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– Lietuvos emocinės paramos tarnybų asociacijos vykdantysis direktorius
– Lietuvos skautijos vyriausioji skautinininkė
– 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
– Nacionalinės nevyriausybinių organizacijų koalicijos vadovė
– Lietuvos savivaldybių asociacijos direktorė
– Nacionalinio savanorių pagalbos koordinavimo centro „Stiprūs kartu“ savanorė
– Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo direktorė
– Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Pabėgėlių ir migrantų programos
vadovė
– Nacionalinio švietimo NVO tinklo direktorė
– NVO vaikams konfederacijos direktorė
– socialinės apsaugos ir darbo ministrė
– Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SADM) Nevyriausybinių
organizacijų plėtros skyriaus patarėja
– švietimo, mokslo ir sporto ministrė
– sveikatos apsaugos ministro patarėja
– Ministrė Pirmininkė
– Vyriausybės kanceliarijos Ryšių su visuomene skyriaus vedėja
– Vyriausybės kanceliarijos Socialinės politikos 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.
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos savanoriai, prisidedant Maltos ordino pagalbos tarnybos ir Lietuvos
Carito savanoriams, teikia pagalbą visuomenės vakcinacijos nuo COVID-19 procese (apie 220 savanorių
talkina 10-yje savivaldybių, 16-oje skirtingų vietų). Kol kas savanorių pakanka iš Lietuvos Raudonojo
Kryžiaus draugijos ir savivaldybių pajėgumų, tačiau, pradėjus visuotinę vakcinaciją, gali prireikti ir didesnės
kitų organizacijų pagalbos (bus organizuojama per savanorių duomenų bazes).
Toliau tęsiama savanoriška pagalba ligoninių COVID-19 ir reanimacijos skyriuose, padedama oro uostuose,
koordinuojant keleivių patikras ir kt.
Atkreiptas dėmesys, kad ne visi savanoriai turi galimybę skiepytis nuo COVID-19 prioritetine tvarka, t. y.
skiepijami tik savanoriaujantys ne mažiau nei 16 val. per 2 sav. Pasiūlyta įvertinti galimybę sudaryti tokią
galimybę ir kitiems savanoriams, talkinantiems ligoninėse. Tai galėtų tapti ir savanorių paskatinimo priemone.
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Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė pažymėjo, kad šiuo klausimu pasitars su sveikatos apsaugos ministru,
tačiau netrukus, kai bus pereita prie visuotinės vakcinacijos, visi prioritetiniai sąrašai turėtų prarasti prasmę.
Nacionalinis švietimo NVO tinklas, bendradarbiaudamas su Nacionaline NVO koalicija, Lietuvos skautija ir
kitomis organizacijomis, tęsia savanoriškas veiklas švietimo srityje (pagalba mokiniams organizuojama 40-yje
savivaldybių). Pažymėta, kad šiuo metu regionuose trūksta apie 140 savanorių. Nacionalinis savanorių
pagalbos koordinavimo centras „Stiprūs kartu“ pasiūlė pagalbą viešinant informaciją apie šių savanorių
poreikį. Taip pat pasiūlyta į pagalbos mokiniams procesą aktyviau įtraukti ir tėvų organizacijas.
Aptartas darbo grupės veiklos organizavimo klausimas. Pasiūlyta darbo grupės posėdžius organizuoti tik esant
realiam poreikiui arba darbo grupės veiklą konsoliduoti su kitų COVID-19 ligos valdymo ar pandemijos
pasekmių mažinimo srityse veikiančių darbo grupių / tarybų veikla (Ministro Pirmininko 2020-12-18
potvarkiu Nr. 183 sudaryta Nepriklausomų ekspertų patariamoji taryba pasiūlymams dėl COVID-19 ligos
(koronaviruso infekcijos) valdymo svarstyti ir teikti; sveikatos apsaugos ministro 2021-01-20 įsakymu
Nr. V-107 patvirtinta darbo grupė Ilgalaikių neigiamų COVID-19 pandemijos pasekmių visuomenės psichikos
sveikatai mažinimo veiksmų planui atnaujinti, toliau – Darbo grupė planui atnaujinti). Sveikatos apsaugos
ministerija (toliau – SAM) informavo apie Darbo grupės planui atnaujinti veiklą: ji suformuota konkrečiam
veiksmui – veiksmų planui atnaujinti, jos veikla netrukus bus baigta, jos veiklos rezultatus bus galima pristatyti
ir darbo grupei. Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė pasiūlė, kad Darbo grupė planui atnaujinti kol kas, bent
jau iki kovo mėn., tęstų veiklas, nekeisdama darbo režimo.
Apsikeista informacija apie vaikų dienos centrų situaciją. Sutartys su vaikų dienos centrais dėl finansavimo
valstybės biudžeto lėšomis pasirašytos / artimiausiu metu bus pasirašytos visose savivaldybėse.
Bendradarbiaujant Lietuvos savivaldybių asociacijai, NVO vaikams konfederacijai, SADM, savivaldybės
raginamos kuo sparčiau pasirašyti ir sutartis dėl savivaldybių biudžeto lėšų skyrimo. NVO vaikams
konfederacija atkreipė dėmesį į aktualų vaikų pavėžėjimo į centrus klausimą – tam būtų galima įveiklinti ir
mokyklinius autobusiukus, ypač kol mokinių ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu. Švietimo, mokslo ir
sporto ministerija (toliau – ŠMSM) kartu su SADM išsiaiškins situaciją ir paragins savivaldybes tai daryti.
„Maisto bankas“ informavo apie bendras veiklas su Žemės ūkio ministerija – į ministerijos strateginius
dokumentus (Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo planą, rengiamas plėtros programas ar pan.)
numatoma įtraukti veiksmus, susijusius su maisto švaistymo prevencija ir mažinimu.
NUTARTA:
1. Nacionalinis švietimo NVO tinklas apsikeičia su Nacionaliniu savanorių pagalbos koordinavimo centru
„Stiprūs kartu“ informacija dėl savanorių pasitelkimo švietimo srityje poreikio viešinimo galimybių.
2. NVO vaikams konfederacija pateikia informaciją (per Vyriausybės kanceliariją) apie vaikų pavėžėjimo į
vaikų dienos centrus mokykliniais autobusiukais situaciją savivaldybėse. ŠMSM išsiaiškina esamą teisinį
reguliavimą ir prireikus, bendradarbiaudama su SADM ir Lietuvos savivaldybių asociacija, kreipiasi į
savivaldybes, ragindama naudoti mokyklinius autobusiukus vaikams į vaikų dienos centrus pavėžėti.
3. Kai Darbo grupė planui atnaujinti baigia veiklą, SAM šios veiklos rezultatus pristato darbo grupei.
4. Darbo grupė tęsia veiklą, kitas darbo grupės pasitarimas – 2021 m. kovo 20 d. (aptariami vaikų pavėžėjimo
į vaikų dienos centrus mokykliniais autobusiukais klausimo sprendimo rezultatai).
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