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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
– „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
– Nacionalinio švietimo NVO tinklo direktorė
– socialinės apsaugos ir darbo ministrė
– Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nevyriausybinių organizacijų plėtros
skyriaus patarėja
– švietimo, mokslo ir sporto ministrė
– sveikatos apsaugos ministro patarėja
– Ministrė Pirmininkė
– Vyriausybės kanclerė
– Ministro Pirmininko patarėja
– 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 vykdomus darbus, kylančius iššūkius ir galimybes prisidėti prie pagalbos teikimo.
Sveikatos apsaugos ministerija informavo apie kartu su Nacionaliniu savanorių pagalbos koordinavimo centru
„Stiprūs kartu“, kitomis ministerijomis, talkinant Jaunųjų gydytojų asociacijai ir savanoriams, pradedamą
iniciatyvą „Ištiesk ranką“, skatinančią įvairių profesijų atstovus (medikus, mokytojus, pareigūnus ir kt.)
socialiniuose tinkluose dalytis savo teigiamomis patirtimis ir įžvalgomis, padėjusiomis ar padedančiomis
jiems įveikti pandemijos iššūkius.
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Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos ir Maltos ordino pagalbos tarnybos pagrindinė veikla šiuo metu
orientuota į pagalbą visuomenės vakcinacijos nuo COVID-19 procese. Situacija valdoma, savanorių kol kas
iš esmės pakanka. Taip pat teikiama pagalba oro uostuose, ligoninėse.
Lietuvos savivaldybių asociacija pasidalijo informacija apie asociacijos iniciatyva parengtą ir platinamą
videoklipą, skatinantį mokytojų vakcinaciją ir motyvaciją grąžinti ugdymą į mokyklas. Testavimas kaupinių
metodu darosi vis populiaresnis, vis daugiau mokyklų ir savivaldybių planuoja tame dalyvauti, tačiau mokinių
ir mokytojų testavimo, vakcinacijos problemos išlieka.
Paramos vaikams centras, Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“, Nacionalinė nevyriausybinių
organizacijų koalicija, NVO vaikams konfederacija atkreipė dėmesį į grupės nevyriausybinių organizacijų
kreipimąsi dėl vaikų sveikatos COVID-19 sukeltų pasekmių, susijusių su technologijų naudojimu
(pridedama). Specialistai susirūpinę vaikų ir jaunimo psichikos bei fizine sveikata, karantino metu ženkliai
išaugus technologijų naudojimui (daugėja depresijų, priklausomybių, anoreksijos ir kitų psichikos ar elgesio
sutrikimų, silpnėja regėjimas ir kt.), todėl būtina ieškoti sprendimų dėl platesnės apimties mokinių grąžinimo
į mokyklas, neformalųjį ugdymą ir pan. Paramos vaikams centras pasiūlė planuoti didesnės apimties
priemones ir lėšas vaikų vasaros užimtumui, socialinių įgūdžių ir emociniam ugdymui, rengti daugiau
priklausomybių specialistų darbui su vaikais. Švietimo, mokslo ir sporto ministrės Jurgitos Šiugždinienės
nuomone, aktyviai vykdoma abiturientų, mokytojų vakcinacija iš dalies spręs mokinių grąžinimo į mokyklas
problemas, tačiau epidemiologinė situacija ir pastebimas kai kurių mokyklų bei mokytojų motyvacijos
nebuvimas šiuo metu dar neleidžia sklandžiai grįžti prie mokinių mokymo tiesioginiu ar mišriu būdu. Ministrė
Pirmininkė Ingrida Šimonytė pažymėjo, kad klausimai aktualūs ir dėl jų sprendimo bus tariamasi su ministrais,
savivaldybėmis, įvertinant galimybes grąžinti į mokyklas abiturientus ir pradinukus. Pasiūlyta iš pradžių
svarstyti klausimą dėl vaikų ir jaunimo grąžinimo į neformalųjį ugdymą (sporto ir kt.), esant galimybei
sumažinant reikalavimus dėl patalpų ploto vienam vaikui ir pan. Nacionalinio švietimo NVO tinklas atkreipė
dėmesį, kad nevyriausybinės organizacijos, vykdančios neformalųjį švietimą, yra pasirengusios grįžti į
tiesiogines veiklas. Klausimą dėl vaikų grąžinimo į mokyklas ir neformalųjį ugdymą bus pasiūlyta aptarti ir
antradienį vyksiančiame Ministro Pirmininko 2020-12-18 potvarkiu Nr. 183 sudarytos Nepriklausomų
ekspertų patariamosios tarybos pasiūlymams dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo svarstyti
ir teikti (toliau – Nepriklausomų ekspertų patariamoji taryba) posėdyje.
„Maisto bankas“ atkreipė dėmesį dėl nustatyto paramos maisto produktais dydžio (75 eurų), ūkininkų PVM
susigrąžinimo problemų. Taip pat informavo apie galimą paramą organizacijoms miltais – tarpininkaujant
institucijoms, gali būti išdalyta papildomai apie 60 tūkst. kilogramų miltų įvairioms organizacijoms ar
įstaigoms, todėl prašoma visų pasidalyti šia informacija.
NUTARTA:
1. Pasiūlyti klausimą dėl vaikų grąžinimo į mokyklas ir neformalųjį ugdymą aptarti Nepriklausomų ekspertų
patariamosios tarybos posėdyje, o Vyriausybei įvertinti galimybes priimti reikiamus sprendimus dėl vaikų
ir jaunimo neformaliojo ugdymo organizavimo.
2. Kitas darbo grupės pasitarimas – 2021 m. balandžio 17 d.
PRIDEDAMA. Viešas kreipimasis „Dėl vaikų sveikatos COVID-19 sukeltų pasekmių, susijusių su
technologijų naudojimu, valdymo“, 3 lapai.
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