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– Lietuvos emocinės paramos tarnybų asociacijos vykdantysis direktorius
– Lietuvos skautijos vyriausioji skautinininkė
– visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ generalinė direktorė
– Labdaros ir paramos fondo „Maisto bankas“ direktorius
– Maltos ordino pagalbos tarnybos generalinė sekretorė
– Nacionalinės nevyriausybinių organizacijų koalicijos vadovė
– Lietuvos Carito generalinė sekretorė
– NVO vaikams konfederacijos direktorė
– Nacionalinio švietimo NVO tinklo direktorė
– Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos programų vadovė
– Lietuvos savivaldybių asociacijos direktorė
– Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas švietimo ir kultūros klausimais
– Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nevyriausybinių organizacijų plėtros
skyriaus patarėja
– švietimo, mokslo ir sporto ministrė
– Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Neformalaus švietimo skyriaus vedėjas
– Vyriausybės kanclerė
– Ministro Pirmininko patarėja
– Vyriausybės kanceliarijos Ryšių su visuomene skyriaus vedėja
– Vyriausybės kanceliarijos Socialinės politikos grupės vadovė
– Vyriausybės kanceliarijos Socialinės politikos grupės patarėja

SVARSTYTA. Darbo grupės veiklų ir aktualių klausimų aptarimas.
Aptartas vakcinacijos nuo COVID-19 procesas. Procesas vyksta sklandžiai, vakcinacija sėkmingai pradėta
vykdyti Nacionalinio kraujo centro mobiliuose punktuose, savivaldybės kviečia gyventojus vakcinuotis ir
be registracijos, t. y. gyva eile. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos, Lietuvos Carito, Maltos ordino
pagalbos tarnybos, Lietuvos skautijos savanoriai aktyviai dalyvauja visuomenės vakcinacijos procese
(talkina apie 1 200 savanorių). Pažymėta, kad vakcinacijos tempai lėtėja, todėl svarstomos įvairios
galimybės ir labiau įveiklinančios priemonės, kurios šį procesą paspartintų.
Maltos ordino pagalbos tarnyba ir Lietuvos Caritas informavo apie veiklas, orientuotas į senjorų (75 m.+)
vakcinacijos skatinimą: atlikta senjorų, gaunančių šių organizacijų pagalbą, apklausa siekiant išsiaiškinti
senjorų atsisakymo vakcinuotis priežastis, baimes; apibendrintais apklausos duomenimis ketinama
pasidalyti su LRT Radijo tarnyba ir kitomis populiariausiomis tarp senjorų žiniasklaidos priemonėmis;
kartu su sveikatos priežiūros specialistais ekspertais inicijuota laida Marijos radijuje. Gavus iš sveikatos
priežiūros specialistų atsakymus į senjorų keliamus aktualius probleminius klausimus, šią informaciją būtų
galima viešinti ir kitoms gyventojų amžiaus grupėms, nes šie klausimai apima visiems aktualias temas –
vakcinacijos šalutinius poveikius, kontraindikacijas ir pan. Pažymėta, kad vakcinacijos procese, ypač
vykdant vyresnio amžiaus žmonių vakcinaciją, pasiteisina seniūnijų organizuojamas gyventojų
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pavėžėjimas į vakcinacijos punktus. Pasiūlyta į procesą aktyviau pasitelkti senjorų organizacijas (pvz.,
Lietuvos pensininkų sąjungą „Bočiai“, Trečiojo amžiaus universitetą ir kt.). Maisto bankas atkreipė dėmesį
į kas 2 mėn. įvairiuose miestuose organizuojamas maisto produktų dalijimo nepasiturintiems gyventojams
kampanijas, kurias galima derinti ir su Nacionalinio kraujo centro mobilių punktų veikla.
Aptarti vaikų vasaros stovyklų organizavimo klausimai ir sprendimų rezultatai. Pasikeista informacija apie
vaikų vasaros stovyklų ir neformaliojo vaikų švietimo organizavimo reikalavimų pakeitimus, aptartus ir
Sveikatos apsaugos ministerijos, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei Vyriausybės kanceliarijos
rengtus kartu su nevyriausybinių organizacijų ir vaikų vasaros stovyklų organizatorių atstovais:
užsiėmimuose uždarose erdvėse bei vaikų stovyklose vienoje grupėje vienu metu galės dalyvauti 30 vaikų
(reikalavimas netaikomas, kai stovykloje dalyvaus tik vaikai ir darbuotojai, kurie yra persirgę COVID-19,
paskiepyti ar atlikę COVID-19 tyrimą ir gavę neigiamus atsakymus); atsisakoma 10 m3 vienam asmeniui
ribojimo; vaikų stovyklų darbuotojams nustatomas privalomas sveikatos tikrinimas (testavimas).
Skautijos atstovai pasiūlė kitame darbo grupės pasitarime pasidalyti informacija, kaip sekasi praktikoje
organizuoti vaikų vasaros stovyklas, pasikeitus reikalavimams.
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovai pristatė Geros savijautos programos projektą ir
neformaliojo vaikų švietimo ir vasaros stovyklų organizavimo priemones (pridedama). Geros savijautos
programos projektas rengiamas, liepą bus skelbiamas konkursas teikti paraiškas tikslinėms programoms.
Programa apims socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymo, grupinio konsultavimo ir psichologinio pobūdžio
grupių, bendradarbiavimo bei darbo komandoje įgūdžių ugdymo, relaksacijos ir streso valdymo veiklas,
kurias, patvirtinus programą, bus pasiūlyta mokykloms pasirinkti (planuojama pradžia – rugsėjo mėn.,
skirtos lėšos – 5 mln. eurų). Neformaliojo vaikų švietimo veiklos bus vykdomos ir vasarą, taip pat vyks
tikslinės vasaros stovyklos mokymosi praradimams mažinti (skirta 510 tūkst. eurų), savivaldybės finansuos
vasaros stovyklas ir savo lėšomis, jos bus organizuojamos ir per Švietimo mainų programos fondą Europos
Sąjungos lėšomis. Planuojama, kad 2021 m. vasarą stovyklose dalyvaus virš 63 tūkst. mokinių.
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus atstovai apsikeitė informacija apie teikiamą pagalbą ir artimiausiu metu
planuojamą pradėti vykdyti stebėseną dėl prieglobsčio prašytojų, kirtusių Lietuvos ir Baltarusijos sieną,
priėmimo ir apgyvendinimo sąlygų Užsieniečių registracijos centre ir kituose apgyvendinimo punktuose.
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija yra pasirengusi organizuoti reikiamą pagalbą užsieniečiams
(konsultavimo, vertimo paslaugas, maitinimą ir pan.), bendri veiksmai kol kas derinami su valstybinėmis
institucijomis. Maisto bankas pasiūlė prireikus teikti maisto produktus prieglobsčio prašytojų priėmimo ir
apgyvendinimo vietose. Vyriausybės kanclerė Giedrė Balčytytė informavo apie kitos savaitės pradžioje
planuojamą susitikimą su Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos atstovais aktualiems klausimams aptarti.
Visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ atstovai pasiūlė Vyriausybės ar kitų valstybės valdžios
institucijų vadovams viešai padėkoti mokytojams už jų sudėtingą darbą karantino metu. Šį pasiūlymą
Vyriausybės kanceliarijos atstovai pažadėjo įvertinti artimiausiu metu.
NUTARTA. Kitas darbo grupės pasitarimas planuojamas 2021 m. birželio 26 d. (numatoma pasidalyti
informacija, kaip sekasi organizuoti vaikų vasaros stovyklas, pasikeitus jų organizavimo sąlygoms, tęsti
Ilgalaikių neigiamų COVID-19 pandemijos pasekmių visuomenės psichikos sveikatai mažinimo veiksmų
plano 2021–2022 metams aptarimą, aptarti kitus aktualius klausimus).
PRIDEDAMA. Geros savijautos programos ir kitų priemonių, prisidedančių prie geros mokinių savijautos,
pristatymas, 9 lapai.
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