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– Lietuvos emocinės paramos tarnybų asociacijos vykdantysis direktorius
– Visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ generalinė direktorė
– Lietuvos LIONS klubų asociacijos gubernatorė
– Labdaros ir paramos fondo „Maisto bankas“ direktorius
– Maltos ordino pagalbos tarnybos generalinė sekretorė
– viešosios įstaigos Paramos vaikams centro vadovė
– Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos vadovė
– „Rotary International Apygardos 1462“ valdytoja
– Nacionalinės nevyriausybinių organizacijų koalicijos vadovė
– Lietuvos savivaldybių asociacijos direktorė
– Nacionalinio savanorių pagalbos koordinavimo centro „Stiprūs kartu“ savanorė
– Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo direktorė
– Lietuvos šaulių sąjungos vado pavaduotojas
– Lietuvos Carito generalinė sekretorė
– NVO vaikams konfederacijos direktorė
– socialinės apsaugos ir darbo viceministrė
– Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SADM) Nevyriausybinių
organizacijų plėtros skyriaus patarėja
– švietimo, mokslo ir sporto ministrė
– švietimo, mokslo ir sporto ministro patarėja
– sveikatos apsaugos ministro patarėja
– Ministrė Pirmininkė
– Ministro Pirmininko patarėja
– Ministro Pirmininko patarėja
– Vyriausybės kanceliarijos Ryšių su visuomene skyriaus vedėja
– Vyriausybės kanceliarijos Socialinės politikos grupės patarėja
– Vyriausybės kanceliarijos Socialinės politikos grupės patarėja

SVARSTYTA. Darbo grupės veiklų, pasiūlymų ir aktualių klausimų aptarimas.
Pasitarimo dalyviai aptarė vykdomus darbus, kylančius iššūkius ir galimybes prisidėti prie pagalbos teikimo.
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos savanoriai, prisidedant Maltos ordino pagalbos tarnybos ir Lietuvos
Carito savanoriams, teikia pagalbą visuomenės vakcinacijos nuo COVID-19 procese (apie 260 šios draugijos
savanorių talkina 13-oje savivaldybių). Kol kas didelių nesklandumų nekyla, savanorių pakanka. Jei poreikiai
išaugs – bus kreiptasi pagalbos ir į kitas organizacijas.
NVO vaikams konfederacija atkreipė dėmesį į Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM kartu su
neįgaliesiems atstovaujančiomis organizacijomis pateiktą prašymą sudaryti galimybes neįgaliesiems ir juos
prižiūrintiems / slaugantiems artimiesiems skiepytis nuo COVID-19 prioritetine tvarka (pridedama). Sveikatos
apsaugos ministerija (toliau – SAM) informavo, kad šiuo metu visi gauti kreipimaisi yra svarstomi ir
prioritetinių grupių sąrašai peržiūrimi. Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė pažymėjo, kad šį klausimą aptars
su sveikatos apsaugos ministru, tačiau atkreipė dėmesį, kad kurios vienos tikslinės grupės įrašymas papildomai
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į prioritetinę eilę pastumia eilėje kitą tikslinę grupę, kol visuotinė vakcinacija nėra pradėta. Tikėtina, kad
vakcinaciją pagal eiliškumą galima bus šiek tiek paspartinti, jei žmonės nebus reiklūs konkrečiai vakcinai.
Nacionalinis švietimo NVO tinklas, bendradarbiaudamas su Nacionaline NVO koalicija, Lietuvos skautija ir
kitomis organizacijomis, tęsia savanoriškas veiklas švietimo srityje. Pažymėta, kad išlieka aktuali savanorių
trūkumo problema, ypač regionuose ir mažose mokyklose (poreikis – 140 savanorių, pavyko rasti apie 30).
Paprašyta organizacijų, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (toliau – ŠMSM) paraginti tėvų organizacijas,
mokyklas ir aukštąsias mokymo įstaigas aktyviau į procesą įtraukti mokyklų bendruomenes, vyresnių klasių
mokinius, studentus, alumnų draugijas ir kt. Pasiūlyta į procesą aktyviau įtraukti mokyklų vadovus, socialinius
pedagogus, socialinius darbuotojus. Lietuvos Caritas pasiūlė pagalbą viešinant konkrečių mokytojų veiklos
geruosius pavyzdžius, pvz., pasitelkiant tikybos mokytojus, šeimos centrus.
Aptartas pagalbos ir padėkos mokytojams klausimas. Atkreiptas dėmesys, kad, siekiant užtikrinti reikiamą
pagalbą mokiniams, būtina motyvuoti ir įgalinti pačius mokytojus, kurie šiuo metu yra emociškai pavargę ir
nusivylę. Pasiūlyta inicijuoti „padėkos mokytojams bangą“, kuri neapsiribotų vien vieša padėka, bet numatytų
ir konkrečius veiksmus. SAM pasiūlė, analogiškai svarstomiems veiksmams dėl komunikacinės akcijos
medikams, ieškoti konkrečių emocinio mokytojų paskatinimo alternatyvų, pvz., pasitelkiant kultūros srities
autoritetus, pakviesti mokytojus dalyvauti kultūrinėje meninėje veikloje ir pasiūlyti nemokamai apsilankyti
muziejuose, dailės galerijose, teatruose ar pan. Pasiūlyta ŠMSM aptarti galimus padėkos mokytojams ir jų
paskatinimo veiksmus su Nacionalinio savanorių pagalbos koordinavimo centro „Stiprūs kartu“ vadovu
Edmundu Jakilaičiu, kitų organizacijų ir mokyklų vadovais, SAM atstovais.
Apsikeista informacija apie vaikų dienos centrų situaciją. Sutarčių dėl finansavimo pasirašymas ir
bendradarbiavimas su savivaldybėmis vyksta pakankamai sklandžiai. SADM ir NVO vaikams konfederacija
periodiškai organizuoja savivaldybių, centrų pasitarimus aktualiems klausimams aptarti. Sprendžiamas
klausimas ir dėl vaikų pavėžėjimo į centrus mokykliniais autobusiukais – NVO vaikams konfederacija surinko
informaciją apie tokio pavėžėjimo poreikius savivaldybėse ir ją pateikė SADM bei ŠMSM, pastaroji
ministerija susitikimų su savivaldybių atstovais metu paragino savivaldybes praktiškai spręsti šį
klausimą.SAM informavo apie Ilgalaikių neigiamų COVID-19 pandemijos pasekmių visuomenės psichikos
sveikatai mažinimo veiksmų plano rengimą. Paprašyta organizacijų pagalbos teikiant pasiūlymus dėl veiksmų,
susijusių su psichosocialine pagalba senjorams, įtraukimo į minėtą planą.
„Maisto bankas“ atkreipė dėmesį į turimas galimybes teikti paramą maistu vaikų dienos centrams, mokykloms
ar kt., todėl prašoma organizacijų dalytis šia informacija.
NUTARTA:
1. Nacionalinė NVO koalicija pasidalija parengtu kreipimuisi ir kita informacija dėl savanorių pagalbos
švietimo srityje, kurią kitos organizacijos ir ŠMSM pagal galimybes platina; taip pat su Nacionaliniu
savanorių pagalbos koordinavimo centru „Stiprūs kartu“ aptaria platesnės viešinimo kampanijos
organizavimo galimybes, o su ŠMSM – aukštųjų mokyklų aktyvesnio įsitraukimo į šios pagalbos procesą.
2. ŠMSM, bendradarbiaudama su SAM, Nacionalinio savanorių pagalbos koordinavimo centro „Stiprūs
kartu“ ir kitų organizacijų atstovais, inicijuoja „padėkos mokytojams bangą“.
3. SAM kartu su SADM organizuoja Maltos ordino tarnybos ir kitų organizacijų pasiūlymų, susijusių su
psichosocialine pagalba senjorams, kuriuos reikėtų įtraukti į Ilgalaikių neigiamų COVID-19 pandemijos
pasekmių visuomenės psichikos sveikatai mažinimo veiksmų planą, aptarimą.
4. Darbo grupė tęsia veiklą, kitas darbo grupės pasitarimas – 2021 m. balandžio 3 d.
PRIDEDAMA. Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM ir nevyriausybinių organizacijų, atstovaujančių
neįgaliesiems, kreipimasis „Dėl asmenų su negalia, kuriems dėl turimų apribojimų sunku išreikšti savo
poreikius vakcinacijai“, 2 lapai.
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