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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. 

2021 m. pagrindinės veiklos buvo susijusios su NSMOT
advokacija, narių stiprinimu, skurdą patiriančių žmonių
įtraukimo, paslaugų plėtojimu ir komunikacija.

Įžanga
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Balandžio 28 d. vyko visuotinis NSMOT narių susirinkimas. Susirinkimo metu
sveikinimo žodį tarė SADM ministrė Monika Navickienė. Buvo tvirtinamos
veiklos ir finansinės ataskaitos, pristatyti organizacijos planai, revizijos
komisijos ataskaita, pravesta narių metodikų dalijimosi sesija. Susirinkimo
metu vyko naujos valdybos rinkimai. Visi NSMOT nariai turi po vieną balsą. 

2021 m. išrinktos valdybos nariai:
Kristina Čiginskienė (valdybos pirmininkė),
Eglė Samuchovaitė,
Gražvydas Pavalkis, 
Deimantė Bukeikaitė, 
Simonas Gurevičius. 

2021 m. NSMOT valdyba posėdžiavo arba
elektroniniu būdu balsavo 7 kartus.

VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

VALDYBA
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VALDYMAS



2020 m. pabaigoje NSMOT buvo 51 narys.

2021 m. viena organizacija išstojo, o prie NSMOT prisijungė du nauji nariai:
1. Septynios akimirkos, VšĮ 
2. Amatų mokykla „Sodžiaus meistrai“, VšĮ
 
2021 m. pabaigoje buvo 52 nariai. Narių sąrašas: 

4

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

190785548Lietuvos kurčiųjų draugija, asociacija

190679146Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija, asociacija

190759578Lietuvos Samariečių bendrija, asociacija

193376827Lietuvos samariečių bendrijos Kauno skyrius, asociacija

304737962Šeimų centras "Būkime kartu", VšĮ



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
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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

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

304934486Septynios akimirkos, VšĮ

125876778Amatų mokykla „Sodžiaus meistrai“, VšĮ



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, 

7

ADVOKACIJA

NSMOT ATSTOVAVIMAS STEBĖSENOS
KOMITETUOSE, TARYBOSE IR DARBO GRUPĖSE
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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 Gražina Semėnienė.



valstybės biudžeto ir kitomis lėšomis, įgyvendinimo priežiūros komitetas prie
LR Sveikatos apsaugos ministerijos: atstovas stebėtojo teisėmis Edvinas
Regelskis, pakaitinė – Marija Balsevičiūtė;

Nevyriausybinių organizacijų taryba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės:
pakaitinė narė Aistė Adomavičienė.

Darbo grupė Europos socialinių teisių ramsčio įgyvendinimui koordinuoti
prie LR Vyriausybės: atstovė Rimgailė Baltutė.

Tarpžinybinė vaiko gerovės taryba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės:
atstovas Gražvydas Pavalkis, pakaitinė atstovė Aistė Adomavičienė. 

Vilniaus miesto savivaldybės NVO taryba: atstovas Modestas Bastys.

Tarpžinybinė darbo grupė dėl mokestinių lengvatų peržiūrėjimo: Aistė
Adomavičienė.

2021 m. NSMOT atstovai
sudalyvavo 25 stebėsenos
komitetų, tarybų ir darbo

grupių susitikimuose. 
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REGIONINĖS TARYBOS

2021 m. NSMOT delegavo savo atstovus į
partnerių grupes prie regioninių plėtros
tarybų (RPT):

Vilniaus RPT: Edvinas Regelskis
Kauno RPT: Jūratė Matikovienė
Klaipėdos RPT:Jurgita Kulevičienė
Šiaulių RPT: Asta Jaseliūnienė
Šiaulių RPT: Jovita Vičienė
Panevėžio RPT: Justina Tubienė
Panevėžio RPT: Stanislava Stanevičiūtė
Alytaus RPT: Ona Žilioninė
Alytaus RPT: Jolanta Leonavičienė
Alytaus RPT: Rasa Gražuolienė
Marijampolės RPT: Giedrė Volf
Telšių RPT: Vilija Austienė
Telšių RPT: Jūratė Damanskienė
Utenos RPT: Diana Tumėnienė
Tauragės RPT: Indrė Pilypė
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SIŪLYMAI

2021 m. NSMOT
parengė 24
raštiškus siūlymus
teisės aktams:

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Švietimo ir sporto ministerijai dėl
moksleivių nuotolinio ugdymo; 2021 01 05   

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl moksleivių nuotolinio ugdymo;
2021 01 07

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Švietimo ir sporto ministerijai dėl
moksleivių nuotolinio ugdymo; 2021 01 08

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl bendrųjų pastabų Vyriausybės
programos priemonių planui; 2021 01 19

Finansų ministerijai dėl pasiūlymų mokesčių reformai; 2021 02 10

      

     

 



LR Seimo nariams dėl Birutės Sabatauskaitės kandidatūros į LR Lygių
galimybių kontrolieriaus poziciją palaikymo; 2021 03 24          

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl pajamų nelygybės plėtros
programos; 2021 03 29

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl ekonomikos gaivinimo ir
atsparumo didinimo priemonių plano; 2021 04 01

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl socialinės sutelkties
(solidarumo) plėtros programos; 2021 04 09         

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl šeimos politikos stiprinimo
plėtros programos; 2021 04 09         

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl įtraukios darbo rinkos plėtros
programos; 2021 04 09         

LR Vyriausybei, Finansų ministerijai, Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijai, UAB Visionary analytics dėl Ekonomikos gaivinimo ir
atsparumo didinimo priemonių plano "Naujos kartos Lietuva"; 2021 04 26

Rinkimų sistemos priežiūros darbo grupei dėl manipuliacijų
pažeidžiamomis grupėmis rinkimų metu; 2021 04 30

LR Seimo biudžeto ir finansų komitetui dėl Nedarbo socialinio draudimo
įstatymo Nr. IX-1904 13 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto; 2021 05 18

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl Socialinių paslaugų įstatymo
pakeitimo; 2021 06 01
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Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Finansų ministerijai dėl pajamų
nelygybės mažinimo plėtros programos; 2021 07 01 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl Telkimo visuomenei naudingai
veiklai atlikti tvarkos aprašo pakeitimo projekto; 2021 07 08

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl Paramos būstui įsigyti ar
išsinuomoti įstatymo Nr. XIII-1215 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 20 IR 25
straipsnių pakeitimo įstatymo; 2021 09 23

Finansų ministerijai, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai  dėl siūlymų
pajamų nelygybės mažinimui; 2021 10 11

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl Įsakymo Nr. A1-93 dėl
socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo, Įsakymas Nr. A1-492 dėl
akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimų patvirtinimo; 2021 10
12

LR Seimo frakcijoms dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems
gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 8 IR 17 straipsnių pakeitimo įstatymo
projekto; 2021 11 10

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl Užimtumo įstatymo pakeitimų;
2021 11 26

LR Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetui dėl Socialinių paslaugų
įstatymo pakeitimo projekto XIVP-1095; 2021 12 06

LR Seimo Biudžeto ir finansų komitetui dėl Labdaros ir paramos įstatymo
Nr. I-172 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto; 2021 12 06

Su raštiškais siūlymais teisės aktams išsamiau galite susipažinti NSMOT
tinklapyje.
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SUSITIKIMAI SU SPRENDIMŲ PRIĖMĖJAIS

2021 m. NSMOT dalyvavo 82-uose apskrito stalo diskusijose ir susitikimuose
su sprendimų priėmėjais:

1. Susitikimas su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais dėl
testavimo, vakcinavimo, vaiku nuotolinio ugdymo, kompleksinių ir kitų
paslaugų finansavimo; 2021 01 05
2. Susitikimas su Vyriausybės atstovais dėl karantino VDC ir nuotolinio
mokymo; 2021 01 09
3. Susitikimas su Seimo nare Dovile Šakaliene dėl socialinių išmokų ir
paslaugų; 2021 01 11
4.  Susitikimas su Seimo nariais Dovile Šakaliene ir Algirdu Sysu dėl socialinių
išmokų ir paslaugų; 2021 01 13          
5.  Susitikimas su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais dėl
vaikų dienos centrų veiklos; 2021 01 14
6. Susitikimas su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais dėl
pagalbos mokiniams, besimokantiems nuotoliniu būdu; 2021 01 15
7.  Susitikimas su Vyriausybės atstovais dėl karantino priemonių; 2021 01 16
8. Susitikimas su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais dėl
Vyriausybės priemonių plano; 2021 01 18
9. Susitikimas su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais dėl
vakcinavimo ir savanorių pagalbos švietimo sistemoje; 2021 01 19
10. Susitikimas su Vyriausybės atstovais dėl karantino priemonių; 2021 01 23
11. Susitikimas su Seimo nariu Mindaugu Linge dėl visuomenei naudingos
veiklos ir paslaugų paramos gavėjams; 2021 01 26
12. Susitikimas su Socialdemokratų frakcija: NSMOT skurdo ir socialinės
atskirties apžvalgos pristatymas; 2021 01 26
13. Susitikimas su Vyriausybės atstovais dėl karantino priemonių; 2021 01 30
14. Susitikimas su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais dėl
atsigavimo plano; 2021 02 02



15. Susitikimas su Seimo nariais Dovile Šakaliene, Rasa Budbergyte, Gintautu
Palucku dėl socialinė piniginės paramos, visuomenei naudingi darbų ir
įsiskolinimai; 2021 02 02
16. Susitikimas su Seimo nariu Andriumi Navicku dėl jaunimo iššūkių; 2021 02 05
17. Susitikimas su Vyriausybės atstovais dėl karantino priemonių; 2021 02 06
18. Susitikimas su Seimo nariu Andriumi Navicku dėl karantino socialinio
poveikio, skurdo ir NSMOT veiklos; 2021 02 10
19. Susitikimas su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais dėl
neįgaliųjų socialinės reabilitacijos paslaugų akreditacijos; 2021 02 11
20. Susitikimas su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais dėl
socialinių paslaugų katalogo aptarimo 2021 02 18
21. Susitikimas su Vyriausybės atstovais dėl karantino priemonių; 2021 02 20
22. Susitikimas su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais dėl
kompleksinių paslaugų ir VDC; 2021 02 23
23. Susitikimas su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais dėl
socialinių paslaugų katalogo; 2021 02 25
24. Susitikimas su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais dėl žmonių
su negalia klausimų Vyriausybės programoje; 2021 02 25
25. Susitikimas su Vyriausybės atstovais dėl Vyriausybės programos; 2021 02 26
26. Susitikimas su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais dėl
socialinių paslaugų katalogo; 2021 03 02
27. Susitikimas su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais dėl
paslaugų standarto, socialinių paslaugų katalogo ir minimalių pajamų; 
2021 03 05
28. Susitikimas su Vyriausybės atstovais dėl karantino priemonių; 2021 03 06
29. Susitikimas su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais dėl
socialinių paslaugų; 2021 03 08
30. Susitikimas su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais dėl
socialinių paslaugų katalogo; 2021 03 23
31. Susitikimas su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais dėl
piniginės paramos įstatymo; 2021 03 25
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32. Susitikimas su Vyriausybės atstovais dėl plano „Naujos kartos Lietuva“;
2021 03 30
33. Susitikimas su Vyriausybės atstovais dėl NVO įtraukimo į sprendimų
priėmimus, plano „Naujos kartos Lietuva“; 2021 04 01
34. Susitikimas su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais dėl
paslaugų kokybės standarto NOKAS; 2021 04 12
35. Susitikimas su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais dėl
socialinių paslaugų katalogo; 2021 04 13
36. Susitikimas su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais dėl
paslaugų akreditacijos; 2021 04 14
37. Susitikimas su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais dėl
poreikių vertinimo metodikos; 2021 04 14
38. Susitikimas su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais dėl
socialinių paslaugų katalogo; 2021 04 19
39. Susitikimas su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais dėl
Ekonomikos gaivinimo plano; 2021 04 22
40. Susitikimas su Seimo nariu Justu Džiugeliu dėl NVO situacijos ir išmokų
žmonėms su negalia; 2021 04 23
41. Susitikimas su Lietuvos savivaldybių asociacija dėl akreditacijos ir NVO
įtraukimo į planavimą bei paslaugų teikimą; 2021 04 29
42. Susitikimas su Vyriausiąja tarnybinės etikos komisija dėl įtakdarių
skaidrumo sistemos; 2021 04 30
43. Susitikimas su Vyriausybės atstovais dėl savanorių vakcinavimo; 2021 05 01
44. Susitikimas su Vyriausybės atstovais dėl NVO įtraukimo į sprendimų
priėmimus; 2021 05 03
45. Susitikimas su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais dėl
atvejo vadybos modelio; 2021 05 04
46. Susitikimas su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais dėl
įsiskolinimų; 2021 05 04
47. Susitikimas su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais dėl NVO
plėtros įstatymo; 2021 05 04
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48. Susitikimas su Seimo nariu Justu Džiugeliu dėl NVO plėtros įstatymo; 2021
05 10
49. Susitikimas su Vyriausybės atstovais dėl NVO įtraukimo į sprendimų
priėmimus; 2021 05 20
50. Susitikimas su Seimo nariu Justu Džiugeliu dėl NVO fondo ir savanorystės
skatinimo; 2021 05 24
51. Susitikimas su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais dėl
akreditacijos; 2021 05 27
52. Susitikimas su Vyriausybės atstovais dėl psichologinės pagalbos teikimo;
2021 05 29
53. Susitikimas su Prezidentūros atstovais dėl socialinių iššūkių, socialinės
paramos, draudimo ir paslaugų; 2021 06 02
54. Susitikimas su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais dėl
socialinės paramos stebėsenos; 2021 06 08
55. Dalyvavimas Trišalėje taryboje dėl užimtumo situacijos Lietuvoje; 2021 06 08
56. Dalyvavimas Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitete dėl piniginės
paramos stebėsenos ir įsiskolinimų iššūkių; 2021 06 09
57. Susitikimas su  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais GovTech
priemonių; 2021 06 11
58. Susitikimas su Prezidentūros atstovais dėl iniciatyvos „Lietuvos galia“; 2021
06 30
59. Susitikimas su  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais dėl
nedarbo išmokų;  2021 07 01
60. Susitikimas su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais dėl
socialinės priežiūros paslaugų akreditavimo; 2021 07 01
61. Susitikimas su Vyriausybės atstovais dėl Atviros Vyriausybės plėtros; 2021
07 07
62. Susitikimas su Socialinės apsaugos ir darbo ministre Monika Navickiene dėl
NVO fondo; 2021 08 03
63. Susitikimas su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais dėl
visuomenei naudingų darbų; 2021 08 03
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64. Susitikimas su  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais dėl
socialinės paramos stebėsenos; 2021 08 17
65. Susitikimas su  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais dėl
akreditacijos; 2021 08 25
66. Susitikimas su Teisingumo ministre Evelina Dobrovolska dėl Lietuvos
pranešimo visuotinės periodinės peržiūros trečiajam ciklui; 2021 09 02
67. Susitikimas su  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais dėl
socialinės paramos stebėsenos; 2021 09 16
68. Susitikimas su  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais dėl
socialinės paramos stebėsenos; 2021 09 20
69. Susitikimas su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros agentūra dėl
individualizuotų paslaugų; 2021 09 28
70. Susitikimas su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros agentūra dėl būsto
situacijos Lietuvoje; 2021 10 01
71. Susitikimas su LR Seimo pirmininke Viktorija Čmilyte-Nielsen dėl NVO
aktualių klausimų; 2021 10 05
72. Susitikimas su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros agentūra dėl
individualizuotų paslaugų; 2021 10 08
73. Susitikimas su Europos Komisijos Užimtumo ir socialinių teisių komisaru dėl
Europos socialinių teisių ramsčio, skurdo ir socialinės apsaugos finansavimo; 
 2021 10 21
74. Susitikimas su  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais dėl NVO
plėtros įstatymo, Savanorystės metų, NVO stiprinimo ir užimtumo reformos;
2021 10 27
75. Susitikimas su Vidaus reikalų ministerija dėl regioninės plėtros tarybų; 
2021 11 08
76. Dalyvavimas Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitete dėl socialinio būsto;
2021 11 10
77. Susitikimas su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais dėl
„Alternatyvių investicijų detektoriaus“; 2021 11 10
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78. Susitikimas su  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais dėl
paramos būstui įsigyti įstatymo pakeitimų; 2021 11 16
79. Susitikimas su  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais dėl
užimtumo reformos; 2021 11 17
80. Susitikimas su  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais dėl
paramos būstui įsigyti įstatymo pakeitimų; 2021 11 19
81. Susitikimas su  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais dėl
užimtumo reformos; 2021 11 23
82. Susitikimas su Seimo nariu Justu Džiugeliu dėl NVO plėtros bei Labdaros ir
paramos įstatymų pakeitimų; 2021 12 20

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). 2021 m.
NSMOT atstovė Rimgailė Baltutė taip pat buvo išrinkta EU ISG grupės
vykdomosios grupės nare. 

2021 m. NSMOT deleguotos atstovės Aistė Adomavičienė ir Rimgailė Baltutė
dalyvavo 17-oje EAPN organizuotų susitikimų. Bendradarbiaujant su EAPN,
NSMOT analizavo ir teikė savo įžvalgas Ekonominio atsigavimo ir atsparumo
didinimo priemonės, Europos socialinių teisių ramsčio veiksmų plano ir kitų ES
kontekste svarbių priemonių.
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 Diskusija: „Ar galime pasiruošti krizėms ir kurti tvarią socialinę
apsaugą?”; 2021 02 09
 Skurdo ir socialinės atskirties apžvalgos pristatymas; 2021 09 27

 Lietuvos Banko diskusija apie ateitį ir infliacijos poveikį; Aistė
Adomavičienė; 2021 02 23
 Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto diskusija apie
planą „Naujos kartos Lietuva“; Aistė Adomavičienė; 2021 03 29
 Carito metinė konferencija "Laiko ženklai"; Rimgailė Baltutė;
2021 06 18
 Investuotojų forumas "Skurdas ir įsidarbinimo barjerai: ką
galime padaryti kartu?"; Aistė Adomavičienė; 2021 11 10

2021 m. NSMOT organizavo du renginius:
1.

2.

Skaityti pranešimai ir dalyvavimas panelinėse diskusijose:
1.

2.

3.

4.

RENGINIAI



2021-aisiais NSMOT surengė ketvirtąjį nacionalinį skurdo patirtį turinčių asmenų
susitikimą bei 10 regioninių: Šiauliuose, Kupiškyje, Vilkaviškyje, Vilniuje, Alytuje,
Antalieptėje, Kaune, Klaipėdoje, Vilkaviškyje ir Šilalėje. Susitikimuose dalyvavo
151 su iššūkiais susiduriantis žmogus ir apie 30 sprendimų priėmėjų: Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos bei savivaldybių atstovų.

Šios forumo teatro sesijos leido apjungti skurdą patiriančius žmones,
ministerijas ir savivaldybes, daug dėmesio skiriant žmonių įgalinimui ir atviram
dialogui – problemų ir jų sprendimo kelių ieškojimui bei įgyvendinimui.
Susitikimų metu didelis dėmesys buvo skiriamas užimtumo, socialinio būsto,
sveikatos paslaugų prieinamumo ir žmonių orumo temoms. Susitikimų metu
aptartos problemos apibendrintos leidinyje. 

Siekiant suteikti balsą dar daugiau skurdą patiriančių žmonių, NSMOT pradėjo
rinkti papildomas lėšas per aukok.lt platformą.

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 2021 m. susitikimas vyko šalių delegacijoms jungiantis nuotoliu.
Pirmąją dieną susitikimo dalyviai grupėse diskutavo būsto, minimalių pajamų,
sveikatos priežiūros paslaugų ir skaitmenizacijos temomis. Antroje dienoje
vykusioje plenarinėje sesijoje, skurdą patiriantys žmonės ir aukšto lygio ES
pareigūnai aptarė pagrindines žmonių iškeltas problemas.

 

SKURDĄ PATIRIANČIŲ ASMENŲ SUSITIKIMAS
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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-susitikimai-2021.pdf
https://www.aukok.lt/projektai/Suteikime-balsa-skurda-patiriantiems-zmonems?fbclid=IwAR34Cl_OOfDvQR-dEUX8lZGXSTl3dTgA8YnIw4caKxI_YC3I6dIsuMH7VN4


SKURDO IR SOCIALINĖS ATSKIRTIES
APŽVALGA 2021 M.

2021 m. rugsėjį  m. spalį buvo publikuota NSMOT Skurdo ir socialinės atskirties
apžvalga. Šioje apžvalgoje buvo aptariamos skurdo ir socialinės atskirties
sąvokos, 2020 m. tendencijos, išryškinami skurdą ir socialinę atskirtį
patiriančių žmonių sunkumai, gyvenimo realijos. Tematiniai apžvalgos
skyreliai apėmė bedarbių iššūkius, socialinių paslaugų prieinamumą,
palydimąją globą, migrantų situaciją, energetinį skurdą, maisto stygių,
manipuliacijas pažeidžiamomis grupėmis rinkimų metu. 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/2021/09/Leidinys.-Skurdas-ir-socialin%C4%97-atskirtis-2021.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.

2021 m. NSMOT surengė 13 mokymų nariams, kuriuose bendrai dalyvavo 
347 dalyviai:

1. Socialinės politikos mokymai: trumpalaikių išmokų funkcijos; 2021 02 25
2. Komunikacijos gebėjimų mokymai; 2021 03 03
3. NVO socialinių paslaugų kokybės standarto diegimo įvadiniai mokymai;
2021 03 15
4. Socialinės politikos mokymai: ilgalaikių mokesčių sistemos; 2021 03 24
5. Paslaugų teikimo rezultatų matavimo mokymai; 2021 03 30
6. Socialinės politikos mokymai: mokesčių sistemos; 2021 04 15
7. Skurdą patiriančių asmenų susitikimo koordinatorių mokymai; 2021 04 26-27
8. Socialinės politikos mokymai: užimtumo didinimo priemonės; 2021 05 25
9. Psichosocialinės rizikos valdymo mokymai; 2021 06 14
10. Socialinės politikos mokymai: būsto politika; 2021 06 17
11. Paslaugų teikimo rezultatų matavimo mokymai; 2021 06 28
12. Mokymai dirbantiems su priklausomais asmenimis ir jų šeimomis; 2021 11 09
ir 2021 11 15
13. Mokymai dirbantiems su priklausomais asmenimis ir jų šeimomis; 2021 12 09
ir 2021 12 16 

MOKYMAI

NARIŲ STIPRINIMAS
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2021 m. buvo daug dėmesio skiriama NSMOT narių patirčių ir darbo metodų
dalinimuisi. Tuo tikslu buvo organizuoti šie susitikimai:

1. Patirčių dalinimosi sesija apie poreikių vertinimas; 2021 04 28
2. Socialiniai pusryčiai: Ko išmokome iš pandemijos?; 2021 05 26
3. Socialiniai pusryčiai: Duomenų apsauga; 2021 10 11

2021 m. savo veiklą taip pat pradėjo NSMOT vaikų dienos centrų (VDC)
darbo grupė, kurios tikslas stiprinti narių kompetencijas ir kelti teikiamų
paslaugų kokybę VDC narių tarpe:

1.Darbo grupės veiklos pristatymas, kontekstinis ugdymas, 2021 10 08
2. Darbo grupės plano tvirtinimas, poreikių vertinimas ir plano sudarymas,
2021 11 05
3. Poreikių vertinimas ir individualių planų sudarymas, 2021 12 03 

NARIAI DALINASI
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2021 m. NVO socialinių paslaugų kokybės standartą
NOKAS diegėsi 6 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. 

7 organizacijoms, kurios 2020 m. diegėsi standartą
buvo atliktas išorinis auditas. Dvi organizacijos –
VšĮ SOPA ir VšĮ SOTAS – gavo aukščiausią
įvertinimą kaip standarto reikalavimus atitinkančios
organizacijos. Kitoms organizacijoms buvo
pateiktos rekomendacijos tobulinimui.

KOKYBĖS STANDARTAS
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2021 m. lapkritį NSMOT organizavo dvejus atvejo vadybos mokymus
savivaldybėms, kuriose įgyvendinamas Užimtumo didinimo programos, skirtos
plėtoti užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę
paramą gaunantiems asmenims modelį. Mokymuose dalyvavo 30 atstovų iš
skirtingų savivaldybių. 

Mokymus sudarė šie blokai: 

Mokymai dirbantiems su priklausomais asmenimis ir jų šeimomis - socialinių
partnerių bendradarbiavimas ir tęstinis darbas su priklausomybės ligų paliestais
klientais; priklausomų asmenų reintegracijos gerosios praktikos; ligos neigimas ir
pasipriešinimas sveikime; socialinių darbuotojų sveikatos išsaugojimas. 

Mokymai “Socialiai pažeidžiamų grupių mokumo atstatymas” - mokumo
bendrieji principai (teisių ir įgaliojimų įforminimas, asmens orumo ir privatumo
užtikrinimas); skolų valdymas; asmens mokumo atstatymas (bendravimas su
kreditoriais, taikos sutarties sudarymo reikšmė, skolų ginčijimas ir mažinimas,
fizinio asmens bankrotas); valstybės garantuojamos teisinės pagalbos
išnaudojimas praktiniai pavyzdžiai.

ATVEJO VADYBOS MOKYMAI

PASLAUGŲ PLĖTOJIMAS
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MOKYMAI „SKURDAS IR
SOCIALINĖ ATSKIRTIS:
TEORINĖS PRIEIGOS IR
PAGRINDINIAI
IŠŠŪKIAI“

2021 m. gruodį NSMOT organizavo
mokymus „Carito“ darbuotojams ir
savanoriams. Mokymai apėmė šias
temas: skurdo priežasčių aiškinimo
teorijos, pagrindiniai skurdo rodikliai
ir jų tendencijos, pažeidžiamiausios
grupės, socialinės politikos iššūkiai ir
NSMOT rekomendacijos.



Visus metus NSMOT aktyviai komunikavo Facebook ir LinkedIn paskyrose,
pateikiant skurdą patiriančių žmonių problemas, aktualią statistiką, duomenų
analizę. Taip pat akcentuojamos socialinės politikos spragos ir siūlomi
sprendimai. Iš viso NSMOT Facebook ir LinkedIn paskyrose 2021 m. buvo
publikuoti 130 įrašų.

KOMUNIKACIJA
KOMUNIKACIJA NSMOT
SOCIALINIUOSE TIKLUOSE
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1. Skurdo mažinimo srityje dirbantys ekspertai: mokesčių reforma – galimybė
didinti pajamas mažiausiai uždirbantiems, 2021 02 23
2. Ragina Naikinti „atidirbinėjimo“ už socialinę paramą sistemą: tai moderni
vergystė, 2021 08 03
3. Jekaterina Navickė apie mokesčių reformą: Didžiausias pajams ar turtą
turintys žmonės turėtų prisidėti labiau, 2021 09 28

PRANEŠIMAI
SPAUDAI IR
STRAIPSNIAI
ŽINIASKLAIDAI
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2021 m. NSMOT kartu su
partneriais išplatino 3
pranešimus spaudai:

2021 m. NSMOT atstovai pateikė 98 komentarus
spaudai. Komentarus sudaro interviu
reportažams, aktualijų laidoms ir straipsniams. 
 

KOMENTARAI SPAUDAI

https://www.smtinklas.lt/skurdo-mazinimo-srityje-dirbantys-ekspertai-mokesciu-reforma-galimybe-didinti-pajamas-maziausiai-uzdirbantiems/?fbclid=IwAR0JzCdoqGTQgeLPBBjEeroEPngtVYrZ4aRAakP4HWbDLiIRRlx2YufvdzY
https://www.smtinklas.lt/ragina-naikinti-atidirbinejimo-uz-socialine-parama-sistema-tai-moderni-vergyste/
https://manoteises.lt/straipsnis/jekaterina-navicke-apie-mokesciu-reforma-didziausias-pajamas-ar-turta-turintys-zmones-turetu-prisideti-labiau/?fbclid=IwAR0Wyri8agIEOudJJcYfZuDrxeM4ISFu30kGHrwoEJXIieSRDejlwnW5GgE


NSMOT yra Nacionalinės NVO koalicijos ir Europos kovos su skurdu tinklo
(European Anti Poverty Network – EAPN) nariai.

Teikdami siūlymus NSMOT bendradarbiavo su kitomis organizacijomis:
Nacionaline NVO koalicija, Nacionaliniu švietimo NVO tinklu, Lietuvos negalios
organizacijų forumu, VU Filosofijos fakulteto Socialinės politikos katedra.

Rengiant Skurdo ir socialinės atskirties apžvalgą NSMOT bendradarbiavo su
Maltos ordino pagalbos tarnyba, Raudonojo Kryžiaus draugija, Vartotojų aljansu,
Vilniaus universitetu.

NSMOT taip pat yra Europos Socialinio Fondo projekto „Alternatyvių investicijų
detektorius“ partneris ir dalyvauja projektinių idėjų atrankos procese bei
inkubatoriaus veiklose, kurios skirtos stiprinti organizacijas, kurios teikia
įdarbinimo paslaugas pažeidžiamiems asmenims.
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PARTNERYSTĖS



2021  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 aktyviai atstovauja skurdą ir socialinę
atskirtį patiriančius žmones bei kitas organizacijas, darant įtaką sprendimų
priėmimui ir socialinės politikos formavimui bei sustiprinti NSMOT narius, siekiant
gerinti jų paslaugų kokybę ir darant šį sektorių pajėgesnį paslaugų perdavimui.
Sutartis su Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos nr. NOBP01024; sutarties data – 2021 04 01. Įgyvendinimo
laikotarpis – 12 mėn.

„NSMOT kompetencijų stiprinimas“ tikslas - NSMOT institucinis stiprinimas ir
skaidrumo užtikrinimas bei NSMOT narių stiprinimas, siekiant gerinti jų paslaugų
kokybę ir darant šį sektorių pajėgesnį paslaugų perdavimui. Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos kanceliarijos potvarkis; data – 2021 11 18, projekto nr.
NVOF02771. Įgyvendinimo laikotarpis – 10 mėn.

Sutartis su EAPN dėl Skurdo patirtį turinčių žmonių susitikimo organizavimo ir
metinės skurdo ir socialinės atskirties apžvalgos rengimo. Sutarties data 2021 06
22.
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PROJEKTAI IR FINANSAI
VYKDOMI PROJEKTAI



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.

,,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.

„Suteikime balsą skurdą patiriantiems žmonėms“ – per platformą aukok.lt
renkamos lėšos Skurdo patirtį turinčių asmenų įtraukimo į sprendimų priėmimus
sesijoms ir apibendrinančiam leidiniui. Sutarties su VšĮ „Geros valio projektai“
data 2021 11 15, sutarties nr. GVP/PTS/1523.
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https://www.aukok.lt/projektai/Suteikime-balsa-skurda-patiriantiems-zmonems


Išlaidos per finansinius metus 

99341,02

31

Išlaidos per 2021 m.

Projektų vykdymo, renginių

Darbuotojų išlaikymo

Kitos išlaidos

Viso:

2021 m. pabaigoje
NSMOT dirbo 4
darbuotojai.

Suma, EUR

51632,39

4508,21

155481,62

Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto projektų vykdymui – 72784 Eur.
Kitos finansavimo panaudojimo pajamos – 81101 Eur.
Uždirbtos pajamos, kitos pajamos – 4376 Eur.

Gautos lėšos per finansinius metus:

Įsigytas ir perleistas turtas per finansinius metus – 2021 m. turto nebuvo perleista. 



Įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus

2022 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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2022 PLANAI

2021 m. gauta parama medicininėmis apsaugos priemonėmis, kurios buvo
perduotos nariams, o jų vertė 15 540,00 Eur. 

25033,88
Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos (NVO fondas)

49406,72Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (VRM)

Europos socialinio fondo agentūra (ESFA)

28769,11VšĮ Atviros Lietuvos Fondas (APF)

Suma, EURGautos lėšos ir jų šaltiniai per 2021 metus

1505European Anti-Poverty Network (EAPN)

232,64VMI 1,2 proc. GPM

49737,37
Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės
apsaugos (SADM)

Nario mokestis

505,16Geros valios projektai, VšĮ

10116,85

1540

Viso: 166846,73



Advokacija: bus teikiami siūlymai ir rekomendacijos teisės aktams,
daugiausia dėmesio skiriant paslaugų, piniginės paramos stiprinimui,
užimtumo reformai, mokesčių ir įsiskolinimų sistemų tobulinimui, paslaugų
perdavimui NVO. Bus kuriama advokacijos strategija, dalyvaujama EAPN
veiklose, organizuojami skurdą patiriančių žmonių regioniniai susitikimai,
pristatoma naujausia Skurdo ir socialinės atskirties apžvalga.

Mokymai: nariams bus organizuojami komunikacijos, rezultatų matavimo,
psichosocialinės rizikos valdymo, pažeidžiamų asmenų mokumo atstatymo
mokymai. 

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 ir stiprinamos narių
kompetencijos atskaitomybės srityje.

Partnerystės: partnerystės bus plėtojamos įsitraukiant į NVO koalicijos
veiklą, pritraukiant naujus NSMOT narius, bendradarbiaujama su EAPN
tinklu ir kitais užsienio partneriais. Toliau bus įgyvendinamas Alternatyvių
investicijų detektoriaus projektas.

Direktorė Aistė Adomavičienė                                 
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