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– Lietuvos emocinės paramos tarnybų asociacijos vykdantysis direktorius
– Visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ generalinė direktorė
– 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
– socialinės apsaugos ir darbo ministrė
– Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SADM) Nevyriausybinių
organizacijų plėtros skyriaus patarėja
– sveikatos apsaugos ministro patarėja
– Ministrė Pirmininkė
– Vyriausybės kanclerė
– Ministro Pirmininko patarėja
– Ministro Pirmininko patarėja
– Vyriausybės kanceliarijos vyresnioji patarėja komunikacijai
– Vyriausybės kanceliarijos Socialinės politikos grupės vadovė
– Vyriausybės kanceliarijos Socialinės politikos grupės patarėja

SVARSTYTA. Darbo grupės veiklų, pasiūlymų ir aktualių klausimų aptarimas.
Pasitarimo dalyviai aptarė nuveiktus darbus, kylančius iššūkius ir galimybes prisidėti prie pagalbos teikimo.
Po praėjusio darbo grupės pasitarimo priimti Vyriausybės sprendimai dėl vaikų ir jaunimo grąžinimo į
neformalųjį ugdymą, patikslinti reikalavimai dėl patalpų ploto vienam vaikui ir pan.
Aptartas klausimas dėl pagalbos vyresnio amžiaus asmenų (65 +) vakcinacijos procese. Vakcinacija kol kas
vyksta pagal nustatytą prioritetinių grupių sąrašą, jos tempai savivaldybėse yra skirtingi. Didžiausias iššūkis –
vyresnių nei 75 ar 80 m. žmonių, kurių mirtingumas nuo COVID-19 ligos yra didžiausias, vakcinacija. Siekiant
paskatinti šių žmonių vakcinaciją, organizacijų atstovai pasiūlė sudaryti galimybę kartu pasiskiepyti ir
asmenims, atlydėjusiems vyresnio amžiaus asmenis į vakcinacijos vietas (vaikams, atlydėjusiems savo
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vyresnio amžiaus tėvus, savanoriams). Paramos vaikams centro, Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų
tinklo, Maltos ordino atstovų nuomone, toks sprendimas galimai pažeistų vyresnio amžiaus žmogaus teisę
apsispręsti savo noru, niekieno neverčiamam, be prievartos ar išnaudojimo. Pažymėta ir tai, kad dalis žmonių
jau yra palydėję savo tėvus skiepytis, tačiau galimybės pasiskiepyti patys neturėjo, todėl gali kilti
nepasitenkinimas dėl viduryje proceso keičiamų taisyklių. Pasiūlyta klausimą aptarti Sveikatos apsaugos
ministerijos (toliau – SAM) organizuojamuose pasitarimuose su savivaldybėmis ar kt.
Svarstytos ir kitos vyresnio amžiaus asmenų paskatinimo vakcinuotis priemonės: raginti atsivesti savo
vyresnio amžiaus artimuosius tada, kai patys vyks vakcinuotis; viešinti žinią, rekomenduojančią vyresnio
amžiaus asmenims vakcinuotis prioriteto tvarka, nelaukiant visuotinės vakcinacijos ir kt. Pasiūlyta aktyviau
veikti per šeimos gydytojus, į pagalbą pasitelkiant savanorius ir, nepažeidžiant asmens duomenų apsaugos
reikalavimų, šeimos gydytojų kabinetams dalijantis su jais informacija apie nepasiskiepijusius vyresnio
amžiaus asmenis, aktyviau į vakcinacijos procesą įsitraukti seniūnams ir seniūnijų darbuotojams. Pasiūlyta
kreiptis ir į užsienyje gyvenančius lietuvius su prašymu paraginti Lietuvoje likusius savo artimuosius, vyresnio
amžiaus žmones skiepytis COVID-19 vakcina.
„Maisto bankas“ informavo apie balandžio pabaigoje – gegužės pradžioje įvairiose Lietuvos vietose
numatomas maisto produktų paketų dalijimo nepasiturintiems asmenims kampanijas, kurių metu atsiimti
maisto produktų gali atvykti apie 100 tūkst. asmenų (šeimų). Jų metu galima būtų paraginti vakcinuotis ir
paplatinti informaciją apie vakcinaciją. Šia informacija galėtų pasidalyti ir kitos organizacijos (NVO vaikams
konfederacija, Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas ir kt.). Pasiūlyta organizacijoms naudotis
SAM kartu su Nacionaliniu savanorių pagalbos koordinavimo centru „Stiprūs kartu“ parengtu lankstinuku
apie vakcinaciją. Taip pat atkreiptas dėmesys į poreikį parengti informaciją ne tik apie vakcinaciją, bet ir
atsiveriančias galimybes pasiskiepijusiems nuo COVID-19 asmenims.
Pažymėtas mobilios vakcinacijos bei vakcinuojamų asmenų pavėžėjimo ir palydėjimo poreikis. Pasikeista
informacija apie numatomus veiksmus, sudarant galimybes vakcinuoti ir Nacionaliniam kraujo centrui savo
mobiliuose punktuose. Vakcinacija šiuose mobiliuose punktuose galėtų būti išbandoma ir prie „Maisto banko“
vykdomų maisto produktų paketų dalijimo vietų. Pasiūlyta Nacionaliniam savanorių pagalbos koordinavimo
centrui „Stiprūs kartu“ įvertinti galimybę atnaujinti savanorių veiklą, organizuojant vyresnio amžiaus,
neįgaliųjų pavėžėjimą ir palydėjimą į vakcinacijos punktus (sudaryti galimybę jiems kreiptis trumpuoju
telefono numeriu 1827), taip pat paraginant savanorius pasidomėti tų vyresnio amžiaus asmenų, kuriems buvo
teikiama pagalba karantino metu, vakcinacija ir prireikus jiems pagelbėti.
NUTARTA:
1. Nacionalinis savanorių pagalbos koordinavimo centras „Stiprūs kartu“ kartu su Lietuvos Raudonojo
Kryžiaus draugijos, Maltos ordino pagalbos tarnybos, Lietuvos Carito ir kitų organizacijų, SAM, SADM
atstovais aptaria galimybes atnaujinti savanorių veiklas, organizuojant vyresnio amžiaus asmenų, neįgaliųjų
ir lėtinėmis ligomis sergančiųjų pavėžėjimą ir palydėjimą į vakcinacijos centrus.
2. Vyriausybės kanceliarijos atstovai pasidalija informacija su „Maisto banku“ apie numatomus veiksmus,
siekiant sudaryti galimybes Nacionaliniam kraujo centrui vykdyti vakcinaciją savo mobiliuose punktuose.
3. SAM pasidalija (persiunčia el. paštu) lankstinukais „Ką turėčiau žinoti apie vakcinaciją? Dažniausiai
užduodami klausimai“ su „Maisto banku“, NVO vaikams konfederacija, Nacionaliniu skurdo mažinimo
organizacijų tinklu ir kitomis organizacijomis, kurios šią informaciją platina.
4. Kitas darbo grupės pasitarimas – 2021 m. gegužės 1 d.
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