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– Lietuvos emocinės paramos tarnybų asociacijos vykdantysis direktorius
– 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
– „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
– Nacionalinio švietimo NVO tinklo vadovė
– Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Pabėgėlių ir migrantų programos
vadovė
– socialinės apsaugos ir darbo ministrė
– švietimo, mokslo ir sporto ministrė
– Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nevyriausybinių organizacijų plėtros
skyriaus patarėja
– Ministrė Pirmininkė
– Ministro Pirmininko patarėja
– Vyriausybės kanceliarijos Ryšių su visuomene skyriaus vedėja
– Vyriausybės kanceliarijos Socialinės politikos grupės vadovė
– Vyriausybės kanceliarijos Socialinės politikos grupės patarėja
– Vyriausybės kanceliarijos Strateginių kompetencijų grupės patarėja

SVARSTYTA. Savanorių pasitelkimas mokinių ugdymo procese, vaikų dienos centrų veikla. Kiti
aktualūs klausimai.
Aptarti savanorių pasitelkimo mokinių ugdymo procese klausimai. Nacionalinis švietimo NVO tinklas pristatė
esamą situaciją. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atnaujintais duomenimis, pagalba mokymosi procese
(mokymosi nuotoliniu būdu organizavimui pradinukams, specialiųjų poreikių turintiems mokiniams, namų
darbų ruošai, prisijungimui ir kt.) reikalinga apie 450 mokinių (36 mokyklose), savanorių poreikis – apie 130.
Bendradarbiaujant su Nacionaline nevyriausybinių organizacijų koalicija, Lietuvos skautija, Paramos vaikams
centru ir kitomis organizacijomis, rengiami susitikimai su savivaldybių administracijų švietimo skyrių,
mokyklų atstovais, parengta savanorio anketa, sutarties forma, komunikacijos planas, kitą savaitę pradedami
mokymai ir kt. Tikimasi, kad ši iniciatyva tęsis ir pasibaigus pandemijai.
Aptarta vaikų dienos centrų situacija. Maltos ordino pagalbos tarnybos ir Lietuvos Caritas teigimu, didžioji
dalis vaikų dienos centrų veiklą organizuoja mišriu būdu, kontaktai palaikomi su visais vaikais. Nuo 2021 m.
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pradžios pasikeitus vaikų dienos finansavimo būdui, pasirašomos finansavimo sutartys su savivaldybėmis
(planuojama baigti per vasario mėn.). Atkreiptas dėmesys į pavienius atvejus, kai savivaldybės mažina įkainius
arba sudaro trumpalaikes sutartis, keliolika bendruomenių vaikų dienos centrų nepritaria akreditacijai ir pan.
Tačiau klausimai sprendžiami Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lygmeniu (kitą savaitę planuojamas
pasitarimas su savivaldybėmis).
Pasikeista informacija apie paramos mokiniams kompiuterine įranga poreikį. Švietimo, mokslo ir sporto
ministerija yra tam skyrusi papildomą finansavimą, todėl šiuo metu didelio poreikio nėra, tačiau ateityje jis
gali atsirasti. Europos investicinis bankas planuoja atiduoti kompiuterinės įrangos, kuri „Rotary Lietuva“
iniciatyva bus atvežta į Lietuvą ir išdalinta pagal poreikius.
Aptartas savanorių pasitelkimo, organizuojant vakcinavimą nuo COVID-19 ligos, poreikis. Savanorių pagalba
galima organizuojant senyvo amžiaus ar judumo problemų turinčių asmenų pavėžėjimą ir palydėjimą į
vakcinavimo vietas, registruojant norinčius vakcinuotis, reguliuojant jų srautus ir kt. Pažymėta, kad kol
visuotinis vakcinavimas nepradėtas ir savivaldybės yra skirtinguose lygmenyse, aiškus pagalbos poreikis
nežinomas, tačiau, tikėtina, toks poreikis, ypač dideliuose miestuose, ateityje iškils. Lietuvos Raudonojo
Kryžiaus draugija informavo apie išsiųstus raštus didžiųjų miestų savivaldybėms bei kelioms mažesnėms
savivaldybėms, kuriuose siūloma bendradarbiauti organizuojant vakcinavimo procesą.
Ministrė Pirmininkė informavo apie ieškomas galimybes padidinti Europos pagalbos labiausiai skurstantiems
asmenims fondo lėšomis teikiamos paramos maisto produktais dydį – klausimas sprendžiamas Finansų
ministerijoje, tikimasi, kad sprendimas bus priimtas netrukus.
Informuota, kad SADM ir SAM iniciatyva organizuojami psichologinės / reabilitacinės pagalbos medikams,
dirbantiems ligoninių COVID-19 ir reanimacijos skyriuose, idėjos aptarimai, tačiau rezultatų kol kas nėra (bus
pristatyta kituose pasitarimuose).
NUTARTA:
1. Nacionalinė nevyriausybinių organizacijų koalicija, Nacionalinio švietimo NVO tinklas kartu su
Nacionalinio savanorių pagalbos koordinavimo centru „Stiprūs kartu“ susiderina bendrus veiksmus dėl
savanorių pasitelkimo mokinių ugdymo procese – pritraukiami šio centro duomenų bazėje registruoti
savanoriai ir viešinama ši iniciatyva.
2. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija kartu su Maltos ordino pagalbos tarnyba per Lietuvos savivaldybių
asociaciją išplatina kreipimąsi į visas savivaldybes su siūlymu vakcinuojant nuo COVID-19 ligos pasitelkti
savanorius. Maltos ordino pagalbos tarnyba kartu su Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija įsivertina
pasiskirstymą regionuose ir prireikus inicijuoja kitų nevyriausybinių organizacijų ir iniciatyvų savanorių
pasitelkimą vakcinavimo procese.
3. Darbo grupės pasitarimai organizuojami kas 2 savaitės (kitas pasitarimas – 2021 m. vasario 20 d.).
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