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Lietuvos Respublikos Ministrė Pirmininkė;
Vyriausybės kanclerė;
Lietuvos emocinės paramos tarnybų asociacijos
vykdantysis direktorius;
Lietuvos skautijos vyriausioji skautinininkė;
Vyriausybės kanceliarijos Socialinės politikos grupės
patarėja;
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;
Vyriausybės kanceliarijos Strateginių kompetencijų
grupės patarėja;
Maltos ordino pagalbos tarnybos generalinė
sekretorė;
viešosios įstaigos Paramos vaikams centro vadovė;
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos vadovė;
socialinės apsaugos ir darbo ministrė;
Vyriausybės kanceliarijos Socialinės politikos grupės
vadovė;
Ministrės Pirmininkės biuro vadovė;
Vyriausybės kanceliarijos Ryšių su visuomene
skyriaus vedėja;
Ministrės Pirmininkės biuro patarėja;
iniciatyvos „Laikykitės medikai“ iniciatorius;
„Rotary International Apygardos 1462“ valdytoja.

SVARSTYTA. Dėl visuomenės atstovų prisidėjimo prie COVID-19 pandemijos keliamos žalos
mažinimo, sveikatos apsaugos sistemos ir žmonių gyvybių saugojimo, taip pat dėl žmogiškųjų
išteklių ir organizacinių, pilietinių gebėjimų pasitelkimo situacijai valdyti.
DISKUSIJA. Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė pabrėžė, kad šiuo metu dėmesys turi būti
skiriamas žalos mažinimui, sveikatos apsaugos sistemos ir žmonių gyvybių išsaugojimui. Tai
įgyvendinama ne tik per viruso stabdymą, vakcinaciją, sveikatos apsaugos sistemos apsaugą, bet ir

pasitelkiant gerąją žmonių valią ir gebėjimus spręsti toms problemoms, kurių negali išspręsti
valstybės institucijos. Visuomenininkų darbo grupės indėlis matomas trimis kryptimis:
 pagalba karantino ir kitų suvaržymų metu (žmonių srautų reguliavimas ir kita pagalba prekybos
centrams ar kt.);
 socialinė ir emocinė pagalba vienišiems asmenims, socialinę, smurto artimoje aplinkoje riziką
patiriantiems vaikams, kitiems šeimos nariams ir pan.;
 pagalba gydymo įstaigoms žmogiškaisiais ištekliais (savanorių telkimas, maitinimas, kita
reikiama pagalba).
Susitikimo dalyvių diskusijos metu nustatyti pagrindiniai spręstini klausimai:
 emocinės pagalbos prieinamumas, pasiekiamumas ir užtikrinimas (dėmesys vienišų žmonių,
tėvų, paauglių, medicinos darbuotojų ir jų šeimų narių psichologinei būklei);
 savanorių telkimas pagalbai teikti ir žinios apie pagalbos prieinamumą visuomenei sklaida;
 asmenų nuo 12 m. įtraukimas į savanoriškas veiklas (reikia išsiaiškinti galimus sprendimo būdus,
taip pat galimybes įskaityti šią veiklą kaip socialinės veiklos valandas);
 savanorių sveikatos draudimas;
 vaikų dienos centrų veiklos tęstinumo užtikrinimas nuo 2021 m. sausio 1 d., pasikeitus jų
finansavimo tvarkai;
 paramos maisto produktais teikimo užtikrinimas (šaldytos mėsos panaudojimas pasibaigus jos
galiojimo terminui);
 parama ir labdara medikams bei savanoriams maisto produktais (reikia įvertinti esamą teisinį
reguliavimą ir prireikus jį tikslinti – sudaryti galimybę medikus per karantiną priskirti prie
labdaros ir paramos gavėjų);
 pagalbos poreikių įvertinimas (reikalinga taip pat ir Sveikatos apsaugos ministerijos informacija
dėl pagalbos poreikio sveikatos priežiūros įstaigoms medicininėmis ir kitomis priemonėmis);
 lėšų rinkimas iniciatyvoms įgyvendinti, tariantis su ryšių paslaugos operatoriais dėl mokesčio
netaikymo už jų teikiamas paslaugas;
 didžiųjų įmonių darbuotojų delegavimas į sveikatos apsaugos įstaigas, paliekant darbuotojams
mokamą darbo užmokestį (reikia išsiaiškinti teisines galimybes);
 savanorystės veiklų ir iniciatyvų koordinavimas, siekiant išvengti tų pačių veiklų dubliavimo,
centralizuotas teikimas, dalijimasis žiniomis;
 komunikacinių žinučių aiškumas ir bendros pagalbos ir savanorių paskirstymo platformos
sukūrimas;
 bendradarbiavimas ir aktyvesnis savivaldybių įsitraukimas.







NUTARTA:
darbo grupės vadovu išrinkti Edmundą Jakilaitį (koordinuojantis asmuo Vyriausybės
kanceliarijoje – Renata Surovec, administruojantys asmenys Agnė Kavaliauskienė ir Daiva
Buivydaitė-Garbštienė);
darbo grupės susitikimus rengti kartą per savaitę šeštadieniais 10 val.;
klausimą dėl vaikų dienos centrų finansavimo apsvarstyti Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijoje ir aptarti kaip atskirą temą;
apsvarstyti su ryšio operatoriais klausimą dėl mokesčio netaikymo, organizuojant labdaros ir
paramos akcijas ir renkant lėšas (trumpuoju numeriu);
iki 2020 m. gruodžio 22 d. Google Docs formatu užpildyti lentelę, skirtą medicinos įstaigų
nurodomam pagalbos poreikiui ir galimybėms (ištekliams) nustatyti (lentelės savininkas –
Edmundas Jakilaitis);
pagal sprendžiamų klausimų sritį ir aktualumą į veiklą įtraukti savivaldybes.

