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NVO situacija Lietuvoje
•

Tikrasis NVO skaičius Lietuvoje nėra žinomas;

•

Sunku atskirti NVO pagal teisinę formą ar veiklos pobūdį (valstybės
institucijų įsteigtos; verslo susivienijimai; profesinių interesų
asociacijos; vien tik į pajamų generavimą orientuotos; pan.);

•

NVO taikomi tolygūs mokestiniai / viešųjų pirkimų standartai kaip ir
verslo įmonėms ar valstybės institucijoms;

•

NVO skiriamo finansavimo iš valstybės institucijų įstatyminės
bazės / legitimumo nebuvimas jau daugiau kaip 20 metų;

•

NVO
ir
valstybės
institucijų
konsultavimosi
tradicijų
fragmentiškumas, didesnė orientacija į personalinius ryšius;

•

Viešųjų paslaugų perleidimas NVO sektoriui – misija (ne)įmanoma?



Ar veikdami po vieną įveiksime minėtas problemas?
misija – neįmanoma



Tik kartu veikdami, koordinuodami savo veiklą galime
pasiekti bendrųjų tikslų

Kartu mes – jėga!

Istoriškai jau buvo bandymai vienyti nevyriausybines
organizacijas, ši idėja buvo iškeliama kiekviename
kasmetiniame NVO forume


2009 metais dalis skėtinių NVO pasirašė NVO koalicijos sutartį:

1. Lietuvos jaunimo organizacijų Taryba
2. Aplinkosauginių NVO koalicija
3. Lietuvos neįgaliųjų forumas
4. Lietuvos moterų lobistinė organizacija
6. Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų Tinklas
7. Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo
organizacijų platforma
8. NVO vaikams konfederacija
9. Nacionalinė vartotojų konfederacija
10. Žinių ekonomikos forumas
11. Koalicija „Galiu gyventi“
12. Kultūros organizacijų asociacija „MENOrama“
13. Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija

NVO koalicija aktyviai dirbo,
kad:


Būtų įkurta ir sėkmingai darbuotųsi NVO reikalų
koordinacinė komisija



Būtų priimtas NVO plėtros įstatymas



Kuo plačiau būtų skleidžiama informacija,
reikšminga NVO sektoriui



Būtų sukurta nauja NVO koalicijos strategija,
sudarytos galimybės suvienyti dar daugiau
nacionalinių skėtinių NVO

Nacionalinė NVO koalicija
(atnaujinta 2009 m. sutartis)
2014 m. spalio 16 d. didžiausios Lietuvoje veikiančios skėtinės
nevyriausybinės organizacijos (toliau NVO), vienijančios
įvairiose viešosios politikos srityse veikiančias NVO, pasirašė
asociacijos sutartį, pagal kurią įsipareigojo veikti kartu
stiprinant nevyriausybinį sektorių, plėtojant pilietinę visuomenę
bei įgyvendinant Lietuvos Respublikos nevyriausybinių
organizacijų plėtros įstatymą.
Nacionalinių

skėtinių nevyriausybinių organizacijų asociacijos
sutartį pasirašė vienuolika įvairiose viešosios politikos srityse
veikiančių skėtinių NVO.
 Sutartį pasirašiusiųjų organizacijų asociacijos vienija daugiau
nei 1 500 Lietuvoje veikiančių NVO, kurių veikloje narystės
pagrindu dalyvauja daugiau kaip 500 tūkst. šalies gyventojų.

Nacionalinės NVO koalicijos sutartis


Šia sutartimi nesiekiama pelno,



nesukuriamas juridinis asmuo,



Sutartis reglamentuoja bendradarbiavimą tarp nacionalinių NVO asociacijų,
vienijančių įvairiose viešosios politikos srityse veikiančias skėtines NVO.

Nacionalinės NVO koalicijos bendrieji tikslai:


stiprinti nevyriausybinį sektorių, gerinti NVO teisinę – mokestinę aplinką;



dalyvauti formuojant viešąją politiką, įsitraukiant į sprendimų priėmimą;



plėtoti pilietinę visuomenę, skatinant gyventojus dalyvauti NVO veikloje;



atstovauti nevyriausybinio sektoriaus interesams valdžios ir valdymo
institucijose;



deleguoti atstovus į valstybės institucijų tarybas, komisijas, komitetus ir kitus
valdymo darinius;



skatinti NVO tarpusavio bendradarbiavimą.

Viešosios politikos sritys
1 Vaikai
2 Jaunimas
3 Lygios galimybės
4 Neįgalieji
5 Bendruomenės
6 Žmogaus teisės
7 Vystomasis bendradarbiavimas
8 Socialinė apsauga
9 Aplinkosauga
10 Vartotojų teisės
11 Sveikata
12 Užsienio lietuvių bendruomenės
13 Krašto apsauga
14 Kultūra ir menas
15 Švietimas
16 Senjorai

Nacionalinė NVO koalicija
1. Lietuvos jaunimo organizacijų taryba(66 NVO)
2. Aplinkosaugos koalicija (7 NVO)
3. Lietuvos neįgaliųjų forumas (15 skėtinių NVO, vienija 320 NVO)
4. Lietuvos moterų lobistinė organizacija (21 NVO)
5. Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga (4 skėtinės NVO,
vienija 1100 NVO)
6. Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas (49 NVO)
7. Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo
organizacijų platforma (20 NVO)
8. NVO vaikams konfederacija (68 NVO)
9. Žmogaus teisių koalicija (8 NVO)
10. Lietuvos vartotojų organizacijų aljansas (7 NVO)
11. Lietuvos pacientų organizacijų atstovų taryba (31 NVO)
12. Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras
(koordinatorius, www.nisc.lt, www.3sektorius.lt )

Nacionalinė NVO koalicija
MISIJA


NVO koalicijos misija yra vienyti ir atstovauti visoms Lietuvos
nevyriausybinėms organizacijoms, derinant tarpusavyje viešuosius ir
individualius (skėčių) interesus bei bendradarbiauti tarpusavyje
įgyvendinant bendruosius siekius

VIZIJA


Svarbiausias ir didžiausias šalyje NVO sektoriaus atstovas bei valstybinio
sektoriaus pagrindinis partneris ir konsultantas NVO klausimais.

VEIKLOS KRYPTYS


Stiprinti Nacionalinės NVO koalicijos veiklą



Tobulinti NVO teisinę – mokestinę aplinką



Išplėtoti NVO sektoriaus finansinių šaltinių galimybes



Užtikrinti NVO duomenų bazės veikimą ir dokumentų keitimo/pakeitimo
sistemą



Formuoti teigiamą NVO sektoriaus įvaizdį visuomenėje

Nacionalinė NVO koalicija pradeda veikti!


Pirmininkaujančia NVO koalicijos organizacija
pirmiesiems metams išrinkta Lietuvos vietos
bendruomenių organizacijų sąjunga, o pirmininkauti
teks man, Ramūnui Navickui

Ačiū už dėmesį!

