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Lietuvos emocinės paramos tarnybų asociacijos vykdantysis direktorius
Lietuvos skautijos vyriausioji skautinininkė
Visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ generalinė direktorė
M. Čiuželio labdaros ir paramos fondo vadovas
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 Carito generalinė sekretorė
Lietuvos savivaldybių asociacijos direktorė
Lietuvos šaulių sąjungos vado pavaduotojas
Nacionalinio savanorių pagalbos koordinavimo centro „Stiprūs kartu“ savanorė
Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo direktorė
Socialinės apsaugos ir darbo ministrė
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SADM) Horizontalios
politikos ir projektų valdymo grupės vadovė
SADM Nevyriausybinių organizacijų plėtros skyriaus patarėja
Ministrė Pirmininkė
Vyriausybės kanclerė
Ministro Pirmininko patarėja
Ministro Pirmininko patarėja
Vyriausybės kanclerio patarėja
Vyriausybės kanceliarijos Ryšių su visuomene skyriaus vedėja
Vyriausybės kanceliarijos Socialinės politikos grupės patarėja
Vyriausybės kanceliarijos Strateginių kompetencijų grupės patarėja

1. SVARSTYTA. „Maisto banko“ inicijuotos paramos maistu įgyvendinimo klausimai.
Aptarti paramos maisto produktais ir karštu maistu klausimai. SADM informavo apie šią savaitę kartu su
kitomis institucijomis aptartas galimybes papildomai finansuoti „Maisto banko“ organizuojamą paramą maisto
produktais, kuria galėtų pasinaudoti visi norintys: dėl besibaigiančio Europos Sąjungos (ES) fondų paramos
2014–2020 m. laikotarpio šiuo metu pakeisti Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo
lėšomis tvarką nėra galimybių, tokia galimybė bus įvertinta rengiantis naujam finansavimo laikotarpiui; Žemės
ūkio ministerija pakoreguoti maisto švaistymo prevencijos ir mažinimo priemones taip pat galėtų tik 2021 m.
pabaigoje. Šiuo metu SADM siūlo „Maisto bankui“ pasinaudoti atnaujinta Pagalbos nevyriausybinėms
organizacijoms, teikiančioms socialines paslaugas COVID-19 pandemijos metu, subsidijomis priemone, taip
pat, sekdamos Vilniaus miesto savivaldybės pavyzdžiu, tą galėtų finansuoti ir savivaldybės.

2
„Maisto bankas“ pažymėjo, kad trumpuoju laikotarpiu, kai nėra galimybės gauti papildomo valstybės
biudžeto / ES fondų finansavimo, planuojama suintensyvinti darbą su socialiniais partneriais ir taip išdalyti
kuo daugiau surenkamų maisto produktų. Tačiau tai iš esmės nesprendžia pagalbos žmonėms, kuriems ji
reikalinga, problemų. Kita vertus, pradėjus platesnę viešinimo kampaniją, aktyvuojant Nacionalinio savanorių
pagalbos koordinavimo centro „Stiprūs kartu“ trumpąjį telefono numerį, kuriuo skambindami gyventojai
galėtų paaukoti lėšų pagalbai maisto produktais organizuoti (1 skambutis – 1 maisto davinys (~ 3 eurai, 3 kg)),
tikėtina, kad pagalbos apimtis reikšmingai išaugtų. „Maisto bankui“ reikėtų laiko detaliau įvertinti poreikį
(koks preliminarus gavėjų skaičius, kiek papildomai reikės ir bus galima surinkti maisto produktų, įskaitant ir
ilgo galiojimo termino produktus) ir savo pajėgumus. Pasiūlyta kitą savaitę grįžti prie šio klausimo. Dėl
maitinimo mokyklose, panaudojant paskutinės dienos galiojimo maisto produktus, idėjos įgyvendinimo
„Maisto bankas“ artimiausiu metu planuoja vykdyti bandomuosius projektus su 2 Vilniaus miesto
savivaldybės mokyklomis.
2. SVARSTYTA. Darbo grupės nuveiktų darbų ir pasiūlymų aptarimas. Kiti aktualūs klausimai.
Pasitarimo dalyviai aptarė nuveiktus / vykdomus darbus, kylančius iššūkius ir galimybes ateityje prisidėti prie
pagalbos teikimo: bendrai koordinuojamas savanorių poreikis ir pasiskirstymo srautai; renkamos paramos
lėšos ir perkama reikiama įranga ligoninėms; organizuota emocinės pagalbos telefonu viešinimo kampanija;
inicijuota ir sudaryta galimybė mokiniams grįžti į mokyklas mokytis nuotoliniu būdu; savanoriams,
padedantiems mokiniams mokytis nuotoliniu būdu, parengta mokomoji medžiaga, kaip bendrauti su vaiku;
savivaldybėse vis daugiau dėmesio skiriama bendradarbiavimui, o ne priežiūrai, įveiklinant vaikų dienos
centrus; nevyriausybinių organizacijų vaikų dienos centrai palaipsniui grįžta prie veiklos mišriu būdu
(organizuojant darbą ne tik nuotoliniu būdu); kitą savaitę kartu su Lietuvos moterų teisių įtvirtinimo asociacija
planuojama pradėti pagalbos patyrusiems smurtą artimoje aplinkoje viešinimo kampaniją ir kt.
Pažymėta, kad nors savanorių poreikis ligoninėse ir globos namuose šiuo metu mažėja, tačiau būtina juos
išlaikyti, jei toks poreikis ateityje vėl kiltų. Pasiūlyta ieškoti padėkojimo visiems savanoriams už aktyvią
savanorystę formų ir jos paskatinimo. Atkreiptas dėmesys, kad savanoriai gali būti pasitelkiami ir vykdant
vakcinavimą, pvz., informuojant senyvo amžiaus žmones, organizuojant jų atvežimą į vakcinavimo vietas.
Pasikeista informacija apie Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos organizuotus socialinių paslaugų srities
darbuotojams mokymus skiepų nuo COVID-19 klausimais, Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – SAM)
vykdomą tyrimą, siekiant išsiaiškinti gilumines atsisakymo skiepytis priežastis ir numatyti tinkamiausias
visuomenės informavimo priemones, vakcinavimo grafikus ir galimybes, ieškomus sprendimus (Finansų
ministerija) dėl labdaros prekių PVM apmokestinamosios vertės dydžio mažinimo ir kt. Atkreiptas dėmesys į
didėjantį emocinės ir psichologinės pagalbos šeimoms poreikį. Nacionaliniam švietimo NVO tinklui pradedant
koordinuoti savanorius, padedančius mokiniams, grįžusiems į mokyklas, mokytis nuotoliniu būdu, paprašyta
Nacionalinio savanorių pagalbos koordinavimo centro „Stiprūs kartu“ bendradarbiauti, pasitelkiant šio centro
duomenų bazėje registruotus savanorius.
Informuota, kad SADM ir SAM iniciatyva organizuojami psichologinės / reabilitacinės pagalbos medikams,
dirbantiems ligoninių COVID-19 ir reanimacijos skyriuose, idėjos aptarimai (rezultatus bus galima pristatyti
kitame pasitarime).
NUTARTA:
1. Darbo grupės nariai iki kito pasitarimo apmąsto ir apsikeičia idėjomis, kaip būtų galima padėkoti
savanoriams už aktyvią savanorystę ir ją paskatinti.
2. 2021 m. sausio 30 d. pasitarime aptariama: medikų, dirbančių ligoninių COVID-19 ir reanimacijos
skyriuose, reabilitacijos iniciatyva (dalyvaujant SAM, SADM, Valstybinės ligonių kasos atstovams ir
idėjos autoriams); savanorių paskatinimo ir padėkos idėjos; „Maisto banko“ inicijuotos paramos maistu
įgyvendinimo klausimai.
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