programø finansavimo ið
Savivaldybës biudþeto paraiðkø vertinimo kriterijai.
Danielius Rupðys
G.Sabeckis, 829846252
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1 Priedas

Nevyriausybiniø organizacijø tiksliniø programø
finansavimo ið Telðiø rajono Savivaldybës biudþeto
TVARKA
I. Bendroji dalis
Nevyriausybiniø organizacijø tiksliniø programø finansavimo tikslasskatinti Telðiø rajono bendruomenës iniciatyvas, bendruomenës saugumà,
jaunimo uþimtumà, demokratijos vystymà, ðeimø stiprinimà, vieðøjø paslaugø
teikimà ir tenkinti kitus svarbius visuomenës poreikius. Ðia tvarka siekiama suteikti
visoms nevyriausybinëms organizacijoms galimybæ kreiptis ir vieðo konkurso
keliu gauti Savivaldybës finansinæ paramà jø tikslinëms programoms vykdyti.
Nevyriausybiniø organizacijø tiksliniø programø finansavimo ðaltiniai
 Biudþeto lëðos ir kiti Telðiø rajono savivaldybës fondai, kuriø nuostatai leidþia
finansuoti nevyriausybiniø organizacijø programas.
Tarybos skirtas biudþeto lëðas administruoja meras (arba fondo
valdytojas).
II. Nevyriausybiniø organizacijø finansavimo principai:
1. Vieðumo principas: paraiðkø vertinimo kriterijai, prioritetai, paraiðkø
priëmimo tvarka, terminai, konkursø data ir atsakingi uþ paraiðkø priëmimà
tarnautojai skelbiami vieðai.
2. Konkurencingumo principas: tikslinës programos atrenkamos vieðo
konkurso keliu atsiþvelgiant á prioritetus (5 Priedas).
3. Planavimo principas: lëðø poreikis tikslinëms programoms finansuoti
biudþetiniais metais nustatomas pagal nevyriausybiniø organizacijø
pateiktas paraiðkas iki kitø metø biudþeto patvirtinimo.
4. Atsiskaitomumo principas: finansavimà gavusi organizacija pagal
nustatytus terminus atsiskaito Savivaldybei ir visuomenei apie lëðø
panaudojimà ir pasiektus rezultatus.
III. Lëðø poreikio nevyriausybiniø organizacijø finansavimo kitiems
biudþetiniams metams nustatymas:
5. Nevyriausybinës organizacijos paraiðkas finansavimui gauti pateikia
Savivaldybës administracijos tarnautojui, kuruojanèiam nevyriausybines
organizacijas iki spalio 31 d.. Paraiðkos 3 egzemplioriais pateikiamos
uþklijuotame voke, ketvirtas su registracijos þyma gràþinamas paraiðkos
pateikëjui.
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6. Pateiktas paraiðkas nagrinëja ir vertina patariamosios ekspertø komisijos,
suformuotos nevyriausybiniø organizacijø veiklos srièiø projektams vertinti.
Jose turi bûti ne maþiau kaip 5 ir ne daugiau kaip 9 nariai. Ðiø komisijø
nuostatus, nariø skaièiø ir sudëtá tvirtina Telðiø rajono NVO taryba.
7. Komisija iki lapkrièio 15 d. atlieka paraiðkø vertinimà bei atrankà ir
pateikia Valdybai lëðø poreiká, reikalingà nevyriausybiniø organizacijø
tikslinëms programoms finansuoti.
8. Valdyba teikia Tarybai lëðø poreiká dël nevyriausybiniø organizacijø
tiksliniø programø finansavimo kitais biudþetiniais metais.
IV. Paramos lëðos:
9. Konkreèias paraiðkas paraiðkø vertinimo komisija atrenka po biudþeto
patvirtinimo ar fondø sàmatø patvirtinimo, vadovaudamasi numatytais
paraiðkø vertinimo kriterijai (6 Priedas) ir komisijos darbo reglamentu.
10.Sutartis su nevyriausybinëmis organizacijomis dël finansavimo komisijos
teikimu pasiraðo meras.
11.Tiksliniø programø finansavimo lëðø buhalterinæ apskaità vykdo
buhalterinës apskaitos skyrius.
V. Kontrolë ir atskaitomybë
12.Lëðos tikslinëms programoms finansuoti pervedamos á Nevyriausybinës
organizacijos biudþetinæ sàskaità, vadovaujantis sutartimi tarp
Nevyriausybinës organizacijos ir Savivaldybës mero (2 Priedas).
13.Lëðø panaudojimo kontrolæ atlieka Kontrolieriaus tarnyba.
14.Nevyriausybinës organizacijos kartà per ketvirtá (vykdant ilgalaikæ
programà, o trumpalaikæ jà uþbaigus) buhalterinës apskaitos skyriui pateikia
nustatytos formos finansines ataskaitas.
15.Organizacijos, gavusios paramà, rajono þiniasklaidoje pateikia
informacijà apie programos ágyvendinimà ir nurodo finansavimo ðaltiná.
16.Nepanaudotos lëðos gràþinamos á biudþetà arba tikslinæ programà
finansavusá fondà iki gruodþio 31 d.
17.Nevyriausybinë organizacija, pateikusi klaidingas þinias apie savo veiklà,
ne pagal paskirtá panaudojusi lëðas ar kitaip paþeidusi finansines tiksliniø
programø finansavimo nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos ástatymø
nustatyta tvarka ir vienerius metus netenka teisës dalyvauti paraiðkø
finansavimo konkurse.
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2 Priedas
Telðiø rajono Tarybos
2001
sprendimo Nr.

Nevyriausybiniø organizacijø tiksliniø programø,
finansavimo ið Savivaldybës biudþeto sutartis Nr.
Telðiai

200

m.

mën.

d.

Telðiø rajono savivaldybë, atstovaujama rajono mero Danieliaus Rupðio
ir
, toliau vadinama Organizacija,
atstovaujama
............................................................................. .,
Sudarë ðià sutartá projektui

..................................
.,
kurio planinë iðlaidø sàmatinë vertë
..........
.Lt.,
vykdyti.
1.

Savivaldybë ásipareigoja:
1.1. Finansuoti ið Savivaldybës nevyriausybiniø organizacijø veiklos
programai skirtø asignavimø
Lt tokius projekto vykdymo
iðlaidø sàmatos punktus:
1.1.1
Lt;
1.1.2
Lt.
1.2. Ðios sutarties 1.1 punkto nurodytas lëðas perversti á organizacijos
biudþetinæ sàskaità.

2.

Organizacija ásipareigoja:
2.1. Skirtus tikslinius biudþetinius asignavimus naudoti tik sutarties 1.1
punkte nurodyta paskirtimi.
2.1.2 Projektà (ar dalá projekto) ágyvendinti iki
d.
2.1.3. Savivaldybei pareikalavus ne vëliau kaip per 5 darbo dienas pateikti
iðsamià informacijà apie projekto ágyvendinimo eigà, planuojamu ir
ávykdytus projekto renginius .
2.1.4. Kartà per ketvirtá ir pasibaigus projekto vykdymui, iki
organizacija turi atsiskaityti uþ gautø lëðø panaudojimà Savivaldybës
buhalterinës apskaitos skyriui, pateikdama Finansø ministerijos patvirtintà
iðlaidø sàmatos vykdymo apskaitos formà Nr. 2, visø pirminiø buhalteriniø
dokumentø, patvirtinanèiø padarytas iðlaidas, kopijas patvirtintas
organizacijos antspaudu ir organizacijos vadovo paraðu.
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2.1.5. Ágyvendinus projektà, nepanaudotas lëðas iki 200 m. gruodþio 31
d. gràþinti á Savivaldybës sàskaità. Organizacija taip pat privalo gràþinti
gautas lëðas, jei dël kokiø nors prieþasèiø organizacija nebegali vykdyti
projekto.
KITOS SÀLYGOS:
3. Sutartis gali bûti keièiama arba papildoma tik raðtiðku susitarimu.
4. Sutartis gali bûti nutraukta Savivaldybës iniciatyva, jai nutarus, kad
organizacija nevykdo sutarties ásiparegojimø taip pat paèios organizacijos
iniciatyva. Apie ketinimà nutraukti sutartá ðalis praneðti ne vëliau kaip prieð
1 mënesá. Nutraukus ðià sutartá, organizacija per 15 dienø nuo sutarties
nutraukimo dienos gràþina visà ðiam projektui ar projekto daliai gautà ir
nepanaudotà ið Savivaldybës biudþeto lëðø sumà.
5. Visi dël ðios sutarties kilæ ginèai sprendþiami ðaliø susitarimu arba
teismine tvarka.
6. Sutartis sudaryta 2 egzemplioriais, kiekvienai ðaliai po vienà.
ÐALIØ ADRESAI IR REKVIZITAI
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3 Priedas

Nevyriausybiniø organizacijø tiksliniø programø
finansavimo ið Telðiø rajono Savivaldybës biudþeto
PARAIÐKOS FORMA
1. Organizacijos pavadinimas,
1.1.jos tikslas, uþdaviniai
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Organizacijos adresas
_____________________________________________________________________
Telefono Nr._____________________________
fakso Nr______________________
El.paðtas______________________
3.Atsakingo asmens vardas, pavardë, pareigos
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Organizacijos nariø skaièius ___________,
etatiniai darbuotojai________________
savanoriai
________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Patalpos: savos, nuomojamos ar naudojamos pagal panaudos sutartá
(pabraukite tinkamà variantà)
INFORMACIJA APIE PROJEKTÀ
(Projekto apraðymas neturi virðyti 4 psl.)
6. Projeko pavadinimas
7. Projekto vadovo vardas, pavardë, pareigos (jei nesutampa su organizacijos
vadovo)
8. Projekto tikslas, uþdavinai
9. Trumpas projekte numatytos veiklos apraðymas
10. Numatomas projektodalyviø skaièius
11. Tolesnës projekto plëtros galimybës
12. Kaip bus informuojami gyventojai apie projektà
13. Projekto ágyvendinimo personalas (þr. priedus)
14. Kokie konkretûs rezultatai bus pasiekti ágyvendinus projektà
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15.
16.
17.
Eil. Nr.

Projektui reikalinga suma
Ið Savivaldybës praðoma suma
Biudþetas:
Iðlaidø rûðis

Lëðos, praðomos
ið Savivaldybës,
suma , Lt

Kitø ðaltiniø lëðos
suma, Lt

Organizacijos
ánaðas

Iš viso:

Pastaba: Iðlaidos turi bûti detalizuojamos ( apraðymas vieneto kiekis , kaina).
Biudþete neatitinkanèios iðlaidos yra draudþiamos.

Kiti finansavimo ðaltiniai
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
200

m

mën.

d.

ORGANIZACIJOS VADOVO PARAÐAS
______________________________
A.V
Bûtini priedai:
1.Programos vadovo ir vykdytojø CV
2.Banko rekvizitai.
3.Metinës ataskaitos kopija, nurodant, kiek lëðø gauta ið Savivaldybës
praëjusiais metais.
4.Registracijos paþymyjimo kopija.
5.Nurodykite kitø rëmëjø, dalyvaujanèiø finasuojant projektà, suteiktà
ar planuojamà suteikti paramà patvirtinanèius dokumentus.
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200

4 Priedas
Telðiø rajono tarybos
.sprendimo Nr ..

SAVIVALDYBËS IR NVO BENDRADARBIAVIMO
BEI PROJEKTØ ÁGYVENDINIMO
TVARKA

Eil. Nr.
1.

Darbai
Sudaroma paraiðkø vertinimo
komisija

Data
Iki birelio
1d.

2.

Skelbia konkursus iniasklaidos
priemonëse

3.
4.

Ruošia projektus
Svarsto paraiðkas ir priima galutiná
sprendimà dël teikimo rajono
Valdybai
Tvirtina biudeto eilutê, kurioje
numatomos lëðos NVO projektams
Galutinis projektø perþiûrëjimas ir
lëðø poreikio derinimas su biudþetu
Sutarèiø tarp Savivaldybës ir NVO
pasirašymas
Ágyvendina projektus
Kontroliuoja lëðø naudojimà

Nuo liepos
1d. iki spalio
1d.
Iki spalio 31d
Iki
lapkrièio15 d.

5.
6.
7.
8.
9.
10..

Pateikia išvadas, apibendrinimus,
pasiûlymus

Tvirtinant
biudet¹
Gruodio
mën.
.

Vykdytojas
Telðiø rajono
Savivaldybës meras
NVOT
Savivaldybë
Ekspertø komisija
NVO
Ekspertø komisija
Rajono Taryba
Savivaldybë ir
NVO

Metø eigoje
Nuolat

NVO
Tarybos
kontrolierius
Iki vasario 1d. Komisija
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VILNIAUS MIESTO VALDYBA
SPRENDIMAS Nr. 1739V
2000 09 14

Dël Nevyriausybiniø organizacijø projektø dalinio
finansavimo ið Vilniaus miesto savivaldybës biudþeto
ir nebiudþetiniø lëðø tvarkos tvirtinimo
Vilniaus miesto valdyba n u s p r e n d þ i a :
Patvirtinti Nevyriausybiniø organizacijø projektø dalinio finansavimo ið Vilniaus
miesto savivaldybës biudþeto ir nebiudþetiniø lëðø tvarkà (pridedama).
Meras

Rolandas Paksas

PATVIRTINTA
Vilniaus miesto valdybos
2000 m. rugsëjo 14 d.
sprendimu Nr. 1739V

NEVYRIAUSYBINIØ ORGANIZACIJØ PROJEKTØ DALINIO
FINANSAVIMO IÐ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBËS
BIUDÞETO IR NEBIUDÞETINIØ LËÐØ TVARKA
1. Vilniaus miesto tarybos komitetai pagal savo kompetencijà Vilniaus miesto
savivaldybës (toliau - Savivaldybë) daliniø teikimu apsvarsto ir patvirtina
nevyriausybiniø organizacijø (toliau - organizacijos) projektø kitø metø dalinio
finansavimo prioritetus.
2. Savivaldybës daliniai per þiniasklaidà skelbia organizacijø projektø dalinio
finansavimo konkursà bei prioritetus.
3. Savivaldybës daliniai pagal Vilniaus miesto valdybos (toliau - Valdyba)
patvirtintus organizacijø finansavimo ið tam daliniui skirtø asignavimø konkurso
nuostatus ne trumpiau kaip 6 savaites nuo konkurso paskelbimo datos priima
organizacijø paraiðkas (3 egzempliorius) dël projektø dalinio finansavimo
(priedas - 6 lapai).
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4. Organizacijø konkursui pateiktus projektus vertina Vilniaus miesto mero
potvarkiu sudarytos projektø vertinimo komisijos.
5. Projektø vertinimo komisijø iðvados pateikiamos atitinkamiems Vilniaus
miesto tarybos komitetams.
6. Galutiná organizacijai skirtø lëðø dydá pagal komiteto rekomendacijà tvirtina
Valdyba, Vilniaus miesto tarybai patvirtinus Savivaldybës biudþetà.
7. Savivaldybës daliniai, remdamiesi Valdybos sprendimu, patvirtina projekto
iðlaidø sàmatas, sudaro su organizacijomis sutartis dël finansavimo,
Savivaldybës lëðø tikslinio panaudojimo bei projektø vykdymo kontrolës.
8. Organizacijos kartà per ketvirtá pateikia Savivaldybës daliniui nustatytos
formos projekto iðlaidø sàmatos vykdymo apyskaitas, kartà per pusæ metø projekto vykdymo ataskaitas.
9. Savivaldybës daliniai, sudaræ sutartis su organizacijomis, kontroliuoja, kaip
vykdomi projektai, bei teikia Valdybai pasiûlymus dël projektø tæstinumo arba
finansavimo nutraukimo.
10. Nevyriausybiniø organizacijø projektø daliniam finansavimui skirtø
savivaldybës biudþeto ir nebiudþetiniø lëðø panaudojimo finansinæ kontrolæ
vykdo Vilniaus miesto savivaldybës kontrolieriaus tarnyba.

PARAIÐKA

Priedas
Nr. _____________

IÐ DALIES FINANSUOTI NEVYRIAUSYBINËS
ORGANIZACIJOS PROJEKTÀ
IÐ VILNIAUS SAVIVALDYBËS BIUDÞETO
.... m.
I.

PROJEKTO PAVADINIMAS

II.

INFORMACIJA APIE PAREIÐKËJÀ
1.

......................................
......................................
......................................

Organizacijos pavadinimas
......................................
......................................

..
..
..

..
..
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2.

Organizacijos steigëjas

3.

Organizacijos vadovas

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.

......................................

..

......................................
Organizacijos kodas
..
Registravimo vieta ir laikas
......................................
Organizacijos adresas
......................................
Telefonas
Faksas
.
Elektroninis paðtas .. ..
.
...
Banko rekvizitai
......................................
......................................
Projekto vadovo vardas, pavardë, pareigos
......................................
......................................
Adresas susiraðinëti
Indeksas:
.
Turimi iðtekliai (patalpos, transportas ir kt.)
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
Papildoma informacija
...

..
..
..

..
..
..
..

.

..
..
..
..
..

.
.
.
12. Paraiðkos priedai:
12.1. organizacijos nuostatø ir registracijos paþymëjimo kopijos;
12.2. dvi projekto rekomendacijos (vaikø uþimtumo projektams
bûtinos Vaikø teisiø apsaugos tarnybos rekomendacijos).
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III.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

INFORMACIJA APIE PROJEKTÀ
1.

Projekto tikslai

2.

Projekto uþdaviniai

3. Projekto pagrindimas

...........
...........
...........
...........
...........
...........

.
.
.
.
.
.

..
..
..
..
..
..

...........
...........
...........
...........
...........
...........

.
.
.
.
.
.

..
..
..
..
..
..

...........
...........
...........
...........
...........
...........

.
.
.
.
.
.

..
..
..
..
..
..

.
.
.
.

..
..
..
..

.
.
.
.
.

..
..
..
..
..

4. Projekto dalyviø (klientø) apibûdinimas
...........
...........
...........
...........
5.

Dalyviø skaièius

.

6.

Projekto ágyvendinimo bûdai
...........
...........
...........
...........
...........
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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7.

Projekto koordinatoriaus kvalifikacija
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........

.
.
.
.
.
.
.
.

..
..
..
..
..
..
..
..

8.

Organizacijos patirtis vykdant analogiðkus projektus
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........

.
.
.
.
.
.
.
.

..
..
..
..
..
..
..
..

9.

Projekto vykdymo laikotarpis
...........
...........
...........
...........
...........
...........

.
.
.
.
.
.

..
..
..
..
..
..

10.

Laukiami projekto ágyvendinimo rezultatai
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........

.
.
.
.
.
.
.
.

..
..
..
..
..
..
..
..

11.

Bendras projekto biudþetas 2000 m.

..
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12.

Kiti projekto finansavimo ðaltiniai
Rëmëjas

Eil. Nr.

13.

Ið

Paramos dydis

................... praðomos lëðos

(Savivaldybës dalinio pavadinimas)

Paramos statusas

.

14. Projekte dalyvaujantys savanoriai
Eil. Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Savanoriø skaièius

Veiklos sritis

Iš viso:
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IV. PROJEKTO KALENDORINIS PLANAS
Mënuo
Sausis

Vasaris

Kovas

Balandis

Geguþë

Birelis

Liepa

Rugpjûtis

Rugsëjis

Spalis

Lapkritis

Gruodis
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V. ______ m. IÐLAIDØ SÀMATA
Kodas
1
1.01.
1.01.1.01.
1.01.2.01.
1.01.3.
1.01.3.01
1.01.3.02
1.01.3.03.
1.01.3.04.
1.01.3.05.
1.01.3.06.
1.01.3.07.
1.01.3.08.
1.01.3.09.
1.01.3.10.
1.01.3.11.
1.01.3.12.
1.02.
1.02.2.01.
1.02.3.01.
1.03.
1.03.1.
1.03.1.01.
1.03.1.02.
1.03.1.03.
1.03.3.01.
1.03.4.
1.03.4.01.
1.03.4.02.

2
2.04.
2.04.1.
2.04.1.01.
2.04.1.02.
2.04.2.01.
2.04.3.01.
2.04.4.01.
2.05.1.01.

Iðlaidø pavadinimas

Metinë
suma

I

ið jø ketvirèiais
II
III

IV

Paprastosios išlaidos
Iðlaidos prekëms ir paslaugoms
Darbo umokestis
Ánaðai socialiniam draudimui
Kitos iðlaidos prekëms ir paslaugoms
Mityba
Medikamentai
Šildymas
Elektros energija
Ryðiø paslaugos
Transporto išlaikymas
Minkštasis inventorius
Spaudiniai
Kitos prekës
Komandiruotës
Miestø ir gyvenvieèiø vieðasis ûkis
Kitos išlaidos
Skolø palûkanos
Ne valdymo subjektams
Usienio subjektams
Subsidijos ir kitos pervedamos lëðos
Subsidijos
Gamintojams
Finansinëms institucijoms
Kitiems subjektams
Pervedamos lëðos pelno nesiekianèioms institucijoms

Parama šeimoms
Stipendijos
Kita parama
Iš viso paprastosios išlaidos
Nepaprastosios išlaidos
Pagrindinio kapitalo ásigijimas
Statyba
Gamtosaugos objektai
Kiti statybos objektai
Þemës gerinimas
Pagrindiniø priemoniø ásigijimas
Projektavimo darbai
Strateginiø ir nelieèiamø atsargø sudarymas
Iš viso nepaprastosios išlaidos
Iš viso (1+2)

Organizacijos vadovo vardas, pavardë, paraðas
Vyr. buhalterio vardas, pavardë, paraðas
A.V.
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VI. DETALI PROJEKTO SÀMATA
Iðlaidø
kodas

Iðlaidø pavadinimas ir skaièiavimai

Ið esamø
rëmëjø

Viskà sudëjus:

Data ____________________
Tvirtinu, kad paraiðkoje pateikta informacija yra tiksli ir teisinga.
Projekto vadovo vardas, pavardë, paraðas
_________________________________________
Organizacijos vadovo vardas, pavardë, paraðas
______________________________________
A.V.
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Lëðos, Lt
Ið praðomø
lëðø

Iš viso

UÞRAÐAMS

189

UÞRAÐAMS

190

UÞRAÐAMS

191

Savivaldybiø ir nevyriausybiniø organizacijø partnerystë
Leidiná sudarë

A. Kuèikas
V. Pivoraitë

Kalbos redaktorë

G. Þemaitienë

Teksto maketuotojas

Ð. Paulikas

Tiraþas

1000 egz.

Uþsakymas

1/308

Iðleido

Nevyriausybiniø organizacijø informacijos
ir paramos centras,
A.Jakðto 9, 309-311, LT-2001 Vilnius

Spausdino

R. Daugëlos firma DIREMTA
Draugystës g. 19, LT-3031 Kaunas
tel. (8 27) 409010, faksas (8 27) 409019
El. paðtas diremta@diremta.lt
http://www.diremta.lt

