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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. 

2020 m. pagrindinės veiklos buvo susijusios su NSMOT

advokacija, narių stiprinimu, paslaugų plėtojimu ir komunikacija.

ĮŽANGA
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Birželio 30 d. vyko visuotinis NSMOT narių

susirinkimas. Susirinkimo metu sveikinimo žodžius

tarė SADM ministras Linas Kukuraitis ir

viceministras Eitvydas Bingelis, buvo pristatyti

organizacijos planai, priimti įstatų pakeitimai,

pravesta narių metodikų dalijimosi sesija, pristatyti

NSMOT darbo grupės siūlymai socialinių paslaugų

katalogui. Susirinkimo metu vyko valdybos nario

rinkimai. Visi NSMOT nariai turi po vieną balsą.

Naujai išrinktas valdybos narys – Maisto banko

vadovas Simonas Gurevičius.

Valdybos nariai:

Dalia Kedavičienė (valdybos pirmininkė),

Gražina Aleksaitienė, 

Jūratė Matikovienė, 

Kristina Čiginskienė, 

Simonas Gurevičius. 

2020 m. NSMOT valdyba posėdžiavo arba

elektroniniu būdu balsavo 7 kartus.

VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

VALDYBA
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2019 m. pabaigoje NSMOT buvo 51 narys.

2020 m. prie NSMOT prisijungę nauji nariai:

1. LPF “Tavo galimybė” (NSMOT nariai nuo 2020 10 06)

2. LPF “Dienvidis” (NSMOT nariai nuo 2020 12 01)

3. VšĮ “Parama šeimai Dzūkijoje” (NSMOT nariai nuo 2020 12 01)

2020 m. pabaigoje buvo 51 narys. Narių sąrašas: 
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NSMOT NARIAI

Įm. kodasOrganizacija

154275969Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centras, asociacija

300033035Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centras, asociacija

301696706Atsakingo verslo ir mentorystės institutas, VšĮ

300111256Baltijos labdaros fondas, LPF

149957822Dienos Namai, VšĮ

300509228Edukacinis-kultūrinis centras „Metidė“, asociacija

300007282Gyvenimo vartai, LPF

141577615Informacijos ir paramos gausiai šeimai centras, VšĮ

304130193Inovatorių slėnis, VšĮ

303504916Ištiesk pagalbos ranką, VšĮ

303256901Kartu stipresni, VšĮ

192086899Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos Caritas, RB

302620095Klaipėdos samariečių bendrija, asociacija
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192015172Maisto bankas, LPF

190740859Maltos Ordino Pagalbos Tarnyba, asociacija

193218695Marijampolės apskrities Moters veiklos centras, asociacija

167374878Mažeikių rajono neįgaliųjų centras, VšĮ

191919014Moterų informacijos centras, asociacija

193455395Moterų veiklos inovacijų centras, asociacija

195004964Nevalstybinis vaikų darželis "Nendrė", VšĮ

304111734Pagalbos namuose tarnyba, LPF 

225014650Pal. J. Matulaičio socialinis centras, VšĮ

148537598Panevėžio vaikų dienos užimtumo centras, VšĮ

193369786Plungės vaikų globos agentūra „Cyrulis“, VšĮ

302596947Paramos fondas „RIGRA“, LPF

125607735Romų visuomenės centras, VšĮ

172788069Sargelių bendruomenės centras, asociacija

300021467Koordinacinis centras “Gilė”, asociacija

302572241G vaikų pasaulis, LPF

293115080Dvasinės pagalbos jaunimui centras (DPJC), LPF 

192066334Lietuvos Caritas, RB

190729058Lietuvos kalinių globos draugija, asociacija

190785548Lietuvos kurčiųjų draugija, asociacija

190679146Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija, asociacija

190759578Lietuvos Samariečių bendrija, asociacija

193376827Lietuvos samariečių bendrijos Kauno skyrius, asociacija



NSMOT nariai kasmet moka metinė narystės mokestį – 20 EUR regioninėms ir

100 EUR nacionalinėms organizacijoms.

Sutrumpinimai: 

LPF – Labdaros ir paramos fondas

VšĮ – Viešoji įstaiga

RB – Religinė bendrija

Nacionalinis skurdo mažinimo oganizacijų tinklas 6

185674382Vilkaviškio rajono kaimo bendruomenių sąjunga, asociacija

303109851Vilniaus socialinis klubas, VšĮ

302554492Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras, VšĮ

135687014Tavo galimybė, LPF

300631940Dienvidis, LPF

304229138Parama šeimai Dzūkijoje, VšĮ

304737962Šeimų centras "Būkime kartu", VšĮ

126092067Socialiniai paramos projektai, VšĮ

300570569SOPA, VšĮ

192014985SOS Vaikų kaimų Lietuvoje draugija, LPF

195746022SOTAS (Socialinės tarnystės savanoriai), VšĮ

191183053Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Vilniaus Viltis“, asociacija

179755082Tauragės moters užimtumo ir informacijos centras, asociacija

303210715Teistų asmenų reintegracijos pradžia, VšĮ

300075760Trakų rajono Socialinių Iniciatyvų Koalicija, asociacija
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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.

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, 
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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 Baltutė.

Socialinės įtraukties didinimo ir kovos su skurdu projektų paraiškų

baigiamojo vertinimo rezultatų aptarimo darbo grupė: atstovė stebėtojo

teisėmis Aistė Adomavičienė, pakaitinė atstovė Rimgailė Baltutė.

Investicijų komiteto Žmogiškojo kapitalo investicijų pakomitetis: atstovė

stebėtojo teisėmis Aistė Adomavičienė, pakaitinė atstovė Jūratė

Matikovienė.

Šiaulių regiono plėtros taryba: narė Asta Jaseliūnienė.

2020 m. NSMOT atstovai
sudalyvavo 28 stebėsenos
komitetų, tarybų ir darbo

grupių susitikimuose. 
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SIŪLYMAI

2020 m. NSMOT parengė 22 raštiškus
siūlymus teisės aktams:

Lietuvos Respublikos Vyriausybei,

Finansų ministerijai, Socialinės apsaugos

ir darbo ministerijai dėl 2021–2030 m.

Nacionalinio pažangos plano projekto;

2020 01 03

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai

dėl atnaujintos Europos ekonomikos ir

socialinių reikalų komiteto narių

atrankos tvarkos; 2020 01 23

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai

dėl Socialinės sutelkties plėtros

programos; 2020 02 13

Lietuvos Respublikos Vyriausybei dėl

atnaujintos Europos ekonomikos ir

socialinių reikalų komiteto narių

atrankos tvarkos; 2020 02 28
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Lietuvos Respublikos Prezidentūrai, Lietuvos Respublikos Vyriausybei

dėl 2021–2030 m. Nacionalinio pažangos plano projekto; 2020 03 02

Finansų ministerijai, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Europos

socialinio fondo agentūrai dėl Europos socialinio fondo finansuojamų

projektų darbuotojų nekontaktinio darbo apmokėjimo karantino

laikotarpiu; 2020 03 13

Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Finansų ministerijai, Socialinės

apsaugos ir darbo ministerijai, Švietimo ministerijai, Sveikatos apsaugos

ministerijai, Vidaus reikalų ministerijai, Lietuvos savivaldybių asociacijai

dėl Lietuvos Vyriausybės svarstomo ekonominių ir finansinių priemonių

plano visuomenės sveikatos apsaugai užtikrinti ir šalies ekonomikai

skatinti; 2020 03 18

Lietuvos savivaldybių asociacijai dėl savivaldybių puslapiuose

skelbiamos informacijos apie paslaugas ir piniginę paramą ekstremalios

situacijos metu; 2020 03 20

Europos socialinio fondo agentūrai dėl Europos socialinio fondo

finansuojamų projektų administravimo palengvinimo ekstremalios

situacijos metu; 2020 03 25

Lietuvos Respublikos Prezidentui call for European leaders to clearly

focus on protecting the most vulnerable from the impacts of Covid19;

2020 03 25

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija dėl 2021–2030 m. Socialinės

sutelkties plėtros programos projekto; 2020 03 26
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Lietuvos Respublikos Prezidentui, Seimo Pirmininkui, Lietuvos

Respublikos Seimo nariams, Ministrui Pirmininkui, Vyriausybės

ekstremalių situacijų komisijai, Finansų ministrui, Socialinės apsaugos ir

darbo ministrui, savivaldybių asociacijos prezidentui: Nevyriausybinių

organizacijų ir mokslininkų pozicija bei siūlymai dėl covid-19 socialinio

poveikio; 2020 04 08

Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centrui dėl apsaugos

priemonių skyrimo nevyriausybinėms organizacijoms; 2020 04 16

Lietuvos Respublikos Prezidentui, Seimo Pirmininkui, Ministrui

Pirmininkui: Viešas kreipimasis dėl Finansų ministerijos parengto

Ateities ekonomikos DNR plano; 2020 05 22

Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto nariams dėl Socialinės

apsaugos ir darbo ministerijos pateiktų priemonių COVID-19

socialinėms pasekmėms mažinti; 2020 05 01

Parlamentinėms partijoms: Kreipimasis į partijas dėl socialinės

apsaugos plėtros; 2020 07 20

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl siūlymų Ekonomikos

gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonei; 2020 10 22

Aplinkos ministerijai dėl siūlymų Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo

didinimo priemonei; 2020 10 28

Lietuvos Respublikos Prezidentui, Naujosios koalicijos lyderėms, Seimo

socialinių reikalų ir darbo komitetui, Seimo neįgaliųjų teisių komisijai,

Seimo savižudybių ir smurto prevencijos komisijai, Vyriausybei,

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Sveikatos apsaugos

ministerijai: viešas kreipimasis dėl pagalbos ir paslaugų nesuteikimo

žmonėms su negalia ir jų šeimoms; 2020 11 12
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Sveikatos apsaugos ministerijai: viešas kreipimasis dėl stigmatizuojančio

vaizdo klipo platinimo ir viešinimo; 2020 12 04

Seimo socialinių reikalų ir darbo komitetui dėl vyriausybės programos

projekto; 2020 12 08

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl bedarbių socialinės

apsaugos pandemijos metu; 2020 12 22
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SUSITIKIMAI SU SPRENDIMŲ PRIĖMĖJAIS
2020 m. NSMOT dalyvavo 58-iuose apskrito stalo diskusijose ir susitikimuose

su sprendimų priėmėjais:

1. Susitikimas su SADM atstovais socialinių paslaugų skyriumi dėl siūlymų

socialinių paslaugų katalogui; 2020 01 09

2. Susitikimas su SADM atstovais dėl socialinės paramos sistemos stebėsenos

modelio; 2020 01 27

3. Susitikimas su Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovais: skurdo ir

socialinės atskirties apžvalgos pristatymas; 2020 01 29

4. Susitikimas su TS-LKD partijos atstovais: skurdo ir socialinės atskirties

apžvalgos pristatymas; 2020 02 03

5. Susitikimas su SADM atstovais dėl Nacionalinio pažangos plano plėtros

programų pristatymo; 2020 02 05 

6. Susitikimas su ESFA atstovais dėl socialinių inovacijų projektų; 2020 02 06

7. Susitikimas su Seimo nare Dovile Šakaliene: skurdo ir socialinės atskirties

apžvalgos pristatymas; 2020 02 19

8. Susitikimas su LR Vyriausybės atstovais dėl Nacionalinio pažangos plano;

2020 02 24



9. Susitikimas su LR Vyriausybės atstovais dėl Nacionalinio pažangos plano;

2020 03 04

10. Susitikimas su SADM atstovais dėl VDC akreditavimo; 2020 03 05

11. Susitikimas su SADM atstovais dėl Covid-19 situacijos ir NVO padėties

pandemijos metu; 2020 03 24

12. Susitikimas su SADM atstovais dėl Covid-19 situacijos ir NVO padėties

pandemijos metu; 2020 03 27

13. Susitikimas su SADM atstovais dėl Covid-19 situacijos ir NVO padėties

pandemijos metu; 2020 04 01

14. Susitikimas su SADM atstovais dėl Covid-19 situacijos ir NVO padėties

pandemijos metu; 2020 04 08

15. Susitikimas su Seimo atstovais nariu Justu Džiugeliu dėl Covid-19 apsaugos

priemonių; 2020 04 09

16. Susitikimas su SADM atstovais dėl Covid-19 situacijos ir NVO padėties

pandemijos metu; 2020 04 15

17. Susitikimas su Seimo nariu Tomu Tomilinu dėl Covid-19 situacijos ir NVO

padėties pandemijos metu; 2020 04 15

18. Susitikimas su SADM atstovais: projekto „Vaikų paslaugų centrai“

pristatymas; 2020 04 17

19. Susitikimas su Seimo nare Monika Navickienė dėl Covid-19 situacijos ir NVO

padėties pandemijos metu; 2020 04 17

20. Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas: NVO ir mokslininkų siūlymų dėl

socialinės padėties, susidariusios dėl COVID 19 pandemijos, pristatymas; 2020

04 20

21. Susitikimas su LR Prezidentu Gitanu Nausėda dėl neįgaliųjų situacijos

karantino metu; 2020 04 21

22. Susitikimas su SADM atstovais dėl Covid-19 situacijos ir NVO padėties

pandemijos metu; 2020 04 22

23. Susitikimas su SADM atstovais dėl Covid-19 pandemijos socialinių pasekmių

mažinimo; 2020 04 24

24. Susitikimas su SADM atstovais dėl Covid-19 pandemijos socialinių pasekmių

mažinimo; 2020 04 28

Nacionalinis skurdo mažinimo oganizacijų tinklas 13



25. Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas: NVO ir mokslininkų siūlymų

dėl socialinės padėties, susidariusiuos dėl COVID 19 pandemijos, pristatymas;

2020 04 29

26. Susitikimas su Seimo nariu Tomu Tomilinu dėl NVO ir mokslininkų siūlymų

pandemijos socialinėms pasekmėms mažinti; 2020 04 29

27. Susitikimas su SADM atstovais dėl Covid-19 situacijos ir NVO padėties

pandemijos metu; 2020 05 04

28. Susitikimas su SADM atstovais dėl socialinių paslaugų teikimo pandemijos

metu; 2020 05 04

29. Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas: siūlymų dėl Covid-19

pandemijos socialinių pasekmių mažinimo svarstymas; 2020 05 06

30. Susitikimas su SADM atstovais dėl Covid-19 pandemijos socialinių

pasekmių mažinimo; 2020 05 11

31. Susitikimas su SADM atstovais dėl socialinių paslaugų teikimo pandemijos

metu; 2020 05 12

32. Susitikimas su SADM atstovais dėl Covid-19 situacijos ir NVO padėties

pandemijos metu; 2020 04 18

33. Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas: dėl Užimtumo įstatymo

poįstatyminių aktų; 2020 05 18 

34. Susitikimas su SADM atstovais dėl socialinių paslaugų teikimo pandemijos

metu; 2020 05 19

35. Susitikimas su SADM atstovais dėl Covid-19 situacijos ir NVO padėties

pandemijos metu; 2020 05 25

36. Susitikimas su SADM atstovais dėl Covid-19 pandemijos socialinių

pasekmių mažinimo; 2020 05 25

37. Susitikimas su SADM atstovais dėl Covid-19 situacijos ir NVO padėties

pandemijos metu; 2020 06 01

38. Susitikimas su SADM atstovais dėl socialinių paslaugų teikimo pandemijos

metu; 2020 06 02

39. Susitikimas su SADM atstovais dėl Covid-19 situacijos ir NVO padėties

pandemijos metu; 2020 06 08
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40. Susitikimas su SADM atstovais dėl socialinių paslaugų teikimo pandemijos

metu; 2020 06 16

41. Susitikimas su SADM atstovais dėl socialinių paslaugų teikimo pandemijos

metu; 2020 06 23

42. Susitikimas su EBPO atstovais dėl poveikio vertinimo metodikos; 2020 07

09

43. Susitikimas su LR Vyriausybės atstovais dėl Nacionalinio pažangos plano;

2020 07 28

44. Susitikimas su TS-LKD: partijos programos pristatymas; 2020 07 29

45. Susitikimas su SADM atstovais dėl socialinės piniginės paramos stebėsenos

modelio; 2020 08 12

46. Susitikimas su SADM atstovais dėl socialinių paslaugų teikimo pandemijos

metu; 2020 08 25    

47. Susitikimas su ŠMSM atstovais dėl Ekonomikos DNR plano; 2020 09 02

48. Susitikimas su TS-LKD atstovais dėl paslaugų teikimo karantino metu; 2020

09 09

49. Susitikimas su LR Vyriausybės atstovais dėl NVO tarybos darbo; 2020 09 29

50. Susitikimas su SADM atstovais dėl užimtumo paslaugų ilgalaikiams

bedarbiams 2020 10 25 

51. Susitikimas su SADM atstovais dėl socialinių paslaugų teikimo pandemijos

metu; 2020 10 25

52. Susitikimas su SADM atstovais dėl socialinių paslaugų teikimo pandemijos

metu; 2020 11 24

53. Susitikimas su SADM atstovais dėl Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo

didinimo priemonės; 2020 12 04

54. Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas: dėl siūlymų LR Vyriausybės

programai; 2020 12 09

55. Susitikimas su SADM atstovais dėl socialinių paslaugų teikimo pandemijos

metu; 2020 12 15
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56. Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas: dėl siūlymų Covid-19

pandemijos socialinių pasekmėms mažinti; 2020 12 18

57. Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas: dėl siūlymų Covid-19

pandemijos socialinių pasekmėms mažinti; 2020 12 23

58. Susitikimas su ŠMSM, mokyklų ir savivaldybių atstovais dėl nuotolinio

ugdymo; 2020 12 31
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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). 2020 m.

NSMOT deleguotos atstovės Aistė Adomavičienė ir Rimgailė Baltutė dalyvavo

19-oje EAPN organizuotų susitikimų. 

Bendradarbiaujant su EAPN, NSMOT analizavo ir teikė savo įžvalgas dėl

Europos Komisijos ataskaitos Lietuvai, Ekonominio atsigavimo ir atsparumo

didinimo priemonės, Europos socialinių teisių ramsčio veiksmų plano ir kitų

ES kontekste svarbių priemonių. Pagal EAPN narių iš visos Europos pateiktas

įžvalgas, EAPN taip pat pateikė apibendrintą ataskaitą apie COVID-19

socialinį poveikį ir reikalingas priemones. 

2020 m. NSMOT organizavo vieną renginį:

1. Diskusija apie socialinių paslaugų katalogą; 2020 02 27

RENGINIAI

Skaityti pranešimai ir dalyvavimas panelinėse diskusijose:

1. Pal. J Matulaičio diskusija "Kieno rankose galia socialiniame darbe?"; 2020 01 17

2. Iniciatyvos „Žalia Lietuva“ nuotolinė diskusija; 2020 11 24

3. Nacionalinis NVO forumas; 2020 12 04

https://www.eapn.eu/the-impact-of-covid-19-on-people-experiencing-poverty-and-vulnerability-eapn-report/


SKURDĄ PATIRIANČIŲ ASMENŲ SUSITIKIMAS

Rugsėjo 17 d. sunkumus patiriančius žmones NSMOT pakvietė išsakyti savo

problemas ir kartu ieškoti sprendimo būdų skurdą patiriančių asmenų

susitikime Vilniuje. Siekdami įgalinti žmones kelti jiems rūpimas problemas ir

dalyvauti politikos sprendimuose, kuriame tiesioginį dialogą tarp skurdą

patiriančių asmenų ir sprendimų priėmėjų. Toks susitikimas Lietuvoje

rengiamas trečią kartą.

Susitikime taip pat dalyvavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai.

Taikydami forumo teatro metodą, daugiausia dėmesio skyrėme socialinių ir

pilietinių teisių užtikrinimo iššūkiams ir problemoms, kurie užkerta kelią išbristi

iš skurdo. Didelis dėmesys buvo skiriamas žmogiškumo, sveikatos priežiūros,

informuotumo ir artėjančių rinkimų temoms. Susitikimo metu aptartos

problemos apibendrintos leidinyje.

Tokie susitikimai, kai žmonės įtraukiami į sprendimų priėmimą, kviečiami

išsakyti savo nuomonę, yra įprasta praktika daugelyje Europos valstybių.

Europos lygmeniu tokius susitikimus kasmet organizuoja EAPN. Dėl COVID-19

pandemijos 2020 m. susitikimas neįvyko.
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https://www.smtinklas.lt/wp-content/uploads/simple-file-list/Skurdo-patirt%C4%AF-turin%C4%8Di%C5%B3-%C5%BEmoni%C5%B3-susitikimai/Skurdo-patirt%C4%AF-turin%C4%8Di%C5%B3-%C5%BEmoni%C5%B3-susitikimas-2020.pdf


SKURDO IR SOCIALINĖS
ATSKIRTIES APŽVALGA
2020 M.
2020 m. spalį buvo publikuota NSMOT

Skurdo ir socialinės atskirties apžvalga. 

Šioje apžvalgoje buvo aptariamos skurdo

ir socialinės atskirties sąvokos, 2019 m.

tendencijos, išryškinami skurdą ir socialinę

atskirtį patiriančių žmonių sunkumai,

gyvenimo realijos. Taip pat apžvelgiami

dalis Europos socialinių teisių ramsčio

principų ir jo įgyvendinimo spragos.

Galiausiai pateiktos Nacionalinio skurdo

mažinimo organizacijų tinklo narių, skurdo

ir socialinės atskirties srityje dirbančių

ekspertų įžvalgos bei rekomendacijos.
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https://www.smtinklas.lt/wp-content/uploads/simple-file-list/Metin%C4%97-skurdo-ir-socialin%C4%97s-atskirties-ap%C5%BEvalga/Skurdas-ir-socialine-atskirtis-Lietuvoje-2020.pdf
https://www.smtinklas.lt/wp-content/uploads/simple-file-list/Metin%C4%97-skurdo-ir-socialin%C4%97s-atskirties-ap%C5%BEvalga/Skurdas-ir-socialine-atskirtis-Lietuvoje-2020.pdf


Narių stiprinimas vykdomas per nuolatinę aktualios informacijos sklaidą, teisinę

pagalbą, techninių priemonių kūrimą ir mokymus. Pastaraisiais metais didelis

dėmesys buvo skiriamas narių teikiamų paslaugų kokybės stiprinimui.

2020 m. NSMOT surengė 5 mokymus nariams, kuriuose bendrai dalyvavo 102

dalyviai:

1. Tinklo valdybos ir administracijos strateginiai mokymai; 2020 02 19

2. Specialieji paslaugų mokymai dirbantiems su priklausomais asmenimis; 2020

02 24-25 ir 2020 03 03

3. Apskaitos politikos diegimosi mokymai; 2020 04 21

4. Gerovės valstybės modelis ir Lietuvos socialinės apsaugos sistemos bruožai;

2020 11 20

5. Rezultatų matavimo mokymai: įvadas; 2020 12 01

MOKYMAI

NARIŲ STIPRINIMAS
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2020 m. bendradarbiaujant su Valdymo inovacijų agentūra, buvo parengtas

NSMOT narių paslaugų kokybės užtikrinimo standartas bei reikalingų vidinių

dokumentų sąrašas. Standartą recenzavo prof. L. Žalimienė, protokoliniu

tarybos sprendimu patvirtino VU Sociologijos ir socialinio darbo institutas bei

NSMOT valdyba.

Standartą diegėsi 8 organizacijos, joms buvo organizuojamas individualių

konsultacijų ciklas, kurio metu buvo padedama rengti vidaus dokumentus,

ruošti paslaugų aprašus, kokybės vertinimo metodikas bei kurti kokybės

užtikrinimo veiklų planą, kuris bus naudojamas ateityje. 

Buvo parengtas grįžtamuoju ryšiu paremtas 360 laipsnių įsivertinimo metodinis

leidinys. Viešai prieinamame leidinyje pateikiama informacija, kaip įvertinti

socialinių paslaugų gavėjų, jų artimųjų bei socialinių partnerių požiūrius ir

pasitenkinimą paslaugomis. Metodika orientuota į organizacijų įsivertinimą,

pasitelkiant klientus, jų aplinką ir kitas suinteresuotas šalis. 

KOKYBĖS STANDARTAS
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https://www.smtinklas.lt/wp-content/uploads/simple-file-list/Studijos/Socialines-paslaugas-teikian%C4%8Di%C5%B3-organizacij%C5%B3-veiklos-rezultat%C5%B3-vertinimo-metodika.pdf


2020 m. rugsėjį NSMOT organizavo trejus atvejo vadybos mokymus

savivaldybėms, kuriose buvo pradėtas įgyvendinti Užimtumo didinimo

programos, skirtos plėtoti užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų

nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelį. Mokymuose

dalyvavo 24 savivaldybių atstovai. 

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

atvejo vadybos specifika; ilgalaikių bedarbių galimybių darbo rinkoje vertinimas;

metodinių priemonių apžvalga. 

Visus metus NSMOT aktyviai komunikavo

Facebook paskyroje, pateikiant skurdą

patiriančių žmonių problemas, aktualią

statistiką, duomenų analizę. Taip pat

akcentuojamos socialinės politikos spragos ir

siūlomi sprendimai. Iš viso NSMOT Facebook

paskyroje 2020 m. buvo publikuoti 93 įrašai.

ATVEJO VADYBOS MOKYMAI

PASLAUGŲ PLĖTOJIMAS

KOMUNIKACIJA

KOMUNIKACIJA NSMOT FACEBOOK PASKYROJE
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1. Ekspertė: „Atidirbinėjimas“ už valstybės paramą užsuka socialinės paramos ratą,

bet niekaip iš jo neveda, 2020 01 30

2. Nevyriausybinės organizacijos: Nacionalinis pažangos planas nespręs pajamų

nelygybės, 2020 02 27

3. Vyriausybė raginama nepamiršti pažeidžiamiausių visuomenės grupių ir padėti

ne tik verslui, 2020 03 18

4. Nevyriausybininkai ir mokslininkai: paramos reikia ne tik verslui, kitaip kartosis

2008 metų krizės klaidos, 2020 04 08

5. Išsaugosime žmones – išsaugosime Lietuvą, 2020 04 22

6. Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas pasigenda nuoseklių skurdo

mažinimo pasiūlymų politinėse diskusijose, 2020 09 23

7. Naujausia apžvalga: skurdo rodikliai pagerėjo, tačiau pandemija skurstantiems

turės ilgalaikį poveikį, 2020 10 15

8. Viešas kreipimasis dėl pagalbos nesuteikimo žmonėms su negalia ir jų

šeimoms, 2020 11 12

9. Lietuvos Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane nėra vietos

socialinei sričiai, 2020 11 19

10. Kokybės standartas nevyriausybiniame sektoriuje: kad nekiltų klausimų, kas

dirba gerai, o kas – ne, 2020 11 30

PRANEŠIMAI SPAUDAI
IR STRAIPSNIAI
ŽINIASKLAIDAI
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2020 m. NSMOT kartu su
partneriais išplatino 10
pranešimų spaudai:

https://manoteises.lt/straipsnis/eksperte-atidirbinejimas-uz-valstybes-parama-uzsuka-socialines-paramos-rata-bet-niekaip-jo-neveda/?fbclid=IwAR3mhg8zSdv38bjFj-7Gz7SPvuMY5jTod752jNJcv1Lv-Xm4ndVgfQW6cA8
https://www.smtinklas.lt/nevyriausybines-organizacijos-nacionalinis-pazangos-planas-nespres-pajamu-nelygybes/
https://www.smtinklas.lt/vyriausybe-raginama-nepamirsti-pazeidziamiausiu-visuomenes-grupiu-ir-padeti-ne-tik-verslui/
https://manoteises.lt/straipsnis/nevyriausybininkai-ir-mokslininkai-paramos-reikia-ne-tik-verslui-kitaip-kartosis-2008-metu-krizes-klaidos/
https://www.smtinklas.lt/issaugosime-zmones-issaugosime-lietuva/
https://manoteises.lt/straipsnis/nacionalinis-skurdo-mazinimo-organizaciju-tinklas-pasigenda-nuosekliu-skurdo-mazinimo-pasiulymu-politinese-diskusijose/
https://www.smtinklas.lt/naujausia-apzvalga-skurdo-rodikliai-pagerejo-taciau-pandemija-skurstantiems-tures-ilgalaiki-poveiki/
https://www.smtinklas.lt/viesas-kreipimasis-del-pagalbos-nesuteikimo-zmonems-su-negalia-ir-ju-seimoms/?fbclid=IwAR3puPIr6XuubLI-m4DuGhtKoezhewFK1VHcOmhU2txW4k0Rr3YQ7gj7yB8
https://www.smtinklas.lt/lietuvos-ekonomikos-gaivinimo-ir-atsparumo-didinimo-plane-nera-vietos-socialinei-sriciai/?fbclid=IwAR2doQARmvpsHWtyomshI5mJKrm8KIvsAVZqKajl671h16vDt_nS7e5r5-8
https://manoteises.lt/straipsnis/kokybes-standartas-nevyriausybiniame-sektoriuje-kad-nekiltu-klausimu-kas-dirba-gerai-o-kas-ne/?fbclid=IwAR2Nk1PuDHhzBYWxwXk0U1GL6j1t0TCDFFaZeMY_na6qhFC5ZB-Z34eGD9g


NSMOT yra Nacionalinės NVO koalicijos ir Europos kovos su skurdu tinklo

(European Anti Poverty Network – EAPN) nariai.

Teikdami siūlymus NSMOT bendradarbiavo su kitomis organizacijomis: NVO

koalicija, VU FSF Sociologijos ir socialinio darbo instituto mokslininkais, Lietuvos

negalios organizacijų forumu, Nacionalinis švietimo NVO tinklu, NVO koalicija „Už

vaiko teises“, NVO vaikams konfederacija, Lietuvos socialinių darbuotojų asociacija,

Lietuvos vartotojų organizacijų aljansu, Žmogaus teisių organizacijų koalicija,

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų

sąjunga.

Rengiant Skurdo ir socialinės atskirties apžvalgą NSMOT bendradarbiavo su

Maltos ordino pagalbos tarnyba, Pagalbos namuose tarnyba, Nacionaliniu

švietimo NVO tinklu, Vilnius social club, Lietuvos negalios organizacijų forumu, VA

Carito Laikinaisiais namais.

2020 m. NSMOT atstovai pateikė 82
komentarus spaudai. Komentarus
sudaro interviu reportažams,
aktualijų laidoms ir straipsniams. 

KOMENTARAI
SPAUDAI
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PARTNERYSTĖS



„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 – 2020 03 04. Įgyvendinimo laikotarpis – 12 mėn.

Sutartis su EAPN dėl Skurdo patirtį turinčių žmonių susitikimo organizavimo

ir įsitraukimo į Europos Semestrą. Sutarties data 2020 06 17.

Projektas „Skurdo patirtį turinčių žmonių įtraukimas į viešosios politikos
sprendimų priėmimus” („Pokyčių forumas”) - Aktyvių piliečių fondo,

finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis, dalis. Sutarties Nr. K1-O1-IP-V-

120. Bendra projekto suma 79 914,21 Eur. Projekto įgyvendinimo laikotarpis nuo

2020-12-01 iki 2022-05-31. Projekto partneriai: Koordinacinis centras „Gilė”, Maltos

ordino pagalbos tarnyba, VšĮ „Inovatorių slėnis“, LPF „Pagalbos namuose tarnyba“,

VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras, Vilkaviškio rajono kaimo

bendruomenių sąjunga, Welfare Alliance, European Anti-Poverty Network Norway,

VšĮ Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centras, Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės

parapijos Caritas, Viešoji įstaiga „Menų ir mokymo namai“, Lietuvos žmogaus teisių

centras.
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PROJEKTAI IR FINANSAI
VYKDOMI PROJEKTAI



Gautos lėšos per finansinius metus:
Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto projektų vykdymui –63129Eur.

Kitos finansavimo panaudojimo pajamos –60594Eur.

Uždirbtos pajamos, kitos pajamos –7169 Eur.

Įsigytas ir perleistas turtas per finansinius metus – 2020 m. turto nebuvo

perleista. Buvo įsigytas nešiojamas kompiuteris Lenovo V 15-IIL 82C50075MH,

kurio vertė 535 Eur.

Išlaidas per finansinius metus 

,,Alternatyvių Investicijų Detektorius (AID)“ - iš 2014-2020 m. Europos Socialinio

fondo lėšų bendrai finansuojamas projektas. NSMOT kaip projekto partneris

dalyvauja socialinių inovacijų platformos ir inkubatoriaus veiklose.  Sutarties

pasirašymo data 2020 06 08.

90981
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Išlaidos per 2020 m.

Projektų vykdymo, renginių

Darbuotojų išlaikymo

Kitos išlaidos

Viso:

2020 m. pabaigoje NSMOT dirbo 4 darbuotojai.

Suma, EUR

32639

4692

128416



Įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus

2021 m. NSMOT veikla apims advokaciją, narių stiprinimo veiklas per mokymus,

narių kokybės stiprinimą diegiant standartą, komunikaciją, skaidrumo

stiprinimą ir partnerysčių plėtrą. 
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2020 m. gauta parama medicininėmis priemonėmis, kurios buvo perduotos

nariams, o jų vertė 26160 Eur.

850
Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (subsidija)

57372Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (VRM)

Europos socialinio fondo agentūra (ESFA)

35961VšĮ Atviros Lietuvos Fondas (APF)

Suma, EURGautos lėšos ir jų šaltiniai per 2020 metus

2430European Anti-Poverty Network (EAPN)

125VMI 1,2 proc. GPM

62755
Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės

apsaugos (SADM)

Viso:

1325Nario mokestis

6604

167432

2021 PLANAI
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Advokacija: bus teikiami siūlymai ir rekomendacijos teisės aktams,

daugiausia dėmesio skiriant paslaugų, piniginės paramos stiprinimui,

mokesčių ir įsiskolinimų sistemų tobulinimui, paslaugų perdavimui NVO.

Bus atliekamas socialinių paslaugų katalogo tyrimas ir advokacija, kuriama

advokacijos strategija, dalyvaujama EAPN veiklose, organizuojami skurdą

patiriančių žmonių regioniniai susitikimai, pristatoma naujausia Skurdo ir

socialinės atskirties apžvalga.

Mokymai: nariams bus organizuojami mokymai komunikacijos,rezultatų

matavimo, psichosocialinės rizikos valdymo, darbo su priklausomais

asmenimis temomis. Taip pat organizuojamas socialinės politikos temų

mokymų ciklas.

Kokybės standartas: plėtojamas kokybės standarto diegimas organizuojant

išorinius auditus ir konsultuojant naujas organizacijas, siekiančias įsidiegti

standartą.

Komunikacija: bus plėtojama komunikacija socialiniuose tinkluose,

platinami pranešimai spaudai, interviu žiniasklaidai. Organizuojama

diskusija dėl skurdą patiriančių asmenų įtraukimo į viešąjį valdymą.

Skaidrumas: atliekamas organizacijos finansinis auditas.

Partnerystės: partnerystės bus plėtojamos įsitraukiant į NVO koalicijos veiklą,

pritraukiant naujus NSMOT narius, bendradarbiaujama su EAPN tinklu ir

kitais užsienio partneriais.

Direktorė Aistė Adomavičienė                                 


