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Įžanga
Asociacija Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas (toliau – Tinklas)
įkurta 2006 metais ir vienija beveik pusšimtį nevyriausybinių organizacijų, kovojančių su
skurdu ir socialine atskirtimi.
Tinklo tikslas – stiprinti Lietuvos nevyriausybinių organizacijų institucinius
gebėjimus ir plėtoti jų bendradarbiavimą su nacionalinės bei vietos valdžios institucijomis,
mažinant skurdą bei socialinę atskirtį Lietuvoje. Kitas šio tinklo tikslas yra prisidėti prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės bei Europos Sąjungos patvirtintų kovos su skurdu ir
socialine atskirtimi veiksmų įgyvendinimo. Pagrindinė tinklo veikla – advokacija skurdo ir
socialinės atskirties srityje.
Nevyriausybinių organizacijų, kovojančių su skurdu ir socialine atskirtimi, tinklo
veikla vykdoma remiantis nevyriausybinių organizacijų solidarumo, bendradarbiavimo ir
partnerystės tarpusavyje bei su savivaldos ir centrinės valdžios institucijomis principais,
dalyvaujant europinės dimensijos veikloje. Šio tinklo strategija parengta siekiant užtikrinti
nevyriausybinių socialinių organizacijų gebėjimų stiprinimą, dalyvavimą valstybinės reikšmės
struktūrų (komisijų, komitetų, tarybų) veikloje atstovaujant nevyriausybinių organizacijų
interesus, plėtojant socialinių paslaugų teikimą ir užtikrinant jų efektyvumą bei
produktyvumą šalyje, dalyvaujant Europos Sąjungos Lisabonos strategijos bei Bendrojo
aprėpties memorandumo įgyvendinime naudojantis Atvirojo koordinavimo metodu.
Lietuvos nevyriausybinių organizacijų, kovojančių su skurdu ir socialine
atskirtimi, tinklas, atitikdamas visus keliamus reikalavimus 2006 metais kaip pilnateisis narys
įstojo į Europinį asociacijų, kovojančių prieš skurdą ir socialinę nelygybę, tinklą (European
Anti Poverty Network, toliau – EAPN) ir dalyvauja šio tinklo veikloje, deleguodamas savo
atstovus į EAPN organizuojamus mokymus, metines asamblėjas ir kitus renginius bei veiklas.
2017 m. pagrindinės veiklos buvo susijusios su Tinklo atstovavimu Europos
struktūrose, Europos minimalių pajamų tinklo (European Minimum Income Network, toliau –
EMIN) projekto koordinavimu. Taip pat buvo vykdomas projektas „Nevyriausybines
organizacijas vienijančių asociacijų institucinis stiprinimas“, finansuojamas Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SADM) pagal „Nevyriausybinių
organizacijų ir bendruomenių plėtros“ programą.
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Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų
institucinis stiprinimas
Nuo 2017 m. rugpjūčio mėn. Tinklas pradėjo vykdyti SADM finansuojamą projektą
„Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinis stiprinimas“. Projekto metu
buvo atliktas įdarbinimo paslaugų tyrimas, organizuojami Tinklo narių mokymai. Tinklo
atstovai taip pat įsitraukė į viešosios politikos formavimą dalyvaudami komitetuose, darbo
grupėse, suformuotose regioninėse darbo grupėse. Įvairiomis visuomenės informavimo
priemonėmis buvo vykdoma informacijos sklaida apie skurdo priežastis ir sprendimo būdus
bei NVO įtraukimo galimybes sprendžiant šias problemas.

Tyrimas „Sunkiai integruojamų į darbo rinką asmenų užimtumo didinimo galimybių
tobulinimas“
Tinklo užsakymu buvo atliktas tyrimas „Sunkiai integruojamų į darbo rinką asmenų
užimtumo didinimo galimybių tobulinimas“1. Tyrimas buvo atliktas bendradarbiaujant su
Lietuvos darbo birža (toliau – LDB). Tyrimą atliko dr. Sandra Krutulienė, dr. Arūnas Pocius,
prof. dr. Boguslavas Gruževskis, dr. Laima Okunevičiūtė –Neverauskienė, programuotojas
Rimantas Junevičius.
Tyrimas buvo atliktas tokiais etapais:
1) Atlikta teorinė problemos analizė: aptartos sunkiai integruojamų į darbo rinką asmenų
sąvokos, tikslinės grupės charakteristikos bei apžvelgtos jiems teikiamos paslaugos.
Atlikta ilgalaikio nedarbo Lietuvoje analizė, taip pat apžvelgtos NVO teikiamos
paslaugos.
2) Sudarytos anketos ir tyrimo metodika. Anketos buvo suderintos su Tinklu bei fokus
grupėje su NVO ir LDB atstovais.
3) Tyrimo buvo atrinkti 557 respondentai– DB ir NVO klientų – bei vykdoma jų apklausa.
4) Parengta galutinė tyrimo ataskaita.
Gruodžio 12 d. buvo surengtas tyrimo pristatymas, kuriame dalyvavo NVO, LDB, SADM
atstovai, akademikai ir kt.

Tinklo narių mokymai
Projekto metu buvo surengti mokymai Tinklo nariams:
 Tinklo narių mokymai Vilniaus raj. spalio 9-10 d.

1Tyrimas

„Sunkiai integruojamų į darbo rinką asmenų užimtumo didinimo galimybių tobulinimas. Prieiga per
internetą: https://goo.gl/SqEQbY
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Tinklo narių specializuoti įdarbinimo paslaugų mokymai Vilniuje lapkričio 10 d.
Tinklo narių specializuoti įdarbinimo paslaugų mokymai Kaune lapkričio 24 d.
Tinklo narių komandos formavimo mokymai Vilniuje gruodžio 12 d.

Atstovavimas formuojant viešąją politiką
Tinklo atstovai dalyvavo valstybės institucijų sudarytų tarybų, komitetų, komisijų, darbo
grupių, padedančių valstybei formuoti viešąją politiką, veikloje. Taip pat dalyvavo veiklose,
susijusiose su paslaugų perdavimu NVO.
1.

Socialinės įtraukties didinimo 2014 – 2020 m. veiksmų plano įgyvendinimo
stebėsenos grupė. Pateiktos NSMOT pastabos SIDVP įgyvendinimo priemonėms 2017–
2018 m. 2017 08 25

2.

NVO tarybos posėdis: NSMOT atstovai Edvinas Regelskis ir Aistė Adomavičienė, 2017 09
13.

3.

NVO tarybos posėdis: NSMOT atstovai Edvinas Regelskis ir Aistė Adomavičienė, 2017 09
28.

4.

2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
stebėsenos komitetas. Posėdis, atstovas Edvinas Regelskis, 2017 09 29

5.

Pagal NSMOT ir LDB sudarytą bendradarbiavimo sutartį surengtas pasitarimas Vilniaus
teritorinėje darbo biržoje. NSMOT atstovai: direktorė Aistė Adomavičienė, valdybos
pirmininkė Jurgita Kuprytė. NSMOT nariai: Vytas Kim, Maltos ordino pagalbos tarnyba,
Vilniaus skyriaus vadovas; Monika Vinclovaitė, VšĮ „Vilniaus SOS vaikų kaimas“ Socialinių
paslaugų šeimai socialinio atvejo vadybininkė; Rima Žagelienė, Lietuvos samariečių
bendrijos, Vilniaus skyriaus pirmininkė; Monika Beniulytė, Vilniaus arkivyskupijos
CARITAS, Projektų vadovė, 2017 09 29.

6.

Organizuotas susitikimas su Vilniaus miesto savivaldybės vicemeru Gintautu Palucku:
NSMOT direktorė Aistė Adomavičienė, NSMOT valdybos pirmininkė Jurgita Kuprytė, VšĮ
„SOPA“ projektų vadovė: dėl savivaldybės ir NVO bendradarbiavimo teikiant paslaugas
pinginės socialinės paramos gavėjams ir piniginės paramos teikimo tvarkos tobulinimo,
2017 10 06.

7.

Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo atstovė Rimgailė Matulionytė, VA
Caritas atstovės Ieva Bankietaitė ir Sigita Urbonaitė dalyvavo apskritojo stalo
diskusijoje „Priverstinis skolų išieškojimas: kokie proceso reglamentavimo
pakeitimai užtikrintų kreditoriaus ir skolininko interesų balansą“. Susitikimo metu
buvo aptartos su įsiskolinimais susijusios problemos, pateikti siūlymai, kurie galėtų
prisidėti prie šių problemų sprendimo, 2017 11 08.

8.

Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo atstovė Aistė Adomavičienė, ekspertė
Skirma Anna Kondratas, „Inovatorių slėnio“ atstovas Arūnas Survila dalyvavo susitikime
su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos atstovais. Susitikimo metu buvo
aptartos su įsiskolinimais susijusios problemos, pateikti siūlymai dėl CPK pakeitimų,
kurie galėtų prisidėti prie problemų sprendimo, 2017 11 08.
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10. NVO tarybos posėdis: NSMOT atstovas Edvinas Regelskis, 2017 11 15.
11. 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
stebėsenos komitetas: NSMOT atstovas Edvinas Regelskis 2017 11 17.
12. Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo atstovės Aistė Adomavičienė, Rimgailė
Matulionytė, VA Carito atstovė Sigita Urbonaitė dalyvavo susitikime su Vidaus reikalų
ministerijos Viešojo valdymo politikos departamento, Vietos savivaldos politikos
skyriaus vedėja, kuriame buvo aptarti klausimai dėl Gyvenamosios vietos deklaravimo
įstatymo pataisų, 2017 12 04.
13. Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo direktorė Aistė Adomavičienė, VšĮ
„Inovatorių slėnio“ atstovas Arūnas Survila dalyvavo susitikime su Lietuvos valstiečių
ir žaliųjų sąjungos frakcija. Susitikimo metu buvo aptartos su įsiskolinimais susijusios
problemos. Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo atstovai pristatė CPK
pakeitimus, kurie galėtų prisidėti prie šių problemų sprendimo, 2017 12 06.
14. 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
stebėsenos komitetas: NSMOT atstovas Edvinas Regelskis 2017 12 14.
15. NVO tarybos posėdis: NSMOT atstovai: Edvinas Regelskis, Aistė Adomavičienė, 2017 12
21.

Tinklo pateikti siūlymai valstybės ar savivaldybių institucijoms dėl viešojo valdymo
sprendimų
1. Laiškas valdančiajai frakcijai (LVŽS) su raginimu į 2017 m. Seimo rudens sesijos
dienotvarkės projektą įtraukti CPK pakeitimų, susijusiu su skolų išieškojimu iš
fizinių asmenų, svarstymus (data).
2. Laiškas SADM Socialinės aprėpties departamento, Piniginės paramos skyriaus vedėjai
dėl pasidalinimo informacija su NSMOT nariais apie savivaldybių sutaupytas
lėšas, skirtas socialinei piniginei paramai, siekiant įgalinti pilietinę visuomenę, 2017
09 29.
3. Organizuoti du susitikimai su Seimo nare Dovile Šakaliene:
3.1. NSMOT direktorė Aistė Adomavičienė: pateikti siūlymai raštu dėl CPK
pakeitimų, susijusių su skolų išieškojimu iš fizinių asmenų, ir minimalių
pajamų įtvirtinimo. 2017 09 15
3.2. NSMOT valdybos pirmininkė Jurgita Kuprytė: dėl įdarbinimo paslaugų plėtros.
2017 09 22
4. Raštas Seimo nariams dėl skolų išieškojimo iš fizinių asmenų, kuriame pateikiami
konkretūs siūlymai dėl CPK pakeitimų, kurie padėtų spręsti įsiskolinimų problemą
Lietuvoje, 2017 10 16.
5. Raštas LR Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetui dėl piniginės paramos
nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 1, 4, 8, 10, 17, 20, 23 ir 25
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straipsnių pakeitimo, kuriame pateikiami Tinklo siūlymai dėl šiame projekte numatytų
ir kitų įstatymo straipsnių pakeitimo, 2017 11 07.
6. Raštas Lietuvos Respublikos Teisingumo Ministerijai dėl teisės akto projekto
derinimo, kuriame pateikiami Tinklo siūlymai dėl CPK pakeitimų, susijusių su
skolų išieškojimu, 2017 11 28.
7. Raštas LR Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto nariams, dėl LR
Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo Nr. VIII-840 įstatymo pakeitimo
įstatymo projekto, kuriame numatyti Tinklo siūlymai dėl šio įstatymo pakeitimų, 2017
12 11.

Regioninės narių darbo grupės
Projekto metu buvo sudarytos trys regioninės Tinklo narių darbo grupės. Tinklo darbo grupių
nariai susitiko su savivaldybių, veikiančių tuose regionuose, atstovais ir teikė siūlymus dėl
NVO paslaugų teikimo ir bendradarbiavimo:

1. Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo direktorė Aistė Adomavičienė,
valdybos pirmininkė Jurgita Kuprytė, valdybos narė Rita Augutienė, Maltos ordino
pagalbos tarnybos atstovas Edvinas Regelskis dalyvavo susitikime su Vilniaus rajono
savivaldybės administracijos atstovais, 2017 11 07.
2.

Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo direktorė Aistė Adomavičienė,
valdybos pirmininkė Jurgita Kuprytė, valdybos narės Zita Juškienė, Dalia Kedavičienė ir
Rita Augutienė dalyvavo susitikime su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
atstovėmis, 2017 11 29.

3. Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo direktorė Aistė Adomavičienė,
valdybos pirmininkė Jurgita Kuprytė, paramos fondo „RIGRA“ atstovė Gražina
Aleksaitienė, Atsakingo verslo ir mentorystės instituto vadovė Egidija Talalienė, VšĮ
„Išties pagalbos ranką“ atstovė Vilma Vetrenkienė, LPF „Gyvenimo vartų“ atstovas
Giedrius Žukas, Kauno arkivyskupijos Carito atstovė Milita Žičkutė-Lindžienė dalyvavo
susitikime su Kauno miesto savivaldybės atstovais, 2017 12 06.
Informacijos sklaida


Televizijos programos:
o LRT televizija „Panorama“. Laida apie sunkiai integruojamų asmenų įdarbinimą
ir NVO teikiamas paslaugas, kuriame supažindinama su Tinklo atliktu tyrimu ir
Tinklo narių veikla. 2017 12 12.



Radijo programos:
o LRT radijas, „Ryto garsai“. Kalbėta apie sunkiai integruojamus asmenis, atliktą
Tinklo tyrimą, 2017 12 12.
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o LRT Radijas „Rusų kalba“. Kalbėta apie sunkiai integruojamus asmenis, atliktą
Tinklo tyrimą, 2017 12 12.


Žurnalai, laikraščiai, pranešimai spaudai:
o 4 straipsniai apie įsiskolinimus
o 1 straipsnis apie gyvenamosios vietos deklaravimą
o 5 straipsniai, susiję su NSMOT tyrimo pristatymu, sunkiai integruojamais
asmenimis ir NVO teikiamas paslaugas
o 2 straipsniai apie sutaupytas lėšas, skirtas piniginei socialinei paramai ir jų
išnaudojimą skurdo mažinimui.
o 1 pranešimas spaudai Tarptautinės kovos su skurdo dienos proga, kuriame
kalbama apie skurdo priežastis, susijusias su išieškojimais bei Tinklo siūlymais.
o 1 pranešimas spaudai, kuriame pristatomas Tinklo užsakymu atliktas tyrimas,
rezultatai ir pagrindinės išvados.



Spaudos konferencija.
o Trumpai pristatytas tyrimas „Sunkiai integruojamų į darbo rinką asmenų
užimtumo didinimo galimybių tobulinimas“. Spaudos konferencijoje dalyvavo
Tinklo direktorė Aistė Adomavičienė, valdybos pirmininkė Jurgita Kuprytė,
LSTC atstovai prof. dr. Boguslavas Gruževskis, dr. Sandra Krutulienė. 2017 12
12.



Socialiniai tinklai ir Tinklo tinklapis.
o Leidžiami pranešimai NSMOT socialinių Tinklų paskyrose ir NSMOT tinklapyje
(Iš viso 47 pranešimai). Komunikuojama apie skrudą patiriančius asmenis,
skurdo priežastis, skurdo mažinimo priemones, Tinklo narių ir kitų NVO veiklą
ir kt.



Fotografijų konkursas.
o Surengtas fotografijų konkursas. Konkurso dalyviai buvo kviečiami atkreipti
dėmesį į Lietuvos žmonių, miestų, miestelių, kaimų ir visos visuomenės skurdą
bei kelti klausimus apie skurdo priežastis Lietuvoje. Konkurse dalyvavo jauni
žmonės nuo 14 iki 29 m. Konkurse dalyvavo 23 dalyviai, atsiuntę 43
nuotraukas.
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Europos kovos su skurdu tinklas
2017 m. Tinklo atstovai dalyvavo trijuose Europos kovos su skurdu tinklo (EAPN)
organizuojamuose susitikimuose, kuriuose Tinklas deleguoja atstovus į EAPN Europos
Sąjungos įtraukties strategijos grupę (EU ISG) ir EAPN Vykdomąjį komitetą (EAPN ExCo).
1. 2017 03 16 – 2017 03 18 EU ISG atstovas Aidas Gedminas.
2. 2017 06 16 – 2017 06 18 Briuselis, metinė konferencija „Pasitinkant 2020 m. – kokia
yra ES strategija skurdui ir socialiniai atskirčiai mažinti?“ EAPN ExCo atstovė Elena
Urbonienė, EU ISG atstovas Aidas Gedminas.
3. 2017 10 19 – 2017 10 21 Briuselis, Generalinė asamblėja. EAPN ExCo atstovė Elena
Urbonienė, EU ISG atstovė Rimgailė Matulionytė, gebėjimų stiprinimo grupės dalyvė
Aistė Adomavičienė.
Europos semestras
EAPN iniciatyva, Tinklas analizavo Lietuvos vyriausybės pateiktą Nacionalinės reformų
darbotvarkės ataskaitą ir pateikė savo įžvalgas 2 . Daugiausia dėmesio buvo skiriama
numatytoms skurdo ir socialinės atskirties bei pajamų nelygybės mažinimo programoms, taip
pat užimtumo skatinimui. Tinklas pateikė savo rekomendacijas bei išskyrė prioritetines
politikos tobulinimo kryptis.

Skurdą patiriančių asmenų susitikimas
Kiekvienais metais EAPN organizuoja skurdą patiriančių asmenų susitikimą (angl. people
experiencing poverty), kurį remia Europos Komisija. 2017 m. susitikimas vyko Briuselyje,
lapkričio 10 – 12 dienomis.
Kaip ir kasmet, susitikimas buvo tematinis. 2017 metų susitikimo tema – skurdas darbe.
Susitikimo metu buvo siekiama atkreipti dėmesį, jog vis daugiau darbo vietų visoje Europoje
nepajėgia užtikrinti oraus pragyvenimo lygio. Taigi, susitikimo metu daugiau nei šimtas
žmonių, patiriančių skurdą – ir dirbantys, ir netekę darbo – rinkosi Briuselyje, kur keitėsi
idėjomis tarpusavyje bei su ES politikos formuotojais.
Lietuvos delegaciją sudarė trys asmenys, susiduriantys su skurdo darbe fenomenu. Už
delegacijos formavimą Lietuvoje atsakingi Tinklo nariai Baltijos paramos fondas.

2Tinklo

pateiktas Nacionalinės reformų darbotvarkės vertinimas. Prieiga per internetą: https://goo.gl/Ab8w9Q
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Europos minimalių pajamų tinklas
EMIN yra organizacijų ir fizinių asmenų tinklas, siekiantis laipsniškai įtvirtinti teisę į
adekvačias, prieinamas ir įgalinančias minimalių pajamų sistemas. EMIN vienija skirtingų
sričių ekspertus, specialistus, akademikus ir kitus subjektus, aktyviai kovojančius su skurdu ir
socialine atskirtimi. EMIN yra organizuojamas nacionaliniu ir ES lygiu visose Europos
Sąjungos valstybėse narėse, taip pat Islandijoje, Norvegijoje, Makedonijoje ir Serbijoje. EMIN
koordinuoja Europos kovos su skurdu tinklas.
Lietuvoje EMIN projektą koordinuoja Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas.
2017 m. Tinklas atliko tokias EMIN projekto veiklas:



Atlikta minimalių pajamų apsaugos situacijos analizė, kurioje buvo apžvelgti
pagrindiniai teisės aktai ir jų pokyčiai, susiję su minimalių pajamų apsauga.
Studija „Lietuvos piniginės socialinės paramos reformos poveikio tyrimas“.
Tyrimo metu siekiama buvo nustatyti reformos poveikį socialinės paramos gavėjams ir
su jais dirbančioms nevyriausybinėms organizacijoms bei aptarti galimas paramos
skyrimo tobulinimo kryptis. Studiją atliko Rimgailė Matulionytė, dr. Jekaterina Navickė,
Aistė Adomavičienė.



Spalio 27 dieną studija buvo pristatyta LR Seime. Pristatymo metu buvo kalbama ir
apie socialinės paramos tobulinimo kryptis, kurios turi vadovautis trimis principais –
adekvatumas, prieinamumas ir įgalinimas. Studiją ir jos rezultatus bei siūlymus
pristatė tyrimo autorės, SADM siūlymus piniginės socialinės paramos sistemai
tobulinti pristatė prof. Romas Lazutka.



Publikuoti 3 pranešimai apie minimalių pajamų apsaugos svarbą ir šių schemų
tobulinimo būtinumą, taip pat pristatomas ir pats EMIN tinklas bei projekto idėjos.



Komunikacija Tinklo Facebook paskyroje nuolat akcentuojant minimalių pajamų
apsaugos prieinamumo, adekvatumo ir paramos gavėjų įgalinimo svarbą.
Bendradarbiaujant su iniciatyva „Pozityvus dienoraštis“, rodomi reportažai, kuriuose
Tinklo narių darbuotojai bei jų klientai pasakoja istorijas apie tai, kaip NVO teikiamos
paslaugos įgalina žmones – padeda išbristi iš skurdo ir užsitikrinti gerovę
savarankiškai.

Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo veiklos ataskaita
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Kampanija „Patys kalti?/.“
Spalio 17 d., minint Tarptautinę kovos su
skurdu ir socialine atskirtimi dieną, Tinklas
paskelbė kampanijos „Patys kalti?/.“
pradžią. Kampanija skirta atkreipti
visuomenės dėmesį į struktūrines skurdo
priežastis ir atskleisti skurdo veidą
Lietuvoje. Kampanijos metu siekiama
kvestionuoti skurdo priežastis, kurias
atskleidžia skurde gyvenančių žmonių
istorijos, o taip pat pasiūlyti ir galimus
sprendimus.
Spalio 17 d. visiems Seimo nariams buvo
įteikti Tinklo siūlymo įstatymų pakeitimai
bei išdalinti ženkleliai, kuriuos prisisegus
kviečiama išreikšti solidarumą žmonėms,
šiuo metu bandantiems atsitiesti.
Visi palaikantys akcijos idėjas taip pat buvo kviečiami prisisegti virtualius akcijos ženklelius,
dalintis mintimis ir išreikšti palaikymą asmenims, siekiantiems išbristi iš skurdo.
Prie kampanijos aktyviai jungėsi ne tik Tinklo nariai, bet ir kitos nevyriausybinės
organizacijos, kurios pasikeitė socialinių tinklų viršelio nuotraukas į kampanijos viršelį, taip
vieningai rodydamos palaikymą ir solidarumą. Taip pat organizacijos jungėsi dalijantis
istorijomis apie tai, kaip žmonės pateko į skurdo spąstus ir kaip bando išlipti iš skurdo
gniaužtų.
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Kitos veiklos
Kovo 10 dieną vyko visuotinis Tinklo narių susirinkimas Visuotiniame susirinkime svečiavosi
socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis bei viceministras narys E. Bingelis.
Susirinkimo metu pristatyta Tinklo veikla, pateikta finansinė ataskaita. Pristatytos
planuojamos veiklos ir išklausyti Tinklo narių pasiūlymai.
Susirinkimo metu taip pat buvo išrinkta nauja Tinklo valdyba. Valdybos narėmis išrinktos Rita
Augutienė, Zita Juškienė, Dalia Kedavičienė, Elena Urbonienė bei Jurga Kuprytė – valdybos
pirmininkė.
2017 m. Tinklo valdyba posėdžiavo arba elektroniniu būdu balsavo 7 kartus.

Tinklo atstovavimas stebėsenos komitetuose, tarybose ir darbo grupėse:

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo stebėsenos komitetas prie
LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – nuo 2014 03 12 Skirma Kondratienė, nuo 2017
03 13 deleguota nuo NSMOT Jūratė Matikovienė, pakaitinė narė – Elena Urbonienė (Tinklo
valdybos narė), atstovaujama sritis: skurdo ir socialinės atskirties mažinimas.
Socialinės įtraukties didinimo 2014 – 2020 m. veiksmų plano įgyvendinimo stebėsenos
grupė prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – nuo 2016 06 22, Skirma
Kondratienė (pasikeitus valdybai deleguota Rita Augutienė), atstovaujama sritis: skurdo ir
socialinės atskirties mažinimas.
2014 – 2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos
komitetas prie LR Finansų ministerijos – nuo 2014 11 (buvo Eitvydas Bingelis), nuo 2017 09
22 – Edvinas Regelskis, pakaitinė atstovė Jurgita Kuprytė, atstovaujama sritis: skurdo ir
socialinės atskirties mažinimas.
Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerija,
ekspertų komisija – nuo 2017 02 02, Zita Juškienė, atstovaujama sritis: skurdo ir socialinės
atskirties mažinimas.
Sveikatos netolygumų mažinimo veiksmų plano, sveiko senėjimo užtikrinimo veiksmų
plano ir vėžio profilaktikos ir kontrolės programos tikslų, uždavinių, priemonių ir
projektų, finansuojamų 2014 – 2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų
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investicijomis, valstybės biudžeto ir kitomis lėšomis, įgyvendinimo priežiūros
komitetas prie Sveikatos apsaugos ministerijos – stebėtojo teisėmis, nuo 2016 09 06 (buvo
Eitvydas Bingelis), pasikeitus valdybai nuo NSMOT deleguotas Edvinas Regelskis;
atstovaujama sritis: sveikatos apsauga ir skurdo ir socialinės atskirties mažinimas;
Nevyriausybinių organizacijų taryba – nuo 2017 m. nuo NSMOT deleguotas Edvinas
Regelskis.
Darbo grupė dėl ESF programos „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į
darbo rinką“ prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Struktūrinės paramos politikos
skyrius – nuo 2016 04 29, Aistė Adomavičienė, valdybos nariai: Jurgita Kuprytė, Elena
Urbonienė ir Eitvydas Bingelis (iki 2016 12).
Darbo grupė dėl ESF programos „54+“ pakoreguotų projektų atrankos kriterijų prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Struktūrinės paramos politikos skyrius – nuo 2017
01 11, Aistė Adomavičienė, valdybos narės Jurgita Kuprytė ir Elena Urbonienė.

Susitikimai su politikos formuotojais:






Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo direktorė Aistė Adomavičienė
dalyvavo susitikime su Seimo narėmis A. Maldeikiene ir D. Šakaliene (2017 02 28) dėl
fizinių asmenų įsiskolinimų.
Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo valdybos pirmininkė Jurgita Kuprytė
ir direktorė Aistė Adomavičienė dalyvavo susitikime su Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos viceministre Egle Radišauskiene (2017 05 08). Susitikimo metu buvo
aptartos fizinių asmenų įsiskolinimų problemos ir būdai jas spręsti.
Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo direktorė Aistė Adomavičienė
dalyvavo susitikime su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viceministre Egle
Radišauskiene ir Teisingumo viceministru Juliumi Pankausku (2017 05 29). Susitikimo
metu buvo aptartos fizinių asmenų įsiskolinimų problemos ir NVO siūlomi
įstatymų pakeitimai.
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