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Siekiant tinkamai atliepti COVID-19 pandemijos keliamus iššūkius bei pasirengti
galimoms epidemiologinėms krizėms ateityje ir įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2020 m. birželio 28 d. patvirtintą COVID-19 valdymo strategijos įgyvendinimo priemonių planą,
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – Ministerija) iniciavo
rekomendacijų nevyriausybinėms organizacijoms (toliau – NVO), kaip saugiai organizuoti
savanorišką veiklą pandemijos metu, taip pat atsiradus kitų ekstremalių aplinkybių, rengimą.
Rengiant rekomendacijas NVO kaip saugiai organizuoti savanorišką veiklą
pandemijos metu buvo siekiama įvertinti ir atsižvelgti į Lietuvos ir užsienio šalių (Estijos,
Norvegijos, Jungtinės Karalystės ir kitų) NVO, bendruomenių, pilietinių iniciatyvų ir valstybinių
institucijų patirtį organizuojant pagalbą karantino metu. 2020 m. rugpjūčio 27 d. organizuota fokus
grupės diskusija su savanorišką veiklą koordinuojančių ir organizuojančių nevyriausybinių
organizacijų atstovais, taip pat atlikta viešai skelbiamos informacijos ir dokumentų analizė.
Remiantis surinkta informacija ir gerąją patirtimi parengtos metodologinės rekomendacijos.
Atkreipiame dėmesį į tai, kad Lietuvos ir užsienio geroji patirtis pabrėžia, kad
sėkmingam ekstremalių situacijų valdymui ir priemonių įgyvendinimui ypatingai svarbus glaudus
NVO, bendruomenių ir valstybės bei savivaldybių institucijų bendradarbiavimas. Pažymima, kad
visuomenės, valstybės ir savivaldybių institucijų bendradarbiavimas padeda tiksliau identifikuoti
konkrečiai teritorijai bei situacijai reikalingas priemones ir jų poreikio mąstą situacijai spręsti,
sprendimai priimami bendradarbiaujant skatina visuomenės mobilizaciją, bendruomeninę
atsakomybę įgyvendinant veiklas, užtikrinant kokybišką ir poreikius atitinkančių priemonių
įgyvendinimą.
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galimų krizių sprendimui, būtina stiprinti NVO sektorių vietos lygmeniu ir investuoti į ilgalaikį bei
pastovų NVO, bendruomenių ir valstybės, savivaldybių įstaigų bendradarbiavimą. Savivaldybėse
raginame pasitelkti jau veikiančias bendradarbiavimo struktūras ir priemones, stiprinti NVO ir
bendruomenių tarybas. Investuodami į partnerius, sustiprintume kokybišką partnerystę.
Kviečiame susipažinti su rekomendacijomis NVO, valstybės ir savivaldybių
institucijoms, kaip saugiai organizuoti savanorišką veiklą pandemijos metu (https://socmin.lrv.lt/lt/
veiklos-sritys/nevyriausybiniu-organizaciju-politika/savanoriska-veikla) ir pagal kompetencijas
imtis reikalingų veiksmų rekomendacijoms įgyvendinti.
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Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos rašto „DĖL
NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENIŲ ĮTRAUKIMO Į
SPRENDIMŲ, SUSIJUSIŲ SU COVID-19 VALDYMO PLANAVIMU IR
ĮGYVENDINIMU, PRIEĖMIMĄ“ adresatų sąrašas
1. Lietuvos Respublikos vyriausybės kanceliarija;
2. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija;
3. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija;
4. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija;
5. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija;
6. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija;
7. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija;
8. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija;
9. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos;
10. Lietuvos savivaldybių asociacija;
11. Lietuvos savivaldybės.
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