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Spalio mėnesį vykę Seimo rinkimai buvo svarbiausias 2016 m. Lietuvos politinio gyvenimo įvykis. Jų išvakarėse
populiarią politinę partiją sukrėtė korupcijos skandalas. Rinkėjai taip pat buvo nepatenkinti, kad šalies didžiosios

partijos nesugeba spręsti ilgalaikių mažo darbo užmokesčio ir emigracijos problemų. Tai padėjo Lietuvos
valstiečių ir žaliųjų sąjungai, iki šių rinkimų turėjusiai tik vieną atstovą Seime, laimėti daugumą ir suformuoti
koalicinę vyriausybę.
Rengiantis rinkimams, Lietuvos PVO aktyviai įsitraukė į viešus debatus. Nueinanti valdžia buvo įšaldžiusi
teisines reformas, kurių PVO siekė keletą metų, tarp jų ir socialinio verslo bei viešųjų pirkimų srityse, taip pat
nacionalinio NVO fondo steigimą. Valdžia taip pat nesiėmė priemonių, kad viešieji finansai būtų skirstomi
konkursų būdu. Esant tokiai padėčiai, PVO sektorius susitelkė ginti savo interesus ir siekti pokyčių. PVO tikisi,
kad ryšiai su valdžia gerės, nes naujoji valdančioji partija yra pareiškusi, kad sieks glaudžių ryšių su pilietine
visuomene, o šalį valdys vadovaudamasi profesionalumo principais, o ne politiniais interesais.
PVO bendras tvarumas 2016 m. kito nedaug, tačiau keliose srityse pastebėtas nuosmukis. Teisinė aplinka ir
atstovavimas interesams pablogėjo, 2015 m. įsigaliojus Lobizmo įstatymui. Jis iš esmės stabdė PVO galimybes
dalyvauti viešuosiuose debatuose ir teisėkūroje. Be to, smarkiai sumažėjo sektoriui skiriamos valstybės lėšos, ir
tai neigiamai atsiliepė PVO finansiniam tvarumui. Tačiau PVO atkakliai siekė įgyvendinti savo misijas ir
sėkmingai bendradarbiavo su žiniasklaida, gerindamos viešąjį sektoriaus įvaizdį. Startavo plačios apimties
nacionalinio lygmens pilietinės iniciatyvos piliečių savanorystei ir ilgalaikiam įsitraukimui į PVO veiklą skatinti.
2016 m. „Transparency International“ Lietuvos skyriaus paskelbtame NVO kataloge nurodyta, remiantis
Statistikos departamento duomenimis, kad šalyje veikia per 29 600 viešųjų įstaigų, asociacijų bei labdaros ir
paramos fondų. 2016 m. įvesta nauja ataskaitų Registrų centrui teikimo tvarka ilgainiui padės sukurti patikimą
PVO duomenų bazę, nes penkerius metus nevykdančios veiklos organizacijos bus išregistruotos.
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Registrų centras kasmet įregistruoja maždaug tūkstantį PVO. Jų teisinės registracijos procesas nėra sudėtingas,
tačiau ne visi steigėjai visiškai suvokia prisiimtą atsakomybę ir registravimo procedūras atlieka kruopščiai ir
atsakingai. Pavyzdžiui, 2016 m. vienos PVO steigėjai nepatikrino jos pavadinimo įmonių pavadinimų registre ir
dėl to į teismą kreipėsi verslo įmonė, užpatentavusi panašų pavadinimą. Nacionalinių mažumų grupės piktinosi,
kad organizacijos pavadinime draudžiama naudoti svetimos kalbos žodžius. Nors Valstybinės kalbos įstatymas
jau kurį laiką buvo įteisinęs tokius apribojimus, problema išryškėjo tik 2016 m., kai Registrų centras atsisakė
registruoti organizaciją, kurios pavadinime buvo lenkiškų žodžių.
2016 m. įsigaliojo nauja ataskaitų teikimo tvarka. PVO, kaip ir kitos šalies organizacijos, teikia metines veiklos
ir finansines ataskaitas Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) elektroniniu būdu. VMI ataskaitomis dalijasi su
Registrų centru. Organizacijos, neteikusios ataskaitų penkerius metus, bus savaime išregistruotos. PVO gali
teikti ataskaitas, naudodamosi elektroniniu parašu VMI svetainėje arba elektronine bankininkyste. Tačiau už
elektroninį parašą reikia mokėti – jį įsigyti kainuoja apie 43 eurus, o dar apie 8 eurus atsieina metinis mokestis
už parašo palaikymą.

Ataskaitų teikimas elektroniniu būdu yra iššūkis regionuose veikiančioms mažoms organizacijoms, nes reikia
naudotis technologijomis ir išleisti papildomų lėšų elektroniniam parašui įsigyti. Nemažai tokių organizacijų
ataskaitų nepateikė ir joms gali tekti mokėti baudas.
PVO ir jų atstovai laisvai reiškia nuomonę, kiek tai leidžia įstatymai, nevaržomos išsako kritiką ir dalyvauja
viešuosiuose debatuose. Tačiau, 2015 m. liepą įsigaliojus Lobizmo įstatymo pataisoms, 2016 m. sektorius patyrė
netikėtų suvaržymų. Šis įstatymas PVO atstovavimą interesams prilygino komerciniam lobizmui, taigi iš esmės
užkirto kelią PVO dalyvauti viešuosiuose debatuose ir teisėkūroje, Seimo plenariniuose posėdžiuose ir viešuose
įstatymų svarstymuose Seime.
Nors ir buvo laukta, 2016 m. teisinė aplinka negerėjo, o anksčiau pradėtos reformos buvo įšaldytos. Nebuvo
tiksliai apibrėžta viešosios naudos sąvoka, socialinis verslas neįteisintas kaip juridinė organizacijos forma, sustojo
NVO fondo steigimas.
2016 m. nacionalinės ir vietos valdžios finansavimą gaunančios PVO skundėsi perdėtais administraciniais
reikalavimais. Pavyzdžiui, valstybės institucijos, ypač Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, tikrino ne tik
finansuojamus projektus, bet ir bendrą organizacijos finansų apskaitą ir dokumentaciją.
PVO apmokestinimas nesikeitė keletą metų. Nors įstatymų pastovumas iš esmės yra palankus PVO, bet
nenuoseklios jų nuostatos turėtų būti keičiamos. Pavyzdžiui, PVO vis dar privalo mokėti pelno mokestį nuo
didesnio nei 7,2 tūkst. eurų uždarbio, nors atsakingos valstybės institucijos ir pritarė, kad PVO uždirbtų lėšų
negalima prilyginti pelnui, kadangi jos nepaskirstomos dalininkams. Vis dėlto ši nuostata ir toliau galioja, jos
neskubama keisti.
Fiziniai asmenys gali skirti PVO iki 2 proc. pelno mokesčio, tačiau tiesiogiai aukodami NVO negauna jokių
lengvatų. Verslo subjektai, vykdydami pelno mokesčio prievolę, gali iš pajamų du kartus atskaityti labdaringiems
tikslams paaukotą sumą.
Nepaisant ES rekomendacijų ir teisėkūros iniciatyvų 2015 m., teikusių daug vilčių sektoriui, viešųjų pirkimų
taisyklės 2016 m. nepakito ir biurokratinių kliūčių nesumažėjo, todėl PVO vis taip pat negausiai dalyvavo viešųjų
pirkimų konkursuose.
Išliko teisinio atstovavimo problema. PVO neturėjo lėšų kvalifikuotiems teisininkams samdyti. NVO teisės
institutas 2016 m. ir toliau teikė teisinę pagalbą PVO, tačiau negalėjo atstovauti klientams teisme, nes įstatymai
nenumato teisinio atstovavimo organizacijoms. Šią paslaugą gali teikti tik fiziniai asmenys, advokatai. NVO
teisės institutas siekė populiarinti NVO teisę tarp studentų, siūlė stažuotes ir skatino rašyti kursinius darbus,
tačiau studentai mažai tuo domėjosi. Vilniaus universiteto Teisės klinika siūlė vieną nemokamą konsultaciją
besikreipiančioms PVO.
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Piliečių įsitraukimas į PVO veiklą, remiantis kasmetiniu Pilietinės visuomenės instituto Pilietinės galios indeksu,
palaipsniui mažėjo nuo 2009 metų. Respondentų, teigusių, kad dalyvavo PVO veiklose ar pilietiniuose
judėjimuose, sumažėjo, 2016 m. kovo mėn. duomenimis, nuo 9 proc. 2014 metais iki 7 proc. 2015-aisiais.
Komentuodami apklausos rezultatus, ekspertai pažymėjo, kad PVO nepakankamai aktyviai įtraukia vietos
bendruomenes. Pilietinės iniciatyvos „Aš už Lietuvą“, startavusios 2016 m., tikslas – skatinti žmones dalyvauti
PVO veikloje ir ilgam į ją įsitraukti. Šia iniciatyva, kuri apjungia kelias dešimtis PVO, vietos administracijų ir
verslų, siekiama pažymėti valstybės atkūrimo šimtmetį, 2018 m. sutelkiant milijoną savanorių – ir Lietuvos
gyventojų, ir išeivių. Jos pradžia buvo įspūdinga – per dvi pirmąsias dienas įregistruota 33 tūkst. savanorių iš 54
miestų.
Per keletą pastarųjų metų dėl silpno sektoriaus finansavimo daug organizacijų įšaldė veiklą. Manoma, kad
mažiausiai pusė registruotų PVO yra neaktyvios. Aktyviai veikiančios organizacijos dažniausiai yra aiškiai
apsibrėžusios tikslus ir jų atkakliai siekia, nors ir neišgali samdyti nuolatinių darbuotojų. Daug PVO, gavusių
ankstesnio laikotarpio ES paramą, parengė strateginius planus, tačiau juos įgyvendinti trukdė nestabilus
finansavimas.
Vis didesnį prestižą įgyja dalyvavimas PVO valdybose. Kandidatavusieji į Seimą per rinkimus 2016 m. atvirai
deklaravo savo ryšius su PVO ir narystę jų valdymo struktūrose. PVO vis geriau suvokė valdybų vaidmenį, o
valdybos veikė vis aktyviau. Pavyzdžiui, Žmogaus teisių stebėjimo instituto valdyba 2016 m. atleido iš pareigų
šio instituto direktorę, plačiai žinomą žmogaus teisių aktyvistę. Nors ji viešai ginčijo tokį sprendimą, valdyba
ryžtingai laikėsi savo pozicijos ir demonstravo turinti aiškią organizacijos viziją.
PVO, kurios gebėjo užsitikrinti užsienio donorų paramą, sunku išlaikyti nuolatinius darbuotojus, bet jos išgali
samdyti specialistus projekto laikotarpiui. PVO, kurios gauna tik vietinį finansavimą, dažnai neįstengia samdyti
nei vieno darbuotojo. Tokia situacija ypač kebli, nes įstatymų numatyta savanorio atsakomybė skiriasi nuo
organizacijos vadovo atsakomybės. Organizacijos, kurioms nuolat trūksta materialinių ir žmogiškųjų išteklių,
negali sėkmingai siekti, kad jas palaikytų savanoriai ir visuomenė.
Kompiuterinė įranga bei komunikacijos technologijos yra visiems prieinamos, ir PVO jomis naudojasi įvairioms
iniciatyvoms įgyvendinti. Pavyzdžiui, viešoji įstaiga „Europos namai“, vykdydama projektą „Žinau, ką renku“,
sukūrė virtualią politikos stebėsenos interneto svetainę. Antikorupcinė iniciatyva „Baltosios pirštinės“ naudojo
specialią išmaniąją programėlę rinkimų pažeidimams registruoti.
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Sektoriaus finansinis tvarumas mažėjo dėl sumenkusio valstybės finansavimo. Jis smuko iki kritinio lygmens –
priešingai, nei rekomenduoja įvairūs nacionaliniai ir ES dokumentai. 2016 m. valdžios struktūros neįvykdė
siūlytos viešųjų pirkimų reglamentavimo reformos. Viešųjų pirkimų taisyklės proteguoja biudžetines
organizacijas ir užkerta kelią PVO. Todėl valstybė, pirkdama paslaugas, ir toliau finansuoja biudžetines
organizacijas. Nors socialinė partnerystė dažnai minima pirkimų taisyklėse, tačiau nieko nedaroma jai įtvirtinti.

Valstybės subsidijos sektoriui taip pat buvo menkos. 2015 m. veikusios subsidijų programos 2016-aisiais
nebeveikė arba neišmokėjo lėšų. Pavyzdžiui, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija reformavo paramos vietos
bendruomenėms programą ir skyrė subsidijas pagal partinę priklausomybę. Vidaus reikalų ministerijos
administruojamos 140 mln. eurų Viešojo valdymo tobulinimo programos priemonėse galėjo dalyvauti tik
valstybės institucijos ir žinybos. Žemės ūkio ministerijos valdoma jungtinė 3 mln. eurų ES fondų ir Lietuvos
vyriausybės priemonė „Parama socialiniam verslui“ lapkritį paskelbė pirmąjį kvietimą teikti paraiškas, tačiau
programos taisyklės nebuvo pakeistos ir PVO negalėjo dalyvauti konkurse. ES struktūrinių fondų parama buvo
paskirta 17 miestų vietos veiklos grupių verslo skatinimo ir socialinės integracijos iniciatyvoms, tačiau lėšos
organizacijas pasieks ne anksčiau kaip 2017 m. sausį, nes atsakingoms žinyboms prireikia kelių mėnesių lėšų
išmokėjimo taisyklėms parengti ir paskelbti.
2016 m. neatsirado naujų PVO finansavimo šaltinių. Nors ir tikėtasi, bet nebuvo atnaujinta ES fondų parama.
Nors Europos socialinio fondo finansuojama 6 mln. eurų programa „54+“, skirta vyresnio amžiaus
gyventojams užimti ir jų savanoriškai veiklai skatinti, ir paskelbė kvietimą teikti paraiškas, ji buvo sustabdyta iki
2017-ųjų.
PVO bendruomenė džiugiai sutiko žinią, kad filantropas George‘as Soros‘as sutiko atnaujinti Atviros Lietuvos
instituto programas Lietuvoje nuo 2017 m. sausio. Vis dėlto šalyje yra labai mažai sektoriaus finansavimo šaltinių
ir todėl nėra užtikrintas jo gyvybingumas.
2016-aisiais 11 proc. Pasaulio filantropijos indekso respondentų Lietuvoje teigė, kad aukojo lėšų PVO, – tiek
pat, kiek ir 2015 m. Statistikos departamento duomenimis, apie trečdalis šalies gyventojų aukojamų lėšų tenka
socialinei paramai.
Verslas irgi mažai rėmė sektorių. Retkarčiais PVO paremia stambusis verslas, vykdydamas savo viešųjų ryšių
strategijas. Pavyzdžiui, prekybos tinklas „Maxima“ ir „Barclays Lietuva“. Glaudžiau susiję su PVO yra mažieji
verslai ir startuoliai. Jie dažnai dalijasi darbo erdve, nuolat keičiasi paslaugomis ir vykdo bendrus projektus.
Lietuvos didžiosios labdaros organizacijos sėkmingai telkia lėšas TV labdaros projektų ir nacionalinių labdaros
akcijų metu. Pavyzdžiui, per tradicinę „Maisto banko“ rudens akciją prekybos centruose buvo surinkta
rekordinė 370 tūkst. eurų parama maistu, o labdaros koncertas sutelkė 170 tūkst. eurų. „Aukok.lt“ tebėra
pagrindinė lėšų telkimo svetainė. 2016 m. ji surinko 354,2 tūkst. eurų (2015 m. – 338 tūkst., 2014 m. – 396 tūkst.
eurų). PVO aktyviai naudoja „Facebook“ socialinius tinklus lėšoms telkti ir bendrauti su nariais.
PVO uždirbtos lėšos tesudaro mažą bendro finansavimo dalį. Taip yra dėl to, kad jos teikia paslaugas
neišgalinčioms susimokėti visuomenės grupėms, o paslaugų kaštai paprastai padengiami iš įvairių projektų ir
programų. Organizacijos vis sėkmingiau surenka nario mokestį. Šios pajamos yra labai svarbios, nes jas galima
naudoti savo nuožiūra. Pavyzdžiui, padengti išlaidas, kurių nekompensuoja rėmėjai, užtikrinti nenutrūkstamą
finansavimą, pasibaigus vienam projektui iki kito pradžios, motyvuoti darbuotojus, investuoti į naujus
produktus.
Daug PVO 2016 m. veikė praktiškai neturėdamos jokio finansavimo. Todėl PVO apskaita yra minimali ir visų
pirma skirta atsiskaityti su valstybe. Didesnių PVO finansinėmis ataskaitomis aktyviai domisi rėmėjai ir
visuomenė, todėl jų finansų valdymo sistemos yra patikimos, o veikla – skaidri.
Kadangi 2016 m. padidėjo mokesčiai už bankų paslaugas, dar labiau sumažėjo ir taip menki sektoriaus finansai.
Bankai ir toliau neskolina ir neteikia garantijų net gerai žinomoms ir turinčioms didelius biudžetus NVO, tačiau
atsirado kredito unijų, kurios pradėjo finansuoti PVO.
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PVO santykiai su valdžia 2016 m. buvo sudėtingi. Sektorius turėjo įveikti įvairias grėsmes nepriklausomybei.
Pavyzdžiui, kai kurios valstybės programos iškėlė reikalavimus PVO darbuotojų, vykdančių valstybės
finansuojamus projektus, užmokesčiui. Be to, valdžios bendravimas su PVO buvo atsainus. Informacija apie
svarbius susitikimus būdavo išsiunčiama PVO vėluojant, nepaliekant laiko susitelkti ir pasiruošti.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, kuri yra formaliai atsakinga už pilietinę visuomenę, ėmėsi sektoriui
priešiškų veiksmų. Ji pertvarkė paramos vietos bendruomenėms programą. Užuot lėšas paskirsčiusi per
bendruomenių tarybas proporcingai gyventojų skaičiui, ministerija pradėjo tiesiogiai teikti subsidijas
organizacijoms pagal partinę priklausomybę. Pavyzdžiui, Raseinių rajonas, kuris per rinkimus gausiai balsavo už
socialinės apsaugos ir darbo ministrės partiją, gavo daugiausia subsidijų visoje šalyje.
Nacionalinė NVO koalicija aktyviai protestavo prieš Lobizmo įstatymą, suvaržiusį atstovavimą PVO
interesams. Seimo seniūnų sueiga galiausiai pripažino, kad PVO prilyginimas komerciniams lobistams buvo
klaida. Nors įstatymas ir nepakeistas, PVO tiki, kad pasikeitus jo interpretacijai suvaržymai nebebus taikomi.
PVO taip pat siekė, kad Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pakeistų programos „54+“ taisykles. Ministerija
numatė skirti finansavimą savivaldybių administracijoms ir leisti joms pasirinkti parnerius tarp PVO. Po
aktyvaus PVO lobizmo šios programos sąlygos lapkritį buvo pakeistos. PVO leista teikti paraiškas projektų,
vykdomų bendradarbiaujant su vietos valdžia, finansavimui. Vietos valdžia turėtų objektyviai pagrįsti nenorą
bendradarbiauti su teikiančia paraišką PVO. Vykstant programos peržiūrai, jos vykdymas buvo atidėtas iki 2017
m. pradžios.
EBPO 2015 m. ragino Lietuvos valdžią įtraukti PVO į ES fondų lėšų gavėjus, užuot lėšas nukreipus
valstybinėms struktūroms. Patvirtinusi 2016-2018 m. veiksmų planą, valdžia formaliai įsipareigojo vykdyti
EBPO rekomendacijas.
PVO organizuota kampanija migracijos tema atkreipė valdžios ir visuomenės dėmesį, kad būtina susirūpinti
masine lietuvių emigracija, kad daugumai imigrantų neturėtų būti suteiktas pabėgėlio statusas, nes jie atvyksta
ne iš karo zonų. Tačiau temines kampanijas nustelbė 2016 m. spalį vykę Seimo rinkimai. PVO aktyviai telkė
piliečius, kad jie pasinaudotų teise balsuoti, ir padėjo rinkėjus informuoti, suorganizavusios kandidatų į Seimo
narius debatus visoje šalyje ir pritraukusios populiarius žurnalistus vesti šiuos debatus.
Įvairios koalicijos palaikė Nacionalinės NVO koalicijos advokacijos pastangas, siekiant sektoriui palankesnių
įstatymų, o visų pirma kovojant prieš Lobizmo įstatymo nuostatas ir protestuojant prieš įvairius priešiškus PVO
Vyriausybės veiksmus. Tačiau Nacionalinės NVO tarybos veikla 2016 m. nebuvo produktyvi dėl to, kad trūko
valdžios paramos.
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2016 metais PVO toliau teikė paslaugas tradicinėse srityse – socialinės rūpybos, švietimo, kultūros, sveikatos,
aplinkosaugos ir gyvūnų gerovės. Nors ir lėtai, bet nuolat daugėjo šias paslaugas teikiančių PVO, didėjo paslaugų
apimtis ir įvairovė. Apskritai PVO teikia labai reikalingas visuomenei socialines paslaugas, kurios verslui nėra
pakankamai pelningos. Kai kurias iš jų praktiškai teikia tik PVO. Pavyzdžiui, vaikų dienos centrai ar pagalba
imigrantams. Tokias paslaugas paprastai finansuoja tik valdžios institucijos. Jos nustato paramos sąlygas ir siūlo
atlygį, dėl kurio negalima derėtis ir kurio paprastai nepakanka paslaugų kaštams padengti. PVO įdeda daug
pastangų, ieškodamos būtinų papildomų lėšų, ir daug šių organizacijų įneša savanorišką indėlį savo darbu.
Bendruomenės vertina PVO teikiamas paslaugas. Remdamasi 2015 m. atlikto vaikų dienos centrų teikiamų
paslaugų kokybės tyrimo išvadomis, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2016 m. 500 tūkst. eurų padidino
tokių paslaugų finansavimą. Tačiau prašymus šiam papildomam finansavimui gali teikti tik nauji paslaugų
teikėjai.
PVO retai apmokestina teikiamas paslaugas, kadangi jų klientai yra nemokūs. Tačiau jos vis dažniau siūlo
produktus, kurie yra patrauklūs didesnę perkamąją galią turinčioms grupėms. Pavyzdžiui, vietos bendruomenių
organizacijos siūlo pramogas, švietimo ir kultūros paslaugas, krašto tradicinius produktus.
PVO pritaria valstybės finansuojamo krepšelio principui, tačiau kritikuoja vietos ir šalies valdžią dėl skaidrumo
stokos, lėto reagavimo ir politinio šališkumo perkant socialines paslaugas. Pačios valdžios įstaigos dažnai
išstumia PVO iš patrauklesnių paslaugų sričių. Pavyzdžiui, viltis, kad PVO teiks neformaliojo ugdymo paslaugas
valstybės finansuojamo krepšelio principu, nepasitvirtino daugelyje savivaldybių. Šiam tikslui skirtos lėšos
dažniausiai buvo panaudojamos popamokiniams užsiėmimams, kuriuos rengė mokyklų darbuotojai.
Įvairiose strategijose valstybės institucijos pripažįsta PVO teikiamų socialinių paslaugų svarbą, bet vietos
valdžia, kuri yra galutinė valstybės paramos skirstytoja, ir toliau nukreipia lėšas savo pačios įstaigoms. Tik kelios
iš 60 šalies savivaldybių, tarp jų Vilniaus, Klaipėdos ir Šiaulių, rodo ryžtą perduoti paslaugų teikimą PVO.
Sektinas pavyzdys – Kazlų Rūdos savivaldybės Socialinės paramos centras. Trys jo steigėjos – savivaldybės
administracija, „Caritas“ ir vietos bendruomenės organizacija – nutaria, kokioms socialinėms problemoms skirti
finansavimą, ir vietos valdžia finansuoja tuos projektus, kuriuos patvirtina šis centras ir vietos bendruomenė.
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NVO informacijos ir paramos centras (NIPC) Vilniuje, vienintelis PVO išteklių centras Lietuvoje, atstovauja
Nacionalinei NVO koalicijai ir PVO sektoriui bendraujant su Seimu ir įvairiomis valdžios įstaigomis. Per 20
metų NIPC tapo bendravimo kanalu ir vartais į sektoriui aktualios informacijos šaltinius. Jo interneto svetainėje
skelbiama informacija nuolat atnaujinama, o elektroninis žiniaraštis turi daugiau kaip 3 tūkst. prenumeratorių.
Informacija apie PVO skirtas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos programas bei iniciatyvas ir toliau
teikiama šios ministerijos interneto svetainėje. Joje taip pat skelbiama informacija apie Nacionalinės NVO
tarybos veiklą.
Dėl specialių PVO poreikių atsirado naujų informacijos šaltinių. Vienas iš jų – svetainė „ngoin.lt“, skirta teisinės
registracijos Lietuvoje siekiančioms Baltarusijos pilietinėms organizacijoms. Organizacija „Socialinis veiksmas“
per „Facebook“ socialinį tinklą platina informaciją apie savanoriavimą, pataria ir siūlo pagalbą PVO šiuo
klausimu. PVO ir ekspertų koalicija „Galiu gyventi“ siūlo gausius elektroninės informacijos lobizmo ir
atstovavimo interesams temomis šaltinius su atskirties grupėmis dirbančioms organizacijoms.
Keli žinomų sportininkų, menininkų, verslininkų ir politikų įsteigti labdaros fondai yra vienintelės teikiančios
paramą vietos organizacijos. Anksčiau kai kurie iš jų finansavo vietos bendruomenes ir PVO, dažniausiai
dirbančias vaiko gerovės srityje, bet 2016 m. jie NVO nefinansavo, o daugiausia rėmė nelaimės ištiktus žmones
ir šeimas. „Aukok.lt“ yra vienintelė interneto svetainė, kuri telkia fondus PVO.
Didieji donorai, rėmę PVO tinklaveiką ir koalicijas, per keletą pastarųjų metų sustiprino jų bendradarbiavimą ir
keitimąsi informacija tarpusavyje. Todėl PVO vis geriau suvokia bendradarbiavimo naudą ir nebelaiko viena
kitos varžove. Aktyvėjantis bendravimas socialinėje žiniasklaidoje rodo, kad toje pačioje teminėje srityje
dirbančios PVO dažniau dalijasi informacija. Įvairios koalicijos ir skėtinės organizacijos taip pat skatina
informacijos sklaidą, tačiau negauna specialaus finansavimo, kuris leistų nuosekliai stiprinti jų narius.
Vyriausybė yra skyrusi 100 mln. eurų valstybės tarnautojų mokymui ir profesiniam tobulinimui, tačiau jokie
viešieji fondai ar privatūs rėmėjai neremia PVO darbuotojų mokymų. Valstybinė mokesčių inspekcija negeba
kompetentingai konsultuoti PVO, o kitos valdžios įstaigos nekviečia PVO į mokymus aktualiomis sektoriui
temomis. Viešųjų pirkimų tarnyba nebekonsultuoja telefonu, bet organizuoja atvirų durų dienas, kai iš anksto
užsiregistravusios PVO ir kitos organizacijos gali konsultuotis suderintais klausimais. Privačios įmonės,
pavyzdžiui, Viešųjų pirkimų agentūra, rengia aktualius mokymus, tačiau jie yra per brangūs PVO (mokymų
dienos kaina – apie 100 eurų).
Dalydamosi informacija apie mokymus, PVO efektyviai naudojasi socialine žiniasklaida. Vasario mėnesį Moters
užimtumo informacijos centras Kaune pakvietė PVO į lobizmo ir atstovavimo interesams mokymus. Tai buvo
viena paskutinių veiklų, finansuojamų EEE/Norvegijos finansinio mechanizmo NVO programos Lietuvoje.
Dėl spalį vykusių Seimo rinkimų suaktyvėjo tarpsektorinė partnerystė. Didelio susidomėjimo sulaukė kelių
jaunimo iniciatyvų, PVO, universitetų ir žurnalistų surengti politiniai debatai visuose Lietuvos regionuose. PVO

aktyviai įsijungė į šalies Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotą nacionalinę socialinio saugumo kampaniją
„Už saugią Lietuvą“, kuri vienija visus sektorius ir žiniasklaidą kovojant prieš patyčias, savižudybes, smurtą,
priklausomybes ir kitas blogybes, žalojančias Lietuvos visuomenę. Dar vienas plataus tarpsektorinio
bendradarbiavimo pavyzdys – judėjimas „Aš už Lietuvą“. Jis kviečia savanoriauti ir daryti gerus darbus pažymint
Lietuvos Respublikos šimtmetį.
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2016 metais stiprėjo PVO ir žiniasklaidos bendradarbiavimas. Žiniasklaida dažniau kreipėsi į PVO, kaip į
patikimą informacijos šaltinį, ir taip padėjo stiprinti atskirų organizacijų bei viso sektoriaus įvaizdį. BNS,
didžiausia naujienų agentūra Baltijos šalyse, vis dažniau platina informaciją, gautą iš PVO ir apie PVO.
2016 metais žiniasklaida profesionaliai ir nešališkai komentavo incidentus, kurie galėjo neigiamai paveikti PVO.
Pavyzdžiui, nušviesdama Žmogaus teisių stebėjimo instituto valdybos ir direktorės ginčą, ji pateikė svarius
abiejų šalių argumentus. Liberalų partijos korupcijos skandalo metu žiniasklaida nesiejo Specialiųjų tyrimų
tarnybos privačiuose fonduose atliktų kratų su PVO ar visu sektoriumi.
Sektoriui viešoji nuomonė apskritai yra palanki. Kad ji gerėja, ekspertų teigimu, atspindi gausėjančios fizinių
asmenų aukos ir didėjantis PVO matomumas žiniasklaidoje. Šį matomumą ir viešąjį įvaizdį gerokai sustiprino
PVO surengti politiniai debatai prieš Seimo rinkimus.
2016 m. rugsėjį startavo nepelno interneto televizija „Laisvės TV“. Ši tiriamoji ir švietėjiška TV yra
nepriklausoma nuo politinių ir verslo interesų, o jos turinį formuoja žiūrovai. Jau pirmosios laidos buvo skirtos
aktualioms pilietinėms temoms ir valdžios veiksmų kritikai. „Laisvės TV“ populiarumas sparčiai auga ir ji turi
didelį potencialą atstovauti NVO interesams.
Nueinanti valdžia nesugebėjo pasinaudoti PVO ekspertize ir gebėjimais – sektoriaus ekspertizė dažnai buvo
ignoruojama. NVO Teisės institutas turėjo pasitelkti teisines priemones, kad sustabdytų trečiojo sektoriaus
plėtros studijos rengimo paslaugų pirkimą. Kai Socialinės apsaugos ir darbo ministerija atsisakė svarstyti NVO
teisės instituto rekomendacijas dėl viešojo pirkimo procedūrinių pažeidimų taisymo ar pirkimo nutraukimo,
institutas padavė ministeriją į teismą. Tuo tarpu Prezidentūra palaikė PVO ir jų iniciatyvas. Pati šalies Prezidentė
Dalia Grybauskaitė savanoriavo per „Maisto banko“ metinę akciją.
Verslas yra neutralus PVO atžvilgiu ir rodo mažai dėmesio sektoriui. Ypač mažai su PVO bendrauja stambusis
verslas. Reta išimtis – „Maisto bankas“. Kadangi „Maisto banko“ paslaugos maisto pramonei ir prekybininkams
yra nepamainomos, verslo bendruomenė žino ir teigiamai vertina šią organizaciją.
PVO aktyvumas socialinėje žiniasklaidoje padėjo joms pasiekti platesnę visuomenę. Skatindama gyventojus
dalyvauti Seimo rinkimuose, jaunimo iniciatyva „Man ne dzin“ kvietė rinkėjus fotografuotis prie rinkimų
apygardų ir rodyti nuotraukas specialioje interneto galerijoje, dalyvauti loterijoje ir laimėti kelionės agentūros

dovanotą skrydį. PVO aktyviai siekia, kad visuomenė, ypač jaunimas, kuo daugiau apie jas sužinotų. Vasario
mėnesį dešimt PVO prisistatė studentams per Vilniaus universitete surengtą NVO mugę.
„Transparency International Lietuva“ 2016 m. visuomenei pristatė NVO atlasą. Tai yra sektoriaus
savireguliavimo iniciatyva, kuria rėmėjams ir visuomenei savanoriškai teikiama informacija apie aktyvias
visuomenės gerovės organizacijas. Metų pabaigoje NVO atlase buvo įsiregistravę daugiau nei 2 tūkst.
organizacijų. „Transparency International“ propaguoja ir NVO etikos kodeksą, tačiau dėl griežtų duomenų
apsaugos apribojimų šį kodeksą sudėtinga diegti praktikoje.

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 dvidešimt 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 2016 metų PVO tvarumo indekso Vidurio ir Rytų Europai ir Eurazijai versija skelbiama tinklalapyje
http://www.usaid.gov/europe-eurasia-civil-society.

