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– Lietuvos emocinės paramos tarnybų asociacijos vykdantysis direktorius
– Lietuvos skautijos vyriausioji skautinininkė
– M. Čiuželio labdaros ir paramos fondo vadovas
– Visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ generalinė direktorė
– 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
– Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Pabėgėlių ir migrantų programos
vadovė
– socialinės apsaugos ir darbo ministrė
– Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SADM) Nevyriausybinių
organizacijų plėtros skyriaus patarėja
– sveikatos apsaugos ministro patarėja
– Ministrė Pirmininkė
– Ministro Pirmininko patarėja
– Vyriausybės kanceliarijos Ryšių su visuomene skyriaus vedėja
– Vyriausybės kanceliarijos Socialinės politikos grupės patarėja
– Vyriausybės kanceliarijos Strateginių kompetencijų grupės patarėja

SVARSTYTA. Darbo grupės veiklų, pasiūlymų ir aktualių klausimų aptarimas.
Pasitarimo dalyviai aptarė nuveiktus / vykdomus darbus, kylančius iššūkius ir galimybes ateityje prisidėti prie
pagalbos teikimo.
Sveikatos apsaugos ministerija (toliau – SAM) informavo apie sveikatos apsaugos ministro įsakymu sudarytą
darbo grupę visuomenės ir asmens sveikatos priežiūros specialistų psichikos sveikatos būklei palaikyti bei
stiprinti, kuriai pavesta iki 2021-03-01 pateikti pasiūlymus dėl 2020 m. patvirtinto Ilgalaikių neigiamų
COVID-19 pandemijos pasekmių visuomenės psichikos sveikatai mažinimo veiksmų plano atnaujinimo.
Darbo grupė svarsto numatyti naujas priemones atskiroms tikslinėms grupėms: medikams, moksleiviams ir
vaikams, psichikos sutrikimų turintiems asmenims. Atnaujinto plano priemones pagal poreikį ateityje bus
galima pristatyti ir darbo grupei.

2
Nacionalinis savanorių pagalbos koordinavimo centras „Stiprūs kartu“ tęsia veiklas, bet, mažėjant savanorių
poreikiui, atsisako darbo savaitgaliais. Nors papildomos įrangos ligoninėms poreikis taip pat mažėja, jos
pirkimas dar taip pat visiškai nesustabdytas.
Nacionalinis švietimo NVO tinklas, bendradarbiaudamas su Nacionaline NVO koalicija, Lietuvos skautija ir
kitomis organizacijomis, tęsia savanoriškas veiklas švietimo srityje: teikiama pagalba mokiniams mokymosi
procese, organizuojami mokymai mokyklų kuratoriams, savanoriams. Pažymėta, kad procesas šiek tiek stringa
dėl pernelyg ilgai užsitęsiančių procedūrų, vykdant savanorių, norinčių dirbti su vaikais, patikras dėl teistumo.
Maltos ordino pagalbos tarnyba, mažėjant savanorių poreikiui ligoninėse, jungiasi prie Lietuvos Raudonojo
Kryžiaus iniciatyvos telkti pagalbą visuomenės vakcinacijos nuo COVID-19 ligos procese, planuoja teikti
pagalbą oro uostams, užtikrinant keleivių patikras ir kt. Pasidalyta informacija apie vaikų dienos centrų veiklos
užtikrinimą savivaldybėse: nors SADM organizavo nemažai mokymų ir pasitarimų su savivaldybėmis, tačiau
kai kuriose jų stinga bendradarbiavimo, ne visur yra suprantamos centrų atliekamos funkcijos, mažinami
įkainiai ir finansavimas vaikui dėl ligos negalint dalyvauti centro veikloje ir pan.
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija rengia savanorių rezervą ir organizuoja jų mokymus, nors šiuo metu
savanorių poreikis ligoninėse ir yra sumažėjęs. Vakcinacijos procese organizacija jau gelbsti 8 savivaldybėse,
platina informaciją apie vykdomą vakcinaciją gyventojų grupėms ir pan. Pažymėtas poreikis, kad savanoriai
gautų ir teiktų gyventojams aiškią ir apibendrintą informaciją, kuri atsakytų į jų užduodamus klausimus (DUK
forma, sumaketuojant atmintinę ar pan.). Pasikeista informacija apie SAM atliktą gyventojų apklausą, susijusią
su vakcinacija, planuojamas viešinimo akcijas ir kt. „Rotary Lietuva“ pasiūlė, vykdant vakcinaciją
savivaldybėse, taip pat dalytis gerąja patirtimi ir prisidėti prie savivaldybių pasirengimo vakcinacijai proceso.
Pasiūlyta su SAM atstovais apsikeisti kontaktine informacija.
„Maisto banko“ teikiamos pagalbos maisto produktais poreikis nemažėja, kovo–gegužės mėn. planuojama
padidinti surenkamų iš prekybos centrų maisto produktų mastą, taip pat pradėti aktyvesnį darbą su Žemės ūkio
ministerija ir Aplinkos ministerija maisto švaistymo prevencijos ir mažinimo srityje. Taip pat planuojama
pradėti bandomuosius projektus su 3 mokyklomis, organizuojant karšto maisto gaminimą ir panaudojant tam
paskutinės dienos galiojimo maisto produktus. Pasiūlyta SADM numatyti galimybę Socialinės paramos
informacinę sistemoje (toliau – SPIS) pildyti duomenis apie savivaldybių gyventojams teikiamą pagalbą
maisto produktais.
NUTARTA:
1. Maltos ordino pagalbos tarnyba pateikia Lietuvos savivaldybių asociacijai informaciją apie savivaldybes,
kuriose stringa bendradarbiavimas užtikrinant vaikų dienos centrų veiklą ir finansavimą, o Lietuvos
savivaldybių asociacija kreipiasi į jas su raginimu bendradarbiavimą sustiprinti.
2. SAM, bendradarbiaudama su Nacionalinio savanorių pagalbos koordinavimo centru „Stiprūs kartu“,
parengia atmintinę ar kitos formos informaciją savanoriams, teikiantiems pagalbą vakcinacijos procese.
3. SADM įvertina galimybes įtraukti į SPIS duomenis apie gyventojams „Maisto banko“ teikiamą pagalbą
maisto produktais.
4. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija išsiaiškina situaciją dėl savanorių, teikiančių pagalbą mokiniams,
teistumo patikros proceso trikdžių ir pagal galimybes imasi priemonių šiam procesui paspartinti.
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