
 

                                           
  

Viešoji konsultacija dėl Savanorystės skatinimo laboratorijos viešajame sektoriuje sukūrimo 

2020 m. kovo mėn., Vilnius 

KONTEKSTAS Dėl istorinių, socialinių, ekonominių, politinių bei teisinių aplinkybių savanorystei Lietuvoje plėtotis 

ilgą laiką nebuvo palankių sąlygų. Įsitraukimo į savanoriškas veiklas rodikliai Lietuvoje nėra aukšti, 

lyginant su vakarų Europos šalimis. Pavyzdžiui, pasaulinis dosnumo indekse (angl. World Giving Index 

2019) Lietuva atsiduria tarp dešimties prasčiausiai vertinamų valstybių pasaulyje. Pagal preliminarius 

„Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centro”  skaičiavimus, Lietuvoje savanorystės 

indėlis į šalies ekonomiką siekia virš 1 proc. bendro vidaus produkto (BVP), kai kitose Europos šalyse 

savanorystė gali siekti ir 5 proc. Ateityje, kuriant (atnaujinant) lygybės priemones. Tačiau praėjus 

savanorystės metų bumui, Lietuvoje nuolat atnaujinamų, kokybiškų duomenų apie savanoriškos 

veiklos situaciją - nėra. Informacija apie savanorystės galimybes yra fragmentuota ir nenuosekli, o 

nevyriausybinis sektorius, su turimu finansavimu, nėra pajėgus tai išspręsti. Taip pat, trūksta 

savanorystės skatinimo modelio bei valdžios įsitraukimo į šiuos procesus. 

Tarpsektorinis bendradarbiavimo skatinimas ir valstybės tarnautojų įsitraukimas į savanorišką veiklą 

per savo ekspertines žinias paskatintų visuomenę aktyviau dalyvauti ir įsitraukti į šiuos procesus. 

 

KONSULTACIJOS 

TIKSLAS 

 

 

VIEŠOSIOS 

POLITIKOS 

PRIORITETAS 

 

 

Konsultacijos tikslas – išsiaiškinti suinteresuotųjų šalių požiūrį į savanorystę ir jos poreikį tiek 
nevyriausybiniame, tiek viešajame sektoriuje bei išgirsti pasiūlymų ir pastabų dėl savanorystės 
skatinimo laboratorijos veiklos modelio pritaikymo šių poreikių įgyvendinimui. 

  

• Remiantis strategija „Lietuva 2030“ savanorystės skatinimo laboratorija atliepia sumanaus 
valdymo prioritetą. 

• LR Vyriausybės programos įgyvendinimo plane įtrauktas 1.2.3. Darbas 
„Bendruomeniškumo sustiprinimas, įtraukiant nevyriausybines organizacijas ir 
bendruomenes į sprendimų priėmimo procesus“.  

 

KONSULTACIJOS 

DALYVIAI 

• Vidaus sistemos institucijų atstovai : 
▪ Policijos departamentas prie VRM; 
▪ VĮ „Regitra“; 
▪ Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie VRM; 
▪ Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba prie VRM; 
▪ Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie VRM; 
▪ Lietuvos projektų vadybos asociacija; 
▪ Jungtinis techninis sekretoriatas. 

• Akademinės bendruomenės atstovai: 
▪ Mykolo Riomerio Universitetas; 
▪ Vilniaus Universitetas. 

• Nevyriausybinių organizacijų atstovai: 
▪ AC Patria; 
▪ Kauno rajono bendruomeninių organizacijų sąjunga; 
▪ Lietuvos jaunimo organizacijų taryba; 
▪ Lietuvos raudonasis kryžius; 
▪ Nacionalinė NVO koalicija; 
▪ Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras; 
▪ Nacionalinis socialinės integracijos institutas; 
▪ „Social Breeze“; 
▪ VšĮ „Savanorių centras“; 
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▪ VšĮ „Socialinis veiksmas“. 

• Viešojo sektoriaus atstovai: 
o LR Ekonomikos ir inovacijų ministerija; 
o LR Energetikos ministerija; 
o LR Krašto apsaugos ministerija; 
o LR Kultūros ministerija; 
o LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija; 
o LR Susisiekimo ministerija; 
o LR Sveikatos apsaugos ministerija; 
o LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija; 
o LR Teisingumo ministerija; 
o LR Užsienio reikalų ministerija; 
o LR Vidaus reikalų ministerija; 
o LR Vyriausybės kanceliarija; 
o Valstybės tarnybos departamentas prie VRM; 
o Vilniaus miesto savivaldybė; 
o Vilniaus neformaliojo ugdymo ir savanorystės centras. 

 

 

KONSULTACIJOS 

METODAS 

 

Viešajai konsultacijai atlikti buvo nuspręsta taikyti du skirtingus metodus. Siekiant išsiaiškinti 
skirtingų tikslinių grupių interesus, dėl savanoriškos veiklos įgyvendinimo viešajame sektoriuje, 
rengėme tris apskritojo stalo diskusijas. Apibendrinus šių diskusijų rezultatus, visus suinteresuotų 
šalių atstovus kvietėme į viešąjį renginį „Savanorystė: neatrastos viešojo sektoriaus galimybės“, 
kuriame pasidalinome apskritojo stalo diskusijų rezultatais bei sulaukėme visuomenės pastebėjimų 
dėl Savanorystės skatinimo laboratorijos koncepcijos veiklų organizavimo. 

 

KONSULTACIJOS 

REZULTATAI 

 

Apskritojo stalo diskusijų išvados: 

• valstybės tarnautojai ir vidaus sistemos pareigūnai dalyvautų savanoriškoje veikloje, jeigu 
jiems būtų suteikiama konkreti informacija apie savanorystės galimybes ir jos atlikimo 
vietą; 

• vidaus sistemos institucijoms, taip pat, reikalinga savanorių pagalba, tokiu būdu 
savanorystės skatinimo laboratorija turėtų atliepti abipusį savanorystės poreikį; 

• valstybinės įstaigos nesistemina informacijos apie savo darbuotojus, užsiimančius 
savanoriška veikla; 

• didelis darbo krūvis ir ilgos darbo valandos trukdo valstybės tarnautojams įsitraukti į 
savanoriškas veiklas; 

• informacija apie savanorystę Lietuvoje yra fragmentuota, apie ją trūksta komunikacijos 
įstaigos viduje; 

• vadovų požiūris į savanorystę turi didelę įtaką darbuotojų galimybėms savanoriauti ir jų 
požiūriui į savanorystę; 

• nevyriausybinių organizacijų atstovai išreiškia susirūpinimą dėl konkurencijos kėlimo, 
organizuojant mokymus ir kitas savanorystės skatinimo veiklas Bendrystės ir socialinių 
inovacijų centre; 

• siekiant įtraukti viešojo sektoriaus darbuotojus į savanorystę yra būtina strateginė 
partnerystė tarp viešojo ir nevyriausybinio sektoriaus; 

• turi būti organizuojama kuo daugiau susitikimų ir diskusijų savanorystės tema, siekiant 
paskatinti bendradarbiavimą ir savanoriškos veiklos plėtrą ne tik viešajame sektoriuje, bet 
ir visuomenėje; 

• suteikta 1 darbo diena per metus savanorystei turėtų įtakos valstybės tarnautojų 
sprendimui įsitraukti į savanoriškas veiklas. Skiriant 1 darbo dieną savanorystei svarbu 
atsižvelgti į teisinius reguliavimus dėl darbuotojų atskaitomybės ir saugos savanoriškos 
veiklos metu.  
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Siūlymai: 

Atsižvelgus į apskritojo stalo diskusijų metu išgirstus pasiūlymus bei pastabas dėl savanorystės 
skatinimo poreikių ir galimybių viešajame sektoriuje, siūlome Bendrystės ir socialinių inovacijų 
centrui, perimančiam ir organizuojančiam Savanorystės skatinimo laboratorijos organizavimą, 
orientuotis į tris pagrindines veiklas: 

1 | Komunikacija: 

• informacijos apie savanorystės naudą ir galimybes valstybės tarnyboje sklaida; 

• savanoriškos veiklos organizatorių ir tokia veikla besidominčių valstybės tarnautojų kontaktų 
vieta; 

• savanoriškos veiklos ambasadorių viešojo sektoriaus įstaigose koordinavimas. 

2 | Interesų atstovavimas: 

• bendradarbiavimas su valdžios institucijomis savanorystės skatinimo valstybės tarnyboje 
klausimais; 

• skatinimas suteikti galimybes valstybės tarnautojams savanoriauti darbo metu; 

• savanoriška veikla užsiimančių valstybės tarnautojų interesų atstovavimas viešojoje erdvėje.  

3 | Valstybės tarnautojų poreikių savanoriškai veiklai analizė ir vertinimas: 

• parama valstybės tarnautojams rengiant ir įgyvendinant savanoriškos veiklos projektus; 

• rengiamos reguliarios konsultacijos dėl savanorystės galimybių viešajame ir nevyriausybiniame 
sektoriuose.  

 

TOLIMESNI 

ŽINGSNIAI 
Viešosios konsultacijos rezultatai bus naudojami rengiant galutinę Savanorystės skatinimo 
laboratorijos koncepcijos versiją.  

 

KONSULTACIJOS 

VERTINIMAS 
Viešosios konsultacijos metu išpildyti visi jos plane numatyti įgyvendinimo rodikliai. 

• Surengtos 3 apskritojo stalo diskusijos su tikslinių grupių atstovais:  

- vidaus sistemos pareigūnais; 

- nevyriausybinių organizacijų atstovais; 

- ministerijų personalo ir komunikacijos skyrių atstovais. 

• Apskritojo stalo diskusijose dalyvavo 40 atstovų. 

• Viešajame renginyje „Savanorystė: neatpažintos viešojo sektoriaus galimybės“ dalyvavo 77 
dalyviai. 

• 32 proc. konsultacijose dalyvavusių atstovų savo veiklą vykdo regionuose. 

• 95 proc. grįžtamojo ryšio formas atsakiusiųjų respondentų teigiamai įvertino viešąją 
konsultaciją ir temos aktualumą viešajame sektoriuje.  

 

IŠMOKTOS 

VIEŠOSIOS 

KONSULTACIJOS 

VYKDYMO 

PAMOKOS 

Rengiant viešąsias konsultacijas svarbu įtraukti kuo daugiau suinteresuotųjų šalių ir jas informuoti apie 
konsultacijos rezultatus. Skleisti informaciją kaip šie rezultatai bus panaudojami bei komunikuoti apie 
tolimesnę projekto, dėl kurio buvo atliekama viešoji konsultacija, eigą. Taip pat, rengiant apskritojo stalo 
diskusijas, siekiant išlaikyti dalyvių dėmesį ir temos aktualumą, svarbu kontroliuoti laiką ir auditorijos 
susidomėjimą. 

 

ASMUO 

KONTAKTAMS 
Birutė Karakaitė | „Kurk Lietuvai“ projektų vadovė | birute.karakaite@kurklt.lt  

Greta Kundrotaitė | „Kurk Lietuvai“ projektų vadovė | greta.kundrotaite@kurklt.lt  

mailto:birute.karakaite@kurklt.lt
mailto:greta.kundrotaite@kurklt.lt


 

7a. Veiklų vykdymo grafiko forma

Kovas

9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 2

1. Konsultacijos planavimas

Esamosios situacijos analizė

Konsultacijos metodų apsibrėžimas

Tikslinių grupių nusistatymas

Jungtinės veiklos koordinavimo tarybos inicijavimas

V iešosios konsultacijos eigos suderinimas

2. Konsultacijos viešinimas

Konsultacijos skelbimas e. pilietis platformoje

Kvietimai į apskritojo stalo diskusijas viešojo sektoriaus įstaigoms

Kvietimai į apskritojo stalo diskusijas nevyriausybinėms organizacijoms

Kvietimas į viešą renginį socialinėse medijose

Pranešimas spaudai apie įvyksiantį renginį

3. Konsultacijos vykdymas

Apskritojo stalo diskusija su vidaus sistemos pareigūnais

Apskritojo stalo diskusija su nevyriausybinių organizacijų atstovais

Apskritojo stalo diskusija su ministerijų atstovais

Atvira diskusija su suinteresuotomis šalimis

4. Rezultatų analizė ir ataskaitos rengimas

Apskritojo stalo diskusijų rezultatų apibendrinimas

V iešosios konsultacijos ataskaitų rengimas

Grįžtamojo ryšio vertinimo formų rengimas

5. Rezultatų viešinimas

V iešosios konsultacijos rezultatų pristatymas regionuose

V iešosios konsultacijos rezultatų vizualinis parengimas

6. Rezultatų panaudojimas sprendimams

Išvadų ir pasiūlymų apibendrinimas

Savanorystės skatinimo laboratorijos koncepcijos rengimas

Savanorystės skatinimo laboratorijos koncepcijos pristatymas Greta Kundrotaitė

Birutė Karakaitė

Birutė Karakaitė

Birutė Karakaitė

Greta Kundrotaitė

Greta Kundrotaitė

Birutė Karakaitė

Birutė Karakaitė

Greta Kundrotaitė

Birutė Karakaitė

Greta Kundrotaitė

Birutė Karakaitė

Greta Kundrotaitė

Greta Kundrotaitė

Birutė Karakaitė

Birutė Karakaitė

Greta Kundrotaitė

Greta Kundrotaitė

Birutė Karakaitė

Greta Kundrotaitė

Birutė Karakaitė

Sausis Vasaris
Atsakingas

Birutė Karakaitė

Pirma savaitės diena 

Rugsėjis Spalis Lapkritis Gruodis



V IE ŠŲJŲ KONSULTACIJŲ ME TODIKOS TAIK YMO GAIRĖ S PILDOM A  FOR M A

2a. Tikslo ir uždavinių forma

Nagrinėjama 
viešosios 
politikos 
problema

Konsultacijos 
tikslas

Konsultacijos 
uždaviniai

Kaip 
rezultatai bus 
panaudojami?



V IE ŠŲJŲ KONSULTACIJŲ ME TODIKOS TAIK YMO GAIRĖ S PILDOM A  FOR M A

3a. Tikslinių grupių sąrašo forma

Nr. Atstovaujama 
visuomenės dalis Tikslinė grupė / organizacija



V IE ŠŲJŲ KONSULTACIJŲ ME TODIKOS TAIK YMO GAIRĖ S PILDOM A  FOR M A

6a. Konsultacijos komandos forma

Komandos narys Asmuo Atsakomybės

Konsultacijos 
lyderis

Temos 
kuratoriai

Moderatorius

Organizatorius

Komunikacijos 
specialistas



V IE ŠŲJŲ KONSULTACIJŲ ME TODIKOS TAIK YMO GAIRĖ S PILDOM A  FOR M A

10a. Vertinimo rodiklių forma

Rodiklis Aprašymas Siekiama reikšmė

Procesui vertinti

Poveikiui vertinti



V IE ŠŲJŲ KONSULTACIJŲ ME TODIKOS TAIK YMO GAIRĖ S PILDOM A  FOR M A

18a. Vertinimo klausimynas

Proceso 
vertinimas



V IE ŠŲJŲ KONSULTACIJŲ ME TODIKOS TAIK YMO GAIRĖ S PILDOM A  FOR M A

18a. Vertinimo klausimynas

Poveikio 
vertinimas


