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2015 metais Lietuvoje buvo politiškai ir ekonomiškai stabili padėtis, nuosekliai augo BVP ir užimtumas, įvyko
pirmieji tiesioginiai merų rinkimai. Visa tai buvo palanku PVO sektoriui. Svarbiausi metų pasiekimai – tai
Nevyriausybinių organizacijų tarybos veiklos pradžia, Socialinio verslo koncepcijos patvirtinimas ir priemonės
ES struktūrinių fondų prieinamumui didinti. PVO ir savivaldos santykiai gerėjo, vietos valdžia vis dažniau
bendradarbiavo su šiomis organizacijomis planuojant ir teikiant viešąsias paslaugas, bet, finansuodama
sektorių, ji ne visuomet laikėsi Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo nuostatų, apibrėžiančių NVO.
Nors ir buvo pertrauka gaunant ES paramą, bendras PVO finansavimo lygis sumažėjo nedaug. Tačiau jų
galimybės samdyti personalą liko menkos. Pradėtos teisinės iniciatyvos, didėjantys sektoriaus gebėjimai ginti
savo interesus ir įgyti visuomenės pasitikėjimą bei gauti paramą leidžia tikėtis, kad NVO tvarumas ateityje
gerės.
Šalies Registrų centras neteikia tikslių duomenų apie PVO. 2015 metais Lietuvoje buvo apie 28 tūkst.
organizacijų, registruotų kaip labdaros paramos fondai, asociacijos ir viešosios įstaigos. Manoma, kad
maždaug pusė jų veikė.
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PVO yra registruojamos Registrų centre ir atsiskaito Valstybinei mokesčių inspekcijai, „Sodrai“ ir Statistikos
departamentui. Jas įsteigti nesunku (procedūras paprastai galima atlikti per savaitę) ir jos veikia nevaržomos,
tačiau Nacionalinė NVO koalicija ragina supaprastinti atsiskaitymą valstybei ir įtvirtinti „vieno langelio“
principą bei sukurti patikimą PVO duomenų bazę.
NVO plėtros įstatymas, priimtas 2014 m., apibrėžia viešosios naudos statusą ir valstybės lėšų skirstymą. 2015
metais tapo akivaizdu, kad su šiuo nauju įstatymu nėra suderinti kiti įstatymai. Pavyzdžiui, Kūno kultūros ir
sporto įstatymas įvairias sporto organizacijas – nuo mėgėjų klubų iki Nacionalinio olimpinio komiteto –
nusako kaip NVO, o NVO plėtros įstatymas tik savo narių labui veikiančias organizacijų nepriskiria NVO.
Valstybės kontrolė nėra pajėgi užtikrinti, kad visi įstatymai neprieštarautų NVO plėtros įstatymui ir kad vietos
valdžia jo laikytųsi. Pavyzdžiui, Panevėžio m. savivaldybė NVO skirtas lėšas išdalijo vietos religinėms
bendruomenėms, nors NVO plėtros įstatymas draudžia valstybės lėšas skirti organizacijoms, kurių tikslai yra
iš esmės religiniai. Dėl nesuderintų įstatymų daug organizacijų, kurios pagal NVO plėtros įstatymą negali būti
pripažįstamos NVO, tebegauna įvairių žinybų skirstomą valstybės ir ES struktūrinių fondų paramą, kuri
turėtų būti skiriama tik NVO.
Lietuvos įstatymai sudaro galimybes PVO veikti laisvai ir nevaržomai, neleidžia valstybei uždaryti ar kitaip jų
kontroliuoti politiniais ar savanaudiškais sumetimais, ir valdžia nepersekioja ją viešai kritikuojančių
organizacijų.

2015 m. balandį Ūkio ministerijos patvirtinta Socialinio verslo koncepcija sudaro prielaidas šalyje steigti
socialinį verslą ir iš esmės leidžia PVO tapti socialine įmone ar ją steigti. Ankstesnis Socialinių įmonių
įstatymas labai siaurai apibrėžė socialinę įmonę – kaip neįgaliuosius samdantį verslą. Platesnis tokios įmonės
apibrėžimas ilgainiui leis PVO naudotis mokesčių lengvatomis ir tiksliniais ES fondais. Tačiau Socialinio
verslo koncepciją reikia toliau plėtoti ir priimti atitinkamus įstatymus. Šiuo tikslu lapkritį buvo įsteigta darbo
grupė, o gruodį ūkio ministras patvirtino Socialinio verslo plėtros veiksmų planą.
Buvo siekiama toliau mažinti PVO biurokratinę naštą. ES audito institucijos, peržiūrėjusios Lietuvos viešųjų
pirkimų įstatymus, palaikė idėją PVO netaikyti perkančiosios organizacijos statuso, kuris skirtas platesnės
apimties ekonominei veiklai reguliuoti ir susijęs su atsiskaitymą sunkinančiomis taisyklėmis ir biurokratinėmis
procedūromis. Centrinė projektų valdymo agentūra parengė naujas viešųjų pirkimų taisykles, kurios, tikimasi,
sumažins administracinę naštą PVO. Kad šios taisyklės būtų priimtos, atsakinga Ūkio ministerija.
PVO uždarbis apmokestinamas taip pat, kaip ir verslo organizacijų, išskyrus neapmokestinamą pelną iki 7200
eurų. Parama neapmokestinama. Fiziniai asmenys gali PVO skirti 2 proc. pelno mokesčio, bet negauna
mokestinių lengvatų tiesiogiai finansiškai remdami nepelno organizacijas. Juridiniai asmenys, apskaičiuodami
mokesčių prievolę valstybei, gali iš pajamų du kartus atskaityti paramai skirtas išmokas.
Daugumai PVO pakanka internete prieinamos teisinės informacijos. Dėl jos PVO gali kreiptis į NVO teisės
institutą, NVO informacijos ir paramos centrą ir Teisingumo ministeriją. Tačiau advokacijos organizacijoms
sunku rasti kvalifikuotų teisininkų, kurie atstovautų teismuose ir atliktų teisinę ekspertizę, ypač nemokamai.
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2015 metais PVO organizaciniai pajėgumai augo, daugėjo teigiamų jų valdymo ir kitų veiklos sričių poslinkių,
bet silpnėjo visuomenės dalyvavimas PVO veikloje. Pilietinės visuomenės instituto parengto 2015 m.
Pilietinės galios indekso duomenimis, tik 7 proc., t. y. 2 proc. mažiau negu 2014 m., apklaustųjų teigė dalyvavę
PVO ar pilietinėje veikloje. Vietos bendruomenių veikloje dalyvavo 29 proc. respondentų – 4 proc. mažiau
negu 2014 metais. Nors Pilietinės galios indekso rodikliai neigiami, vietos bendruomenių organizacijos
regionuose 2015 metais teigė nejutusios, kad vietos gyventojų palaikymas mažėjo. Šios organizacijos turi
tiesioginį kasdienį ryšį su bendruomenės nariais. Nacionalinio lygmens PVO pastebėjo augantį narių
aktyvumą, daugiau gyventojų tampa jų nariais, norėdami parodyti, kad jas palaiko ir tiki jų misija.
PVO vis aiškiau suvokia valdybos svarbą, ypač jos potencialą kuriant organizacijos įvaizdį. Žinomų PVO,
pvz., Žmogaus teisių stebėjimo instituto, valdybos nariai aktyviai viešino savo organizaciją ir jos tikslus
žiniasklaidoje. Apskritai PVO daugiau dėmesio skyrė valdybų formavimui, stengėsi, kad šios būtų aktyvios.
Siekdamos našesnės veiklos, jos keitė įstatus, kad įteisintų šiuolaikinių informacinių ir komunikacijos

technologijų naudojimą PVO valdyti. Atsižvelgusios į ES skaidrumo reikalavimus finansuojamiems
projektams, vietos lygmens PVO keitė įstatus ir tobulino valdymą, deklaravo interesų konfliktus.
Keletą metų Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansiniai mechanizmai ir Lietuvos-Šveicarijos
bendradarbiavimo programa padėjo stiprinti svarbiausių Lietuvos PVO organizacinį pajėgumą. Šių fondų
parama leido samdyti personalą, plėtoti valdybas, kurti strateginius ir lėšoms pritraukti skirtus planus, stiprinti
įvaizdį visuomenėje. Tačiau gebėjimai uždirbti lėšų nepagerėjo ir tebėra menki.
Nors PVO stengiasi aiškiai apibrėžti savo misijas ir kryptingai veikti joms vykdyti, jų galimybes įgyvendinti
ilgalaikes strategijas riboja tai, kad nėra ilgalaikio finansavimo. Darbuotojų kaita taip pat išlieka esminė PVO
sektoriaus problema. Šalies ekonomika stabilizavosi, atsiranda daugiau darbo vietų, ir PVO darbuotojai
pereina į verslo ir viešąjį sektorius, kur gauna pastovų atlyginimą. Kadangi PVO užtikrina tik trumpalaikį
konkurencingą atlygį, jos išgali samdyti profesionalus – finansininkus, viešųjų ryšių, informacinių technologijų
specialistus, teisininkus –tik pagal trumpalaikes sutartis siauroms užduotims. Dėl epizodiško profesionalų
darbo nukenčia PVO veiklos tęstinumas ir kokybė.
Samdomų darbuotojų trūkumas yra esminė kliūtis pritraukiant ir valdant savanorius. 2015 m. Pasaulio
filantropijos indekso duomenimis, tik 8 proc. apklaustų Lietuvos gyventojų 2014 m. dalyvavo savanoriškoje
veikloje, o 2013 m. – 13 proc. Regionuose veikiančios PVO nenoriai investuoja jaunimo savanoriavimui
skatinti, nes baigę vidurines mokyklas jaunuoliai dažniausiai išvyksta. Be to, Lietuvos visuomenė apskritai
svanorystę suvokia kaip jaunimo veiklą, todėl mažai pastangų skiriama pritraukti vyresnius savanorius, ypač
miestuose.
Kadangi pinga kompiuterinė technika ir ryšio technologijos, jos tampa prieinamos ir PVO.
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2015 metais šalies ekonominė padėtis stabilizavosi, padidėjo PVO finansavimas iš vietos šaltinių. Joms
palengvėjo surinkti narių įnašus. Metų pradžioje įvedus eurą, fizinių asmenų aukos šiek tiek išaugo. Galbūt
turėjo įtakos tendencija apvalinti aukojamas sumas konvertuojant jas iš litų į eurus. Pavyzdžiui, žmogus, kuris
aukotų 10 litų (apie 2,9 Eur), paprastai aukoja 3 eurus. Kita vertus, dėl apmokamo darbo pasiūlos kituose
sektoriuose silpnėjo savanorystė, ypač profesionalų. Bendruomenės noriai teikė PVO nepiniginę paramą,
pavyzdžiui, žemės ūkio produktus, kuriuos PVO išdalijo remtiniems gyventojams.
Vietos valdžios parama PVO, kaip ir ankstesniais metais, buvo nedidelė, o savivaldybių požiūris į šią paramą
skyrėsi. Pavyzdžiui, ją Raseinių r. savivaldybė tolygiai paskirstė visoms PVO, o Panevėžio r. savivaldybė
didžiąją dalį lėšų išdalijo parapijoms. Neatsižvelgusi į NVO plėtros įstatymą, vietos valdžia dažnai
neatskirdavo viešosios naudos organizacijų nuo organizacijų, kurios veikia tik narių interesams tenkinti (daug
tokių veikia kultūros ir sporto srityje), todėl ir šios gavo NVO skirtą paramą. Specialiųjų tyrimų tarnyba, 2015

m. atlikusi PVO paramos programų analizę, konstatavo, kad savivaldybių lėšos skirstomos nepakankamai
skaidriai ir atsakingai.
2015 metais Žemės ūkio ministerija tęsė mažųjų subsidijų programą ir kaimo bendruomenių PVO skyrė apie
800 tūkst. eurų – panašiai kaip praėjusiais metais. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija išdalijo 2-6 tūkst.
eurų subsidijas 69 PVO jų instituciniams gebėjimams stiprinti ir suteikė nedidelę paramą daugiau nei 200
PVO, veikiančių šeimos gerovės, smurto artimoje aplinkoje, lygių galimybių srityse, ir vaikų dienos centrams.
Keletą metų nacionalinių šaltinių parama sudarė tik mažą PVO lėšų dalį, palyginti su ES ir kitų tarptautinių
fondų parama. 2015 metais, ES rengiantis naujam finansavimo periodui, parama PVO buvo laikinai
sustabdyta, nebuvo paskelbta kvietimų teikti paraiškas Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos
finansiniams mechanizmams ir Lietuvos-Šveicarijos bendradarbiavimo programai. Šie fondai keletą metų
buvo reikšmingas sektoriaus finansavimo šaltinis. Dėl pristabdytos ES paramos PVO buvo priverstos mažinti
veiklą, o ypač – personalą.
Siekdamos, kad PVO būtų visiškai prieinama ES struktūrinių fondų parama, ją skirstančios ministerijos
peržiūri administracinius reikalavimus ir finansavimo tvarką. Iki 2016 metų pradžios turėtų būti panaikintos
administracinės kliūtys (pavyzdžiui, minimalios apyvartos reikalavimas), neleidžiančios PVO gauti šios
paramos.
Fiziniai asmenys vis dažniau aukoja naudodamiesi mobiliomis aplikacijomis, o PVO investuoja į naujas
virtualias lėšų telkimo priemones. Pavyzdžiui, Maltos ordinas sėkmingai pritaikė tokias priemones Maltiečių
sriubos projektui.
Dėl „Aukok.lt“ nacionalinės lėšų telkimo platformos įvesto 7 proc. administravimo mokesčio PVO
susirūpino, kad tai neigiamai paveiks aukojančius. 2015 m. Pasaulio filantropijos indekso duomenimis,
Lietuvoje labdaros organizacijoms aukojo 10 proc. apklaustųjų, o 2013 m. – 12 proc.
2015 metais daugiau šalies gyventojų pasinaudojo teise skirti pelno mokesčio dalį paramai: 547 tūkst. asmenų
skyrė apytiksliai 15 milijonų eurų įvairioms organizacijoms (2014 m. 448 tūkst. asmenų – apie 13 mln. eurų).
Ši parama atiteko daugiau nei 22 tūkst. organizacijų – PVO, politinėms partijoms, įvairioms viešosiosioms
įstaigoms (švietimo, kultūros, sveikatos apsaugos), taip pat Lietuvos kariuomenei. Paramą galima paskirstyti
kelioms organizacijoms, todėl sunku apskaičiuoti, kokia dalis šių lėšų teko PVO.
PVO dažniausiai uždirba lėšas, kurios sudaro iki 10 proc. bendro jų biudžeto, parduodamos paslaugas vietos
valdžiai. 2015 metais savivaldybės, pavyzdžiui, Klaipėdos ir Šiaulių miestų, iš PVO pirko daugiau paslaugų.
Nors įstatymai dar nėra įteisinę galimybės steigti socialinius verslus, PVO stengiasi daugiau gaminti ir
parduoti, siūlo daugiau paslaugų. Tačiau finansai kelia daug problemų, nes bankai nenoriai skolina PVO, o ir
įstatymai draudžia skolintis labdaros ir paramos fondams.
ES ir nacionalinės valdžios remiamų projektų dėka pagerėjo PVO finansų valdymas. Šie projektai paprastai
numato lėšas apskaitai ir nepriklausomam finansų auditui, kuris tapo pigesnis ir labiau prieinamas. Tačiau
2015 m. pradžioje PVO susidūrė su sunkumais, pritaikydamos eurui apskaitos programas.
Kaip ir anksčiau, PVO valstybei teikė metines finansų ir mokesčių ataskaitas.
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Atstovavimas PVO interesams 2015 metais pagerėjo. Vasario mėnesį įvyko pirmasis Nacionalinės NVO
tarybos posėdis. Ši Taryba, įsteigta vadovaujantis NVO plėtros įstatymu, atstovauja sektoriaus interesams,
susijusiems su įstatymų leidyba, ir užsiima lobizmu jo naudai. Jos nariai 2015 m. susitiko septynis kartus.
Taryba rėmė ir skatino įvairias teisines ir politines iniciatyvas, gynė PVO interesus tobulinant viešųjų pirkimų
ir socialinio verslo įstatymus, programuojant ir prižiūrint ES investicijas Lietuvoje, rūpinosi NVO fondo
steigimu.
Vidaus reikalų ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos palaikė įvairias PVO iniciatyvas, tarp jų ir Socialinio
verslo koncepciją bei dialogą su vietos valdžia. Tačiau PVO nesulaukė pakankamo Sveikatos apsaugos
ministerijos palaikymo psichinės sveikatos apsaugai deinstitucionalizuoti. Be to, Nacionalinė vaikų NVO
konfederacija skundėsi nerandanti bendros kalbos su Švietimo ir mokslo ministerija.
PVO ir vietos valdžios santykiai šalyje skyrėsi dėl skirtingo merų požiūrio. Nuo 2015 m. visuomeniniai
rinkimų komitetai gali kelti kandidatus į merus. Ši nauja rinkimų praktika susiejo merus ir PVO, kurių atstovų
gausu rinkimų komitetuose, ir tikimasi, kad todėl pagerės PVO ir vietos valdžios dialogas.
Ekspertams kelia nerimą PVO ir politinių partijų santykis. Pastebima, kad PVO sektorius susilieja su
politinėmis partijomis, kurios, ypač savivaldos lygmeniu, akivaizdžiai globoja jas palaikančias PVO.
Aktyviai veikė koalicijos. Ilgalaikių Maisto banko pastangų dėka įsteigta Nacionalinės kovos su maisto
švaistymu koalicija ir tarpžinybinė grupė prie Vyriausybės. Žmogaus teisių stebėjimo institutas ir Lietuvos
advokatūra inicijavo taisyklių, ribojančių suimtųjų teises, atšaukimą, o dėl Lietuvos žmogaus teisių centro
lobistinės veiklos Teisingumo ministerija pagerino sulaikytųjų ir suimtųjų gyvenimo sąlygas.
Energingas Nacionalinės NVO tarybos startas ir pagyvėjusi Nacionalinės NVO koalicijos veikla (koalicija
atnaujino narystės sutartis ir įsipareigojo veikti sektoriaus labui) sustiprino PVO pasiryžimą siekti jų
reguliavimą ir teisinę aplinką gerinančių reformų. Pavyzdžiui, PVO planuoja kampaniją už popierinių
mokesčių deklaracijų panaikinimą. Taip siekiama išvengti švietimo įstaigų spaudimo tėvams joms skirti 2 proc.
pajamų mokesčio. Per susirinkimus mokyklose tapo įprasta surinkti užpildytas mokesčio skyrimo formas.
Daugiau nei 97 proc. mokesčių deklaravimo formų teikiama internetu, tačiau pusė 2 proc. skyrimo formų
pateikiamos popierine versija.
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Kaip ir ankstesniais metais, PVO daugiausia teikė socialines paslaugas. Išaugo kaimo NVO siūlomų produktų
įvairovė, PVO teikė daugiau neformaliojo ugdymo paslaugų. Spalio mėnesį PVO pasiekė valstybės parama
neformaliojo ugdymo paslaugoms. Nors vienos savivaldybės neformaliojo ugdymo lėšas nukreipė tik savo
įstaigoms ar privatiems klubams, kitos – Vilniaus ir Klaipėdos miestų, Šilutės ir Molėtų rajonų – pasirinko
samdyti PVO. Telšių r. savivaldybėje PVO teikia daugiau nei 90 proc. neformaliojo švietimo paslaugų.
PVO pasinaudojo ES „Leader“ programa, rėmusia naujų produktų gamybą kaimo vietovėse. Ši programa
padėjo PVO uždirbti lėšų, finansavusi teminius kaimus, siūlančius lankytojams edukacines programas ir
pramogas bei vietos gamybos prekes ir produktus. Pavyzdžiui, Kėdainių rajone lankytojus kviečia Pelėdų,
Muilo ir Prieskonių, Širvintų rajone – Vikingų, Trakų rajone – Tiltų kaimai.
PVO paslaugos labai priklauso nuo projektų finansavimo – šiems pasibaigus, paslaugų apimtis sumažėja ar jos
apskritai nebeteikiamos. Pavyzdžiui, 2015 metais veikė tik penki iš trylikos 2014 m. Vyriausybės paramą
gavusių paramos smurto artimoje aplinkoje aukoms centrų. Praradę finansavimą, centrai nutraukė programas.
Birželio mėnesį baigėsi Europos fondo remiami trečiųjų šalių piliečių integracijai skirti projektai.
2015 metais atlikti tyrimai parodė, kad PVO paslaugos ir produktai atspindi bendruomenių poreikius ir yra jų
vertinami. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsakymu atliktas vaikų dienos centrų tyrimas teigiamai
įvertino PVO teikiamas paslaugas. Prie PVO veikiančių Vaikų ir Jaunimo linijų emocinės pagalbos kokybės
tyrimas parodė, kad linijų savanoriai teikia aukščiausios kokybės paslaugas ir yra tinkamai parengti smurto
prieš vaikus ir savižudybių prevencijai.
Vietos bendruomenių organizacijos vis dažniau reklamuoja paslaugas ir prekes šalies mastu ir kuria prekių
distribucijos strategijas, padedančias pasiekti platesnę miestų gyventojų rinką. Daugėjnt teikiamų neformaliojo
ugdymo paslaugų, pagausėjo ir PVO klientų.
Lietuvos gyventojai linkę manyti, kad PVO paslaugos turi būti nemokamos. Ir dėl šios priežasties, ir dėl
netolygaus viešo finansavimo bei socialinio kontraktavimo stokos PVO sunku susigrąžinti investicijas į prekes
ir paslaugas. Organizacijos siekia būti finansiškai tvarios, bet joms trūksta idėjų ir lėšų naujoms paslaugoms ir
produktams plėtoti. Socialinis verslas yra populiari PVO bendruomenės tema, tačiau Lietuvos įstatymai kol
kas neleidžia joms įgyti socialinės įmonės statuso. Kai atitinkami įstatymai bus suderinti su Socialinio verslo
koncepcija, socialinės įmonės statusą turinčios PVO galės siekti tikslinio ES finansavimo.
Vietos valdžia, atsakinga už viešąsias paslaugas gyventojams, vis labiau suvokia PVO teikiamų paslaugų vertę
ir jas samdo. Nors didžioji valstybės paramos dalis vis dar tenka valdžios įsteigtoms įmonėms, Socialinės

apsaugos ir darbo ministerijos atliktas vaikų dienos centrų tyrimas parodė, kad viešieji pirkimai tapo mažiau
biurokratiški ir atviresni paslaugas teikiančioms PVO, tarp jų ir teikiančioms vaikų dienos centrų paslaugas.

INFRASTRUKTŪRA: 3.0
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Vienintelis Lietuvos PVO išteklių centras – NVO informacijos ir paramos centras Vilniuje – toliau aktyviai
atstovavo NVO koalicijai dialoge su valdžios institucijomis. Šio centro elektroninis naujienlaiškis turi daugiau
kaip tris tūkstančius prenumeratorių, o jo svetainėje skelbiama PVO lengvai prieinama informacija,
pavyzdžiui, apie finansavimo galimybes ir PVO teisę. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos svetainė taip
pat turi NVO skirtą skiltį, kurioje teikia informaciją apie Nacionalinės NVO tarybos veiklą bei ministerijos
programas ir iniciatyvas, aktualias PVO.
Daug skėtinių organizacijų teikė informaciją savo narėms ir gynė PVO interesus įvairiose viešosiose srityse.
Vienuolikai skėtinių organizacijų, sudarančių nacionalinę NVO koaliciją, iš viso priklauso 1,5 tūkst.
organizacijų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atliktas dienos centrų tyrimas parodė, kad keturios
skėtinės dienos centrų organizacijos teikė pagalbą savo narėms penkiolikoje sričių: telkė lėšas, advokatavo,
mokė, viešino, padėjo rašant paraiškas, valdant projektus, pritraukiant savanorius ir kt.
Kai kurios skėtinės organizacijos skirstė lėšas savo narėms, tačiau dauguma su jomis konkuravo dėl tų pačių
lėšų šaltinių. Skėtinės organizacijos neturi joms specialiai skirtų finansavimo šaltinių, išskyrus tris maždaug
7500 eurų subsidijas, kurias Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skyrė vaikų skėtinėms organizacijoms.
Veikė keletas privačių fondų, kuriuos įsteigė žinomi atletai ir politikai. Be jų, porą paramos fondų įsteigė
lietuvių diasporos užsienyje. Tačiau šių fondų parama PVO 2015 metais nebuvo reikšminga.
Skėtinės organizacijos yra pagrindinės PVO mokymų organizatorės. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
2015 m. pasiūlė surengti finansinio tvarumo mokymus šešiuose Lietuvos regionuose. „Versli Lietuva“ prie
Ūkio ministerijos siūlo mokymus ir konsultuoja verslo vystymo klausimais visas organizacijas, taip pat PVO.
Tačiau kitos valstybės institucijos, ypač Finansų ministerija ir Valstybinė mokesčių inspekcija, retai pasiūlo
PVO dalyvauti mokymuose, galbūt dėl to, kad menkai jas pažįsta ir nemano, kad jos taip pat užsiima ūkine
veikla, kurią reguliuoja tos pačios taisyklės, kaip ir verslo įmones.
PVO ir verslas menkai bendradarbiavo 2015 metais, tačiau PVO ir valstybės įstaigos dažniau veikė drauge.
Pavyzdžiui, Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT) bendradarbiavo su Centrine rinkimų komisija
skatindama jaunimą dalyvauti savivaldos rinkimuose, kurie vyko kovo mėnesį, ir drauge su Statistikos
departamentu parengė jaunimo politikos Lietuvoje apžvalgą.
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Žiniasklaida ir toliau ieško įdomių istorijų PVO „Facebook“ paskyrose, interneto svetainėse ir plačiai
nušviečia PVO, kurių veikla susijusi su visuomenei aktualiomis temomis. Pavyzdžiui, 2015 m. buvo
publikuota serija straipsnių, susijusių su Jaunimo linija, „Caritas“ buvo dažnai cituojama istorijose apie
migrantus, prostituciją ir prekybą žmonėmis. Gyvūnų gerovės organizacijos buvo pristatytos nacionalinėje ir
regioninėje žiniasklaidoje. Nacionalinė TV ir radijas ir Žinių radijas reguliariai kviečia PVO atstovus ekspertais
ir diskusijų dalyviais ir klausia jų nuomonės įvairiais klausimais. PVO matomumas visuomenėje išaugo ir dėl
TV transliuojamų labdaros koncertų, PVO vykdomų kampanijų ir viešųjų renginių.
2015 m. žiniasklaida palankiai nušvietė PVO, visuomenės nuomonė taip pat buvo teigiama, nepaisant kelių
publikacijų apie sukčiavimą prisidengiant labdara, renkant pinigus Vilniaus ir Kauno gatvėse. Be to,
žiniasklaida kaltino Vilniaus m. savivaldybę pasamdžius jaunimo organizacijas, susijusias su valdančiąja
politine partija, vaikų neformaliojo švietimo paslaugoms teikti.
Vyriausybės vadovai, Seimo nariai ir šalies Prezidentė viešai gyrė ir rėmė PVO. Pavyzdžiui, Prezidentė globojo
Maisto banko kampanijas, Seimo vicepirmininkas paskelbė pranešimą spaudai apie PVO, dirbančių
savižudybių prevencijos srityje, svarbą, o Ministras Pirmininkas surengė viešą susitikimą su gyvūnų globos
organizacijomis.
2015 metais Baltijos valstybėse atlikta apklausa parodė, kad Lietuvos atsakingo verslo asociacijos, verslo
įmonės socialinę atsakomybę suvokia kaip priemonę įvaizdžiui gerinti. Įmonės su PVO dažniausiai
bendradarbiauja remdamos renginius. Stipriosios šalies PVO, pavyzdžiui, Maisto bankas, siekia ilgalaikės
partnerystės ir ieško galimybių siūlyti paslaugas verslo įmonėms.
2015 metais PVO aktyviai plėtojo viešuosius ryšius. Jos pasitelkė tradicinę ir socialinę žiniasklaidą viešajai
nuomonei formuoti įvairiais klausimais ir pasinaudojo visuomenės palaikymu pozicijoms dialoge su valdžia
stiprinti. NVO informacijos ir paramos centras išvertė EBPO viešojo valdymo Lietuvoje apžvalgą, kad ji būtų
prieinama vietos valdžiai ir kitoms suinteresuotoms šalims. Be kitų rekomendacijų, šis dokumentas ragina
Vyriausybę skatinti PVO sektoriaus vystymąsi, gerinti jų finansavimą ir glaudžiai bendradarbiauti su naująja
NVO taryba.
2015 metais šalies PVO gavo keletą nacionalinių ir tarptautinių apdovanojimų: Lietuvos neįgaliųjų forumas –
ES piliečio apdovanojimą už tarpusavio supratimo, socialinės integracijos ir ES vertybių skatinimą, LiJOT –
„LOGIN“, didžiausio progresui ir naujoms technologijoms skirto renginio Baltijos valstybėse, apdovanojimą
už jaunimo pilietiškumą skatinančią socialinės žiniasklaidos kampaniją.

Tapdamos stipresnės ir geriau matomos, PVO demonstruoja daugiau skaidrumo. Jos suvokia, kad auditas ir
viešos ataskaitos stiprina organizacijos patikimumą, padeda gerinti ryšius su valdžia ir užtikrina tęstinę
visuomenės ir donorų paramą. Todėl daugiau PVO skelbia ataskaitas internete. Finansinės ataskaitos vis
dažniau suvokiamos kaip integrali bendrų ataskaitų dalis. Siekdama informuoti privačius rėmėjus ir visuomenę
apie aktyvias viešosios naudos organizacijas Lietuvoje, „Transparency Internationa“ kuria Lietuvos PVO
duomenų bazę.

Pilietinės visuomenės organizacijų tvarumo indeksas (The Civil Society Organization Sustainability Index arba
CSOSI) yra esminė analitinė priemonė pilietinio sektoriaus Vidurio ir Rytų Europoje ir Eurazijoje (E&E
regione) vystymuisi vertinti. Jau devyniolika metų juo vertinama šio sektoriaus pažanga dvidešimt devyniose
šalyse. Indeksu tiriama bendra pilietinės visuomenės padėtis, daugiausia dėmesio skiriant PVO teisinei
aplinkai, organizaciniams pajėgumams, finansiniam tvarumui, atstovavimui interesams, paslaugų teikimui,
infrastruktūrai ir viešajam įvaizdžiui. Kiekviena sritis vertinama nuo 1 iki 7 punktų, kai 1 reiškia labai aukštą
lygmenį, o 7 – žemiausią. Indeksą rengia JAV Tarptautinės plėtros agentūra, bendradarbiaudama su vietos
organizacijomis kiekvienoje indekso šalyje.
Jeigu pageidaujate išsamesnės informacijos, prašom kreiptis į VšĮ „Bendruomenių kaitos centras“ elektroniniu
paštu bkc@bkcentras.lt.
Angliškoji 2015 metų PVO tvarumo indekso Vidurio ir Rytų Europai ir Eurazijai versija skelbiama
tinklalapyje http://www.usaid.gov/europe-eurasia-civil-society

