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Įžanga 
 

Asociacija Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas (toliau – NSMOT) įkurta 2006 

metais ir vienija pusšimtį nevyriausybinių organizacijų, kovojančių su skurdu ir socialine 

atskirtimi. 

NSMOT tikslas – stiprinti Lietuvos nevyriausybinių organizacijų institucinius gebėjimus ir 

plėtoti jų bendradarbiavimą su nacionalinės bei vietos valdžios institucijomis, mažinant 

skurdą bei socialinę atskirtį Lietuvoje. Pagrindinės NSMOT veiklos – advokacija skurdo ir 

socialinės atskirties srityje bei narių (nevyriausybinių organizacijų) stiprinimas. 

NSMOT veikla vykdoma remiantis nevyriausybinių organizacijų solidarumo, 

bendradarbiavimo ir partnerystės tarpusavyje bei su savivaldos ir centrinės valdžios 

institucijomis principais, bei dalyvaujant europinės dimensijos veikloje.  

2019 m. pagrindinės veiklos buvo susijusios su NSMOT advokacija, narių stiprinimu, paslaugų 

plėtojimu ir komunikacija. 
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Valdymas 
 

Visuotinis narių susirinkimas 

 

Balandžio 25 d. vyko visuotinis NSMOT narių susirinkimas. Susirinkimo metu sveikinimo žodį 

tarė SADM viceministras Eitvydas Bingelis, buvo pristatytos finansinės, veiklos ataskaitos ir 

ateities planai, vyko valdybos rinkimai, socialinių paslaugų katalogo siūlymų formavimo sesija, 

pristatyti skolų grąžinimo aspektai. 

 

Valdyba 

 

Visuotinio susirinkimo metu išrinktos naujos valdybos narės: 

Rita Augutienė, Dalia Kedavičienė, Gražina Aleksaitienė, Jūratė Matikovienė, Kristina 

Čiginskienė. 

 

2019 m. NSMOT valdyba posėdžiavo arba elektroniniu būdu balsavo 6 kartus. 

 

Nauji nariai  

 

 

2018 m. pabaigoje NSMOT buvo 47 nariai. 

2019 m. pabaigoje NSMOT buvo 51 narys. 

 

2019 m. prie NSMOT prisijungę nauji nariai: 

VšĮ Šeimų centras ,,Būkime kartu”; 

Asociacija Sargelių bendruomenės centras;  

VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras; 

VšĮ Mažeikių rajono neįgaliųjų centras; 

LPF Dvasinės pagalbos jaunimui centras. 
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Advokacija 
 

NSMOT atstovavimas stebėsenos komitetuose, tarybose ir darbo grupėse 

 

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo stebėsenos komitetas: atstovė 

Jūratė Matikovienė, pakaitinė narė – Aistė Adomavičienė. 

Socialinės įtraukties didinimo 2014 – 2020 m. veiksmų plano įgyvendinimo stebėsenos grupė 

prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovė Rita Augutienė. 

2014 – 2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komitetas 

prie LR Finansų ministerijos: atstovas Edvinas Regelskis, pakaitinė atstovė Aistė 

Adomavičienė. 

Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos: 

atstovė Zita Juškienė. 

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 investicijomis, valstybės 

biudžeto ir kitomis lėšomis, įgyvendinimo priežiūros komitetas prie LR Sveikatos apsaugos 

ministerijos: atstovas stebėtojo teisėmis Edvinas Regelskis; 

Nevyriausybinių organizacijų taryba prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos: atstovė 

Aistė Adomavičienė; 

2021 – 2030 m. nacionalinės pažangos programos rengimo koordinavimo komisija prie LR 

Vyriausybės: atstovas stebėtojo teisėmis Edvinas Regelskis. 

Darbo grupė Europos socialinių teisių ramsčio įgyvendinimui koordinuoti prie LR Vyriausybės: 

atstovė Rimgailė Matulionytė. 

Socialinės įtraukties didinimo ir kovos su skurdu projektų paraiškų baigiamojo vertinimo 

rezultatų aptarimo darbo grupė: atstovė stebėtojo teisėmis Aistė Adomavičienė, pakaitinė 

atstovė Rimgailė Matulionytė. 

2019 m. NSMOT atstovai sudalyvavo 31-ame stebėsenos komitetų, tarybų ir darbo grupių 

susitikime.  
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Siūlymai 

 

2019 m. NSMOT parengė 8 raštiškus siūlymus teisės aktams: 

1. Raštas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl nemokamo ikimokyklinukų ir 

pradinukų maitinimo. 2019 02 27 

2. Raštas Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetui dėl CPK pakeitimų, susijusių su 

išieškojimu iš individualios veiklos ir vienkartinių pensijų išmokų. 2019 03 28 

3. Pasiūlymas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl pilotinio užimtumo modelio. 

2019 04 16 

4. Raštas LR Vyriausybei dėl Nacionalinės pažangos programos. 2019 04 16 

5. Raštas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ir Europos struktūrinių fondų agentūrai 

dėl priemonės tikslinių grupių.  2019 08 08 

6. Raštas LR Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto nariui dėl Sodros grindų taikymo 

ilgalaikiams bedarbiams. 2019 09 23 

7. Raštas Finansų ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoms dėl priemonių 

projektuose nustatytų darbuotojų įkainių. 2019 10 21 

8. Pasiūlymas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl Europos socialinių teisių 

ramsčio įgyvendinimo Lietuvoje. 2019 11 26 

 

Įsitraukimas į ES politikos formavimą 

 

Esame Europos kovos su skurdu tinklo (European Anti Poverty Network – EAPN) nariai. 

NSMOT deleguoja atstovus į EAPN Vykdomąjį komitetą (EAPN ExCo) ir EAPN Europos Sąjungos 

įtraukties strategijų grupę (EU ISG). 2019 m. NSMOT deleguoti atstovai dalyvavo šešiuose 

EAPN organizuojamuose susitikimuose.   

Sausio 29 d. Europos Parlamento Kovos su skurdu vidinės grupės nariai organizavo susitikimą 

su EAPN atstovais. Susitikime taip pat dalyvavo ir NSMOT atstovė. Susitikimo metu 

nevyriausybinių organizacijų atstovai pristatė ataskaitas, kuriose apžvelgiamos skirtingų šalių 

skurdo ir socialinės atskirties realijos bei pagrindiniai socialinės politikos iššūkiai. 

Gegužės 20 d. NSMOT atstovė dalyvavo metinėje konvencijoje dėl integracinio augimo 

Briuselyje. 

Rugsėjo 4 d. NSMOT atstovė dalyvavo ekspertų darbo grupėje „Namų ūkių įsiskolinimų 

problemos sprendimas: įsiskolinusių asmenų konsultavimas ir išieškojimo procedūrų 

reguliavimas ES.  

 

Įsitraukimas į Europos semestrą 

 

Bendradarbiaujant su EAPN, NSMOT analizavo ir pateikė savo įžvalgas Lietuvos Vyriausybės 

pateiktai Nacionalinės reformų darbotvarkei, Europos Komisijos ataskaitai rekomendacijoms 

https://www.eapn.eu/poverty-watch-the-reality-of-poverty-and-social-exclusion-in-the-eu-l-29-january-2019-in-brussels/
https://www.eapn.eu/wp-content/uploads/2019/01/EAPN-04-Poverty-Watch_Lithuania-00.pdf
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Lietuvai. Daugiausia dėmesio buvo skiriama numatytoms skurdo ir socialinės atskirties bei 

pajamų nelygybės mažinimo programoms, taip pat užimtumo skatinimui ir socialinių paslaugų 

plėtrai. NSMOT pateikė savo rekomendacijas bei išskyrė prioritetines politikos tobulinimo 

kryptis. Atsižvelgiant į narių pastabas, EAPN pateikia apibendrintą ataskaitą dėl 2019 m. 

Europos Komijos ataskaitų šalims narėms, 2019 m. Europos Komisijos rekomendacijų šalims 

narėms ir Nacionalinių reformų darbotvarkių. 

NSMOT atstovai dalyvavo konsultacijose dėl ataskaitos ir rekomendacijų Lietuvai susitikime 

su Europos Komisija Briuselyje (2019 03 12) bei su Europos Komisijos atstovybe Lietuvoje 

(2019 10 21).  

 

Renginiai 

 

2019 m. NSMOT rengė arba prisidėjo prie dviejų renginių organizavimo: 

1. Diskusija su parlamentinių partijų lyderiais: Kokių pokyčių atneš savivaldos rinkimai 

regionuose? 2019 01 23 

2. Diskusija su Utenos rajono gyventojais: "Pensijų reforma: valdžios sumanymai ir galimi 

gyventojų pasirinkimai". 2019 04 23 

 

Apskrito stalo diskusijos ir susitikimai su sprendimų priėmėjais: 

1. Susitikimas su Viešųjų pirkimų tarnybos atstovais dėl neperkančiųjų organizacijų 

taisyklių. 2019 01 15 

2. Susitikimas su Teisingumo ministerijos atstovais dėl CPK pakeitimų. 2019 01 31 

3. Susitikimas su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais dėl išmokų vaikams 

poveikio vertinimo. 2019 02 04 

4. Aplinkos ministerijos ir vystomojo bendradarbiavimo platformos diskusija. 2019 02 05 

5. Susitikimas su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais dėl išmokų vaikams 

poveikio vertinimo. 2019 02 12 

6. Susitikimas su Seimo nariu Andriumi Navicku dėl išmokų vaikams ir švietimo. 2019 02 

14 

7. Apskrito stalo diskusija su Lietuvos savivaldybių asociacija, Skurdo ir socialinės 

atskirties apžvalgos pristatymas. 2019 02 19 

8. Susitikimas su Teisingumo ministerija dėl kalėjimų reformos. 2019 03 08 

9. Apskrito stalo diskusija dėl Nacionalinės pažangos programos. 2019 03 19 

10. Susitikimas su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais dėl pilotinio 

užimtumo modelio. 2019 03 21 

11. Apskrito stalo diskusija Vilniaus Užimtumo tarnyba ir Vilniuje veikiančiomis NVO. 2019 

03 21 

12. Diskusija dėl NVO fondo kūrimo modelio, formavimo ir įveiklinimo. 2019 04 02 

13. Susitikimas su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais dėl pilotinio 

užimtumo modelio. 2019 04 15 

https://www.eapn.eu/is-the-2019-european-semester-more-social-eapn-assessment-of-the-european-semester-2019/
https://www.facebook.com/skurdomazinimotinklas/videos/980641542146148/
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14. Apskrito stalo diskusija su Vyriausybės atstovais dėl Nacionalinės pažangos 

programos. 2019 04 19 

15. Susitikimas su Seimo nare Guoda Burokiene dėl NVO plėtros įstatymo. 2019 05 08 

16. Apskrito stalo diskusija su Mažeikių rajono savivaldybės atstovais, Skurdo ir socialinės 

atskirties apžvalgos pristatymas. 2019 05 28 

17. Apskrito stalo diskusija su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais dėl 2021 

– 2027 m. struktūrinės paramos programos. 2019 06 21 

18. Susitikimas su Socialinės apsaugos ir darbo atstovais dėl socialinių paslaugų katalogo. 

2019 06 25 

19. Apskrito stalo diskusija su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais dėl 

piniginės socialinės paramos sistemos. 2019 06 26 

20. Apskrito stalo diskusija dėl NVO kaip neperkančiųjų organizacijų. 2019 06 26 

21. Susitikimas su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais bei ESFA dėl narių 

įgyvendinamų projektų. 2019 06 26 

22. Apskrito stalo diskusija su Vyriausybės atstovais dėl Nacionalinės pažangos 

programos. 2019 07 05 

23. Apskrito stalo diskusija Vyriausybės atstovais dėl Nacionalinės pažangos programos. 

2019 07 25 

24. Apskrito stalo diskusija su Šilalės savivaldybės atstovais, Skurdo ir socialinės atskirties 

apžvalgos pristatymas. 2019 09 09 

25. Apskrito stalo diskusija su Lietuvos Respublikos Prezidentūra dėl NVO plėtros 

įstatymo, paslaugų plėtros ir įsiskolinimų. 2019 09 19 

26. Susitikimas su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais dėl Užimtumo 

įstatymo. 2019 11 08 

27. Susitikimas su Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos 

ir darbo ministerijos atstovais dėl socialinių paslaugų katalogo. 2019 11 19 

28. Susitikimas su Vyriausybės atstovais dėl Nacionalinio pažangos plano. 2019 11 21 

29. Susitikimas su Norvegijos ambasados atstovais dėl Kalėjimų reformos. 2019 11 21 

30. Susitikimas su Vilniaus miesto savivaldybės atstovais dėl socialinių paslaugų plėtros ir 

socialinės paramos galimybių. 2019 11 26 

31. Susitikimas su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais dėl socialinės 

paramos sistemos stebėsenos savivaldybių lygmeniu. 2019 12 04 

32. Apskrito stalo diskusija su Šakių rajono savivaldybės atstovais, Skurdo ir socialinės 

atskirties apžvalgos pristatymas. 2019 12 05 

33. Susitikimas su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir ESFA atstovais dėl 

finansuojamų projektų. 2019 12 06 

34. Susitikimas su Socialinio darbo taryba dėl socialinių paslaugų katalogo. 2019 12 09 

35. Dalyvavimas LR Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto posėdyje dėl 

paslaugų perdavimo NVO ir Nacionalinio pažangos plano. 2019 12 11 

 

Skaityti pranešimai ir dalyvavimas panelinėse diskusijose 
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1. Peer Review: Minimum Income, pranešimas „Towards adequacy of minimum income 

and positive active inclusion“. 2019 02 07 

2. Šeimų organizacijų telkimo forumas 2019, pranešimas „Skėtinės NVO steigimas ir 

veikla: praktinė patirtis“ 

3. Idėjų festivalis „Laisvės piknikas“, diskusija „Socialinės atskirtis: spręsim ar tik 

kalbėsim?". 2019 08 24 

4. Festivalis „Būtent“, diskusija „Kaip sukursime gerovės valstybę, jei kas penktas 

Lietuvoje skursta?". 2019 09 08 

5. Konferencija "Pirmumo vargšams principas ir kova su skurdu šiandienos Lietuvoje", 

pranešimas „Skurstančiųjų iššūkiai ir valstybės atsakas į juos“. 

 

Skurdą patiriančių asmenų susitikimas 

 

Spalio 17 d. – Tarptautinę kovos su skurdu ir socialine atskirtimi dieną – sunkumus patiriančius 

žmones NSMOT pakvietė išsakyti savo problemas ir kartu ieškoti sprendimo būdų skurdą 

patiriančių asmenų susitikime Vilniuje. Toks susitikimas rengiamas antrą kartą. 

Siekdami įgalinti žmones kelti jiems rūpimas problemas ir dalyvauti politikos sprendimuose, 

kuriame tiesioginį dialogą tarp skurdą patiriančių asmenų ir sprendimų priėmėjų. Kalbėti ne 

apie žmones, o su jais. 

Susitikimo tema: „Kaip susirasti darbą?“. Susitikime taip pat dalyvavo Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos bei Vyriausybės atstovai. Taikant forumo teatro metodą, daugiausia 

dėmesio buvo skirta sunkumams, su kuriais susiduria asmenys, norėdami susirasti darbą. Taip 

pat ieškota sprendimų, kaip šiuos barjerus panaikinti. 

Tokie susitikimai, kai žmonės įtraukiami į sprendimų priėmimą, kviečiami išsakyti savo 

nuomonę, yra įprasta praktika daugumoje Europos valstybių. Europos lygmeniu susitikimus 

kasmet organizuoja EAPN. Kiekvienais metais EAPN organizuoja Europos skurdą patiriančių 

asmenų susitikimą (angl. people experiencing poverty). 2019 m. susitikimas vyko Briuselyje, 

lapkričio 18-19 dienomis. Susitikime dalyvavo ir trys žmonės iš Lietuvos.   

Susitikimo metu buvo paliestos šios temos: būsto prieinamumas, skurdą patiriančių žmonių 

dalyvavimas visuomenės gyvenime, galimybės gauti tinkamas minimalias pajamas, galimybės 

gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas ir galimybės gauti tinkamas darbo vietas. 

Susitikime dalyvavo apie 120 žmonių iš 30 Europos šalių. Su skurdu susidūrę asmenys dalijosi 

savo patirtimi ir žiniomis kartu tarpusavyje, o taip pat ir su ES sprendimų priėmėjais. 

 

Skurdo ir socialinės atskirties apžvalga 2019 m. 

 

2019 m. spalį buvo publikuota NSMOT Skurdo ir socialinės atskirties apžvalga. Šioje apžvalgoje 

buvo aptariamos 2018 m. skurdo ir socialinės atskirties tendencijos, pateikiamos skurdą ir 

socialinę atskirtį patiriančių žmonių gyvenimo realijos bei NSMOT įžvalgos bei 

rekomendacijos. 

https://www.stopskurdas.lt/metine-skurdo-ir-socialines-atskirties-apzvalga/
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NSMOT darbo grupės 

 

2019 m. buvo suburta NSMOT darbo grupė, kurios tikslas – parengti siūlymus socialinių 

paslaugų katalogo keitimui. Ilgus metus NSMOT nariai reiškė poreikį socialinių paslaugų 

katalogo keitimui, o 2019 m. visuotinio susirinkimo metu nariai formulavo savo siūlymus. 

Suburta darbo grupė, kurią sudaro NSMOT nariai, valdybos narės, VU ir MRU mokslininkės, 

įsigilino narių pateiktas pastabas ir parengė nauja socialinių paslaugų katalogo koncepciją ir 

siūlomas įtraukti naujas paslaugas. 2019 m. gruodžio 9 d. siūlymai buvo pristatyti Socialinio 

darbo tarybai.  

Narių stiprinimas 
Narių stiprinimas vykdomas per nuolatinę aktualios informacijos sklaidą, teisinę pagalbą, 

techninių priemonių kūrimą ir mokymus.  

 

Mokymai 

 

2019 m. NSMOT surengė 8 mokymus nariams, kuriuose bendrai dalyvavo 165 dalyviai: 

1. Socialinių paslaugų kokybės mokymai. 2019 03 18 

2. Tinklo narių siūlymų, siekiant perduoti viešųjų paslaugų teikimą NVO, formavimo 

sesija. 2019 04 25 

3. Strateginio planavimo stiprinimo mokymai. 2019 05 30-31 

4. BDAR ypatingų duomenų mechanizmų įsidiegimas. 2019 08 28 

5. NSMOT narių administracinių gebėjimų stiprinimas. 2019 09 19 

6. Informacinio saugumo valdymo dokumentų įsidiegimas. 2019 09 23 

7. NSMOT narių advokacijos gebėjimų stiprinimas 2019 09 25-26 

8. Efektyvus priklausomos šeimos atvejo valdymas: teoriniai pagrindai ir praktinis 

taikymas. 2019 11 07-08 ir 2019 11 15 

 

NSMOT narių žemėlapis 

 

Siekiant, kad žmonėms, kurie susiduria su sunkumais, ir valstybės institucijų specialistams 

būtų lengva surasti, kokiose savivaldybėse, kokios tinklo organizacijos teikia paslaugas, 

NSMOT sukūrė narių teikiamų paslaugų žemėlapį.  
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Paslaugų plėtojimas 
 

Motyvaciniai įsidarbinimo mokymai 

Bendradarbiaujant su „Maisto banku“ NSMOT organizavo motyvacinius įsidarbinimo 

mokymus maisto paketų gavėjams. Pagal parengtą bendrą metodiką, mokymus skirtingose 

savivaldybėse vedė NSMOT nariai. 2019 m. iš viso vyko 32 mokymai.  

 

Atvejo vadybos mokymai 

Balandžio 10 d. NSMOT organizavo atvejo vadybos mokymus savivaldybėms, kuriose buvo 

pradėtas įgyvendinti Užimtumo didinimo programos, skirtos įgyvendinti užimtumo skatinimo 

ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelis. 

Mokymuose dalyvavo Akmenės, Druskininkų, Pagėgių, Panevėžio miesto ir Šilutės rajono 

savivaldybių bei Užimtumo tarnybos atstovai.  

Mokymus sudarė keturi blokai: skurdo Lietuvoje apžvalga ir skurdo pasekmės; atvejo vadybos 

specifika; ilgalaikių bedarbių galimybių darbo rinkoje vertinimas; metodinių priemonių 

apžvalga.  

 

Advokatūros savaitė 

Gruodžio 2-12 d. kartu su Lietuvos advokatūra, Lietuvos Caritu ir Maltos Ordino Pagalbos 

Tarnyba buvo organizuojama nemokama teisinės pagalbos iniciatyva. Per dvi savaites daugiau 

nei 125 advokatai bei jų padėjėjai nemokamas teisines konsultacijas suteikė daugiau nei 235 

žmonėms. Taip pat buvo organizuota net 10 grupinių konsultacijų. Daugiausiai susidomėjusių 

šia iniciatyva buvo Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose. 

 

Viešinimas 

Komunikacija NSMOT Facebook paskyroje 

Visus metus NSMOT aktyviai komunikavo Facebook paskyroje, pateikiant skurdą patiriančių 

žmonių problemas, aktualią statistiką ir duomenų analizę. Taip pat akcentuojamos socialinės 

politikos spragos ir siūlomi sprendimai. Iš viso NSMOT Facebook paskyroje 2019 m. buvo 

publikuoti 79 įrašai. 

 

Pranešimai spaudai ir straipsniai žiniasklaidai 

2019 m. NSMOT publikavo 5 pranešimus spaudai: 

1. Ekspertė: skurdas destabilizuoja tiek nacionalines vyriausybes, tiek Europos Sąjungą, 

2019 02 27 

2. Kandidatams į Europos Parlamentą skurdas ir Briuselio lobistai rūpi mažai, 2019 05 23 

3. Atviras laiškas LR Prezidentui dėl finansų ministro kandidatūros, 2019 07 24 

4. Ataskaita rodo, kad skurdas Lietuvoje ir toliau nemažėja, 2019 10 16 

https://manoteises.lt/straipsnis/eksperte-skurdas-destabilizuoja-tiek-nacionalines-vyriausybes-tiek-europos-sajunga/?fbclid=IwAR108lNNBt7hByyqh9OdWVooNPvKI_utTbsiGFO3NDsv94GMIFmcuaUYft8
https://manoteises.lt/straipsnis/kandidatams-ep-skurdas-ir-briuselio-lobistai-menkai-rupi/?fbclid=IwAR1ILEZxu3Gv52aCK4AOVBcgt8PSiMIoQb3eEVD0WMYHLzXDzY8_mXtfDx0
https://www.stopskurdas.lt/2019/07/24/atviras-laiskas-lr-prezidentui-del-finansu-ministro-kandidaturos/#more-2085
http://www.stopskurdas.lt/naujienos/ataskaita-rodo-kad-skurdas-lietuvoje-ir-toliau-nemazeja/
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5. Kodėl savivaldybės taupo skurdžiausiai gyvenantiems žmonėms skirtus pinigus?, 2019 

12 17 

 

Komentarai spaudai 

2019 m. NSMOT atstovai pateikė 41 komentarą spaudai. Komentarus sudaro interviu 

reportažams, aktualijų laidoms ir straipsniams.  

 

 

  

https://www.delfi.lt/news/ringas/lit/aiste-adomaviciene-kodel-savivaldybes-taupo-skurdziausiai-gyvenantiems-zmonems-skirtus-pinigus.d?id=83062045&fbclid=IwAR0BwbU6kK-nGtHhhD4D5MNLYYWFADUvuipFLKclxjksfuZ9ehwH2VOoDSA
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Projektai ir finansai 
 

Vykdyti projektai 

2019 m. NSMOT įgyvendino šiuos projektus: 

„Skurdas nėra pasirinkimas“ tikslas – padidinti nevyriausybinių organizacijų, veikiančių 

skurdo ir socialinės atskirties mažinimo srityje, dalyvavimo viešajame valdyme aktyvumą ir 

kokybę. Projekto partneriai: VšĮ SOPA; LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ CENTRAS. Sutartis su ESFA 

nr. 10.1.2-ESFA-K-917-03-0006; sutarties data – 2018 11 07. Įgyvendinimo laikotarpis – 36 

mėn. 

„Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo stiprinimas ir plėtra“ tikslas – sustiprinti  

NSMOT, kaip organizaciją, kuri vienija skurdo mažinimo srityje veikiančias organizacijas ir 

atstovauja skurdą patiriančius žmones, kad ji galėtų daryti įtaką sprendimų priėmimui ir 

politikos formavimui. Sutartis su Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos nr. NOBP1-127; sutarties data – 2019 04 10. Įgyvendinimo 

laikotarpis – 9 mėn. 

Sutartis su EAPN dėl Skurdo patirtį turinčių žmonių susitikimo organizavimo Lietuvoje. 

Sutarties data 2019 05 14. 

 

Finansinės ataskaitos santrauka 

 

• Gautos lėšos per finansinius metus: 

o Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto projektų vykdymui – 59394Eur. 

o Kitos finansavimo panaudojimo pajamos – 54441 Eur. 

o Uždirbtos pajamos, kitos pajamos –12333 Eur. 

•  Įsigytas ir perleistas turtas per finansinius metus – 2019  m. turtas nebuvo įsigytas ar 

perleistas 

• Išlaidas per finansinius metus  

 

 Išlaidos per 2019 m. Suma, EUR 

1. Projektų vykdymo, renginių 54169 

2. Darbuotojų išlaikymo 67870 

3. Kitos išlaidos 4386 

 Viso: 126425 
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Įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus 

  

  Gautos lėšos ir jų šaltiniai per 2019 metus Suma, EUR 

1. Sutartis su EAPN 1000 

2. VMI 2proc. 317 

3. Projektas „Nacionalinio skurdo mažinimo 

organizacijų tinklo stiprinimas ir plėtra“ 

56480 

4. Projektas „Skurdas nėra pasirinkimas“ 57702 

5. Nario mokestis 680 
 

Viso: 116179 

 

 

 

Direktorė Aistė Adomavičienė                                   


