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– Lietuvos emocinės paramos tarnybų asociacijos vykdantysis direktorius
– Lietuvos skautijos vyriausioji skautinininkė
– Visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ generalinė direktorė
– M. Čiuželio labdaros ir paramos fondo vadovas
– Lietuvos LIONS klubų asociacijos gubernatorė
– Labdaros ir paramos fondo „Maisto bankas“ direktorius
– Nacionalinio savanorių pagalbos koordinavimo centro „Stiprūs kartu“ vadovas
– 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 Carito generalinė sekretorė
– Lietuvos savivaldybių asociacijos direktorė
– Lietuvos šaulių sąjungos vado pavaduotojas
– Nacionalinio savanorių pagalbos koordinavimo centro „Stiprūs kartu“ savanorė
– Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo direktorė
– socialinės apsaugos ir darbo ministrė
– Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SADM) Horizontalios
politikos ir projektų valdymo grupės vadovė
– SADM Nevyriausybinių organizacijų plėtros skyriaus patarėja
– Ministrė Pirmininkė
– Vyriausybės kanclerė
– Ministro Pirmininko patarėja
– Ministro Pirmininko patarėja
– sveikatos apsaugos ministro patarėja
– Vyriausybės kanclerio patarėja
– Vyriausybės kanceliarijos Ryšių su visuomene skyriaus vedėja
– Vyriausybės kanceliarijos Strateginių kompetencijų grupės patarėja

1. SVARSTYTA. Padėkos savanoriams renginio aptarimas
Svarstyta planuojama susitikimo vieta – Kauno Santaka, renginio formatas – gyvas susitikimas liepos 6 d.,
aptartas organizacinio komiteto sudarymas, planuojamas premjerės kreipimasis-padėka savanoriams
pandemijos metu. Viktorija Trimbel atkreipė dėmesį į žemas Lietuvos pozicijas „Global Giving Index“.
Premjerė pabrėžė vaikų ir paauglių įtraukties į savanorystės veiklas svarbą ir savanorių skaičiaus didinimo
reikšmę apskritai.
2. SVARSTYTA. Medikų, dirbančių ligoninių COVID-19 ir reanimacijos skyriuose, reabilitacijos
iniciatyvos ir „Maisto banko“ inicijuotos paramos maistu įgyvendinimo aptarimas, kiti aktualūs
klausimai

2
Simona Bieliūnė pristatė medikų reabilitacijos perspektyvas ir atkreipė dėmesį į tinkamos komunikacijos
reikšmę ir žinutę skatinant kreiptis pagalbos, taip pat psichohigienos svarbą, medikų skatinimą naudotis
teikiama pagalba.
Simonas Gurevičius pristatė pagalbos maistu pažangą, atkreipė dėmesį, kad prioritetas šiuo metu skiriamas
mokytojų vakcinacijai, akcentavo pasiektą pažangą dėl šaldytos mėsos panaudojimo.
Ingrida Šimonytė priminė pasiūlymą ŠMSM dėl COVID-19 pagalbos ir paramos teikimo, taikant analogiją su
įrangos teikimu ligoninėms, bendravimu su įmonėmis, siekiant, kad vaikai pagalbos sulauktų greičiau ir
lengviau.
Jurgita Šiugždinienė pažymėjo, kad, siekiant mažinti pandemijos daromą žalą mokymosi procesui, yra
numatytos papildomos lėšos pagalbai abiturientams ir profesinėms mokykloms teikti. Taip pat atkreipė dėmesį
į reikiamos įrangos rinkoje trūkumą, ES investicijų panaudojimo ir procesinių reikalavimų problemą.
Diskusijos dalyviai pabrėžė teistumo pažymos užsakymo procedūros trukdžius norint vykdyti savanorystės
veiklas su vaikais. Nuspręsta kitame susitikime aptarti galimybes pagreitinti ir centralizuotai vykdyti
paslaugos teikimą.
NUTARTA:
1. Padėkos savanoriams už aktyvią savanorystę renginį rengti 2020 m. liepos 6 d. Kauno Santakoje, sudaryti
renginio organizacinę grupę.
2. Kito susitikimo metu aptarti teistumo pažymos išdavimo (vykdant savanorystės veiklas su vaikais)
paslaugos teikimą ir savanorių profilaktinio testavimo klausimus.
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