
Žvalgomasis tyrimas "Panevėžio
nevyriausybinių organizacijų
iššūkiai ir problematika"

NERIJUS MIGINIS, TYRĖJAS / JAUNIMO
POLITIKOS EKSPERTAS
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Metodika
Naudota mišri tyrimo
metodika:

Dokumentų analizė;
Pusiau struktūruoti interviu ir fokus grupės - 5;
Internetinė anketa - 68 respondentai.

*tyrimui netaikomi akademiniai reikalavimai;
** duomenys pateikiami tyrėjo terminais.

#JAUNIMUIDRAUGIŠKA



Pristatymo
temos

ESAMA SITUACIJA.
NVO POREIKIAI.
SIŪLYMAI.



Kaip ateina
nariai į NVO /
dilemos

Galimybių sau
ieškojimas

Prasminga veikla,
priklausymas, vertybės

Profesinė veikla,
karjeros pasirinkimas

Nevyriausybininkas
pašaukimas

Nevyriausybininkas
verslininkas

Nevyriausybininkas
politikas



Kokios NVO veikia
Panevėžio mieste

amžius
sveikata
teritorija / bendruomenė
vertybės 
ugdymas (formalus, neformalus,
visą gyvenimą)
kūryba
sportas
ekologija
socialinė sritis
teikiančios paslaugas
interesai 
profesija
kt.

Panevėžio miesto NVO
iššūkiai

Besikeičiantys finansavimo
mechanizmai
Politinio pripažinimas stoka
Organizacijų išlaikymas
Status quo (gerai, kaip yra)
Augimas (baimė)
Sunku pritraukti narius 
Lyderių stoka, poreikis natūraliai kaitai
Konkurencijos baimė
Nesuvokia platesnio konteksto
dėmesys savo temai  
Didėja atstovavimo poreikis
Savivaldybės dėmesys paslaugas
teikiančioms, bet ne narystės
organizacijoms



Panevėžio NVO situacijos +

It serves a variety of purposes,
making presentations powerful
tools for convincing and teaching.Savivaldai neprivaloma pareigybė /

funkcija

Savivaldybė atiduoda
bendruomenėms, organizacijoms
uždarytų mokyklų patalpas Socialiniai pusryčiai, bendri projektai

Panevėžio miesto
nevyriausybinių organizacijų
koordinatorė Patalpos 

Tinklaveika ir
bendradarbiavimas









Siūlymai

01. Politikai neturėtų
atstovauti kaip NVO
atstovai. Kolegialiuose
organuose turėtų būti
savivaldybės darbuotojai,
o mažiau politikų.

04. Atstovavimo išlaidų
kompensavimas

05. Skatinimas veikti -
apdovanojimai,
stipendijos

02. Stiprinti NVO administracinius
ir veiklos organizavimo gebėjimus,
įsteigiant NVO resursų centrą,
teikiant centralizuotas buhalterio
ir kt. paslaugas. Patalpos
susirinkimams, renginiams.

06. Stiprinti NVO balsą ir
bendradarbiavimą,
įsteigiant ir palaikant
Regioninį NVO skėtį,
Regioninę NVO tarybą. 

07. NVO akseleratorius
naujoms arba mažoms NVO

03. NVO galios (capacity) ir
finansinio savarankiškumo
didinimas.  
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Siūlymai 2

Nuo projektinio
finansavimo link
programinio

NVO sukuriamos
pridėtinės vertės
tyrimas, vertinimo
metodika

Bendra NVO lyderių
ugdymo programa



Ačiū



Strateginis
žemėlapis

Kaip planuosime ir
matuosime poveikį...

Poveikis

Finansai

Suinteresuotos šalys
(stakeholderiai)

Procesai ir procedūros

Inovacijos ir mokymasis


