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 Identifikuoti esmines Panevėžio miesto nevyriausybinių organizacijų problemas ir iššūkius.
 Išsiaiškinti efektyviai veikiančias NVO praktikas ir susisteminti organizacijų pasiūlymus į galimus
bendrus Panevėžio miesto organizacijų tikslus ar veiklas.
 Atlikti Panevėžio miesto NVO situacijos SSGG analizę. 
 Parengti išvadas ir rekomendacijas kaip pagerinti Panevėžio miesto NVO situaciją.

Kontekstas
Žvalgomasis tyrimas yra parengtas įgyvendinant projektą „Panevėžio NVO stiprinimas”, kuris yra
finansuojamas Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. 

Žvalgomojo taikomojo tyrimo „Panevėžio nevyriausybinių organizacijų iššūkiai ir problematika” tikslai
ir tyrimo metodika

Panevėžio NVO tyrimo tikslas – išsiaiškinti iššūkius, su kurias susiduria Panevėžio miesto
nevyriausybinės organizacijos, ir įvardinti pagrindines kryptis, kuriomis galima vystyti pilietinę
visuomenę ir pilietinį dalyvavimą Panevėžio mieste. 
Tyrimu siekiama atkreipti dėmesį į Panevėžio miesto NVO poreikius, sutelkti NVO bendruomenę
bendram tikslui ir parengti interesų atstovavimo kampanijos gaires, kurios padėtų pasiekti užsibrėžtus
tikslus. Remiantis taikomojo tyrimo išvadomis bus parengti pasiūlymai, kaip galima stiprinti miesto
NVO bei spręsti bendras problemas. Šie šiūlymai bus pateikti Panevėžio miesto savivaldybei ir NVO
tarybai. 

Tyrimo rengėjams buvo keliami šie uždaviniai:

1.
2.

3.
4.

Rengiant Panevėžio NVO iššūkių ir problematikos tyrimą buvo taikomi kokybiniai mišrios metodikos
tyrimo metodai. Tyrimu buvo siekiama sužinoti kaip suinteresuotosios grupės: NVO atstovai, NVO
darbuotojai, valstybės tarnautojai, dirbantys ir veikiantys Panevėžio mieste, mato NVO situaciją,
sektoriaus ir pilietinės visuomenės vystymąsi, kokias pagrindines problemas ir galimus sprendimo
būdus siūlo.
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 Žvalgybiniai pusiau struktūruoti interviu su Panevėžio mieste dirbančiais specialistais ir NVO
atstovais.
 Žvalgybinės pusiau struktūruotos fokus grupės su NVO atstovais ir valstybės tarnautojais.
 Internetinė NVO atstovų apklausa.
 Dalyvaujamieji, diskusiniai metodai su NVO atstovais, kurie buvo įgyvendinti mokymų metu 2022
m. lapkričio ir gruodžio mėnesiais.
 2023 m. pradžioje buvo vykdomas tyrimo pristatymas Panevėžio mieste, NVO ir NVO tarybos
atstovams. 

 Rengiant žvalgomąjį tyrimą buvo naudojami šie metodai: 

1.

2.
3.
4.

5.

Tyrimo metu buvo įgyvendinti 3 pusiau struktūruoti žvalgomieji interviu ir 2 pusiau struktūruotos
žvalgomosios fokus grupės su savivaldybės specialistais, NVO atstovais ir darbuotojais 2022 m. spalio
– lapkričio mėn.
Įgyvendinant tyrimą buvo parengta internetinė anketa, skirta Panevėžio miesto NVO atstovams. Per 4–
ias savaites 2022 m. lapkričio – gruodžio mėnesius anketą užpildė 68 respondentai.



Duomenų analizės eiga:
Tyrimo duomenys yra pateikiami tyrėjo terminais. Duomenys buvo nagrinėjami induktyviai, netaikant iš
anksto numatytų kategorijų. Analizės metu duomenys buvo suskaidyti į prasminius vienetus, juos
koduojant ir pasižymint esmines mintis. Vėliau vyko empirinis kategorijų aprašymas, kurio metu buvo
išryškintos pagrindinės tyrimo įžvalgos.
Tyrimui netaikomi akademinio tyrimo reikalavimai. Tyrimas yra taikomasis, juo siekiama parengti
rekomendacijas Panevėžio miesto NVO situacijos gerinimui.

Internetinės anketos analizė:
Šiame skyriuje pateikiami anketinės apklausos duomenys. Anketa buvo platinama NVO ir Panevėžio
miesto savivaldybės kanalais, socialiniais tinklais ir el. paštu. Anketą užpildė 68 respondentai.
Sociologinė respondentų informaciją nebuvo renkama. 
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Tik 1 respondentas nurodė, kad nepriklauso nė vienai organizacijai. 35 respondentai priklauso 1
organizacijai, 16 respondentų priklauso 2 organizacijoms. 3 organizacijoms ir 4 ir daugiau organizacijų
priklauso po 8 respondentus. NVO atstovai, dalyvavę diskusijose, projekto renginiuose ir pristatymuose
dažniausiai taip pat atstovavo kelias nevyriausybines organizacijas. 

 Diagrama Nr. 1



Antru anketos klausimu paklausėme kaip dažnai respondentai dalyvauja NVO veiklose. 6 respondentai
nurodė, kad dirba NVO, 3 – vadovauja NVO. 1 kartą per metus NVO veiklose dalyvauja 6 respondentai.
1 kartą per mėnesį – 7 respondentai. 3 kartus per mėnesį veiklose dalyvauja 22 respondentai. 1 kartą
per savaitę dalyvauja 19 respondentų. Prie papildomų komentarų respondentai nurodė, kad taip pat
dirba NVO.
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Bendruomeninės veiklos – 48 respondentai;
Ugdymas – 33 respondentai;
Pilietinės veiklos – 32 respondentai;
Sveikata – 29 respondentai;
Susibūrimas su žmonėmis, kurie yra tokioje pačioje situacijoje, kaip ir aš (pvz.: negalia, šeimyninė
padėtis, amžius ar kt.) – 29 respondentai;

Trečiu klausimu respondentų paklausėme, kokios veiklos sritys, veiklos temos jiems yra įdomiausios.
Pateikiame atsakymų pasiskirstymą. Atsakymai pateikiami mažėjančia seka.



Sportas – 19 respondentai;
Ekologija – 14 respondentų;
Saugumas –9 respondentai;
Gyvūnų teisės – 6 respondentai;
Kultūra – 4 respondentai;
Socialinės veiklos – 2 respondentai(nurodyta papildomai).

Interesų pasiskirstymas atspindi projekto renginių, fokus grupių dalyvių organizacijas, temas ir
interesus. Fokus grupėse dalyvavo bendruomeninių organizacijų, sveikatos, pilietinės veiklos žmonės,
kurie yra tokioje pačioje situacijoje.

0 6

PANEVĖŽIO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IŠŠŪKIAI IR PROBLEMATIKA         //        2022

Galimybes dalyvauti organizacijos veikloje padidintų „daugiau laisvo laiko” – 68,7 proc. respondentų
(46); „bendraminčiai, su kurias galėčiau keliauti į veiklas” – 43,3 proc. (29); „informacija apie
egzistuojančias galimybes” – 38,8 proc. (26); „geresnė finansinė padėtis” – 29,9 proc. (20); „geresnis
susisiekimas” – 10,4 proc. (7); „mažesnis nario mokestis” – 3 proc. (2). Papildomai pateikti atsakymai
buvo šie: „galimybė susitikti su protingais, veikliais žmonėmis”, „bendras tikslas”. 

 Diagrama Nr. 4

 Diagrama Nr. 5



Didesnis finansavimas veikloms – 71,6 proc. (48)
Galimybė gauti nemokamą įrangą (pvz.: projektorių, kavos aparatą) – 46,3 proc. (31)
Nemokamos finansininko paslaugos, kuris padėtų tvarkyti organizacijos finansus – 31,3 proc. (21)
Galimybė samdytis darbuotoją – 31,3 proc. (21)
Daugiau reklamos apie organizacijos veiklą – 28,4 proc. (19)
Nuosavos organizacijos patalpos – 26,9 proc. (18)
Nemokamos teisininko paslaugos – 25,4 proc. (17)
Ekspertai padedantys valdybai, padedantys parengti projektų paraiškas – 3 proc. (2)
Savanorių pagalba – 1,5 proc. (1)

Į klausimą „kas sustiprintų jūsų organizacijos veiklą?” respondentai atsakė taip, atsakymai pateikiami
mažėjančia tvarka:
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Narių motyvacija ir įtraukimas – 57,6 proc. (38)
Finansų pritraukimas (ne projektinis) – 53 proc. (35)
Renginių planavimas ir kokybės užtikrinimas – 43,9 proc. (29)
Projektų paraiškų rengimas – 42,4 proc. (28)
Naujų narių pritraukimas – 36,4 proc. (24)
Organizacijos valdymas – 31,8 proc. (21)
Organizacijos veiklos viešinimas – 31,8 proc. (21)
Organizacijos interesų atstovavimas (advokacija) – 19,7 proc. (13)

Nevyriausybinių organizacijų narių ir darbuotojų mokymosi poreikiai yra šie, pristatomi mažėjimo
tvarka:

Papildomi pasiūlymai iš respondentų, mokymų temos: viešas kalbėjimas, poveikio matavimo praktiniai
mokymai ir strateginės planavimo sesijos. 

 Diagrama Nr. 6



Neformalūs organizacijų narių susitikimai – 55,2 proc. (37)
Bendra NVO veiklų viešinimo platforma – 49,3 proc. (33)
Bendri skirtingų NVO mokymai – 44,8 proc. (30)
Galimybė dalyvauti kitų organizacijų veiklose – 41,8 proc. (28)
Stipendijos Panevėžio miesto NVO aktyviausiems atstovams – 37,3 proc. (25)
NVO vadovų susitikimai – 35,8 proc. (24)
Panevėžio miesto NVO festivalis / organizacijų mugė – 34,3 proc. (23)
Panevėžio miesto NVO ir organizacijų lyderių kasmetiniai apdovanojimai – 28,4 proc. (19)
NVO resursų centras arba regioninė NVO sąjunga, kurios funkcija – stiprinti Panevėžio
organizacijas – 19,4 proc. (13)

Respondentų vertinimai, kaip galima būtų sustiprinti bendradarbiavimą NVO tarpe, mažėjimo eiga:

 
Papildomi pasiūlymai iš respondentų, bendradarbiavimą stiprinančios veiklos: bendri tikslai (eksperto
komentaras – bendros strategijos); NVO vadovų išvykos pasisemti patirties į užsienį; bendruomenių
pusryčiai; įstatyminė bazė.
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N V O  P R O B L E M A T I K A

Šiame skyriuje bus apžvelgta informacija, surinkta iš klausimyno atvirų
klausimų, fokus grupių, interviu ir renginių dalyvių. Tyrimo rengėjai
pabrėžia, kad susidūrė su iššūkiu, kad fokus grupių respondentai ir
nuotolinio klausimyno respondentai daug dėmesio skyrė organizacijos
tikslo grupės ar srities problematikai, o ne sektoriaus iššūkiams.
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amžius (pvz.: jaunimas, senjorai)
sveikata (pvz.: negalia, artritas)
teritorija / bendruomenė (pvz.: mikrorajonų bendruomenės)
vertybės (pvz. krikščioniškos)
ugdymas (pvz.: formalus, neformalus, visą gyvenimą)
kūryba (pvz.: meno, teatro ir kt.)
sportas (pvz.: sporto organizacijos)
ekologija
socialinė sritis
teikiančios paslaugas
interesai (pvz.: automobiliai)
profesija (pvz.: profesinės sąjungos)
kt.

Respondentai įvardino, kokios organizacijos veikia Panevėžio mieste, respondentų atsakymus
sugrupavome pagal kategorijas:

1 0

Panevėžio miesto NVO iššūkiai:

Labai skiriasi respondentų požiūris į NVO finansavimą. RF11 „Finansų [organizacijoms] visada trūksta,
bet visą laiką finansavimas didėja” (3). Fokus grupių respondentai pastebi, kad finansavimas didėja,
daugėja renginių paklausos. Tuo tarpu net 8 anketinės apklausos respondentai teigė, kad esminis NVO
situacijos pagerinimas būtų didesnių finansų skyrimas.

Socialines paslaugas teikiančios organizacijos ir turinčios projektų rengimo ir įgyvendinimo gebėjimų
organizacijų veiklos apimtys yra didelės, organizacijos turi darbuotojus ir geba išlaikyti patalpas.

Finansavimą organizacijos gauna labai skirtingai: vieni veikia teikdami paslaugas per NVŠ krepšelį,
paslaugų pardavimą, rėmėjų paramą, dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose, projektinė veiklą, nario
mokestį, padaliniai gauna finansavimą iš nacionalinių organizacijų.
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Su iššūkiais susiduria NVO, kurių menkos organizacinės, projektų rengimo ir administravimo
kompetencijos. RA 32 „Mažinti institucinį smurtą. Paraiškų vertinimo kriterijų aiškumas. Nekorumpuota
paraiškų teikimo sąlygų prevencija” RA 37 „Mažiau kurti dirbtinų kliuvinių siekiant sumažinti galinčių
teikti paraiškas dalyvių kiekį”. Šios organizacijos tobulinamas konkursų sąlygas, NVO žymos gavimą,
įstatų atnaujinimą ar narių sąrašų pateikimą mato, kaip trigdžius. Daugiau projektų vykdančios
organizacijos pritaria, kad ketvirtinių ataskaitų teikimas bei ataskaitų formų nepritaikymas apsunkina
administracinę naštą RF 18 „Reikia teikti ketvirtines ataskaitas, į 18 puslapių lentelę reikia įrašyti 1
skaičių, man versle dirbančiai buhalterei užtruko tai padaryti, o ką daryti NVO, kurie neturi
finansininko, tai yra bereikalinga našta”. Taip pat respondentai minėjo, kad sudėtingas
administravimas bereikalingai apkrauna Panevėžio miesto NVO koordinatorių. Papildomas finansinis
sunkumas rengiant didesnius projektus, pavyzdžiui Europos socialinio fondo agentūrai yra tai, kad
reikalingas nuosavas indėlis. Išsiskyrė respondentų požiūris į paraiškų rengimo paslaugos pirkimą.
Vieni tai vertina, kaip gerąją praktiką, nes Europos socialinio fondo agentūra tai leidžia, kiti teigia, kad
organizacijų projektai praranda esmę, jei nesugeba aprašyti savo organizacijos veiklos ir idėjos, kurią
nori įgyvendinti.

Neįgaliųjų organizacijos pažymi, kad perėjimas prie akreditacijos mechanizmo jų veikloje įneša labai
daug nerimo. 

Panevėžio miestas yra viena iš nedaugelio savivaldybių kuri turi NVO koordinatorių, tai pačios
savivaldybės inicijuota funkcija. Specialistas prisideda prie rengiamų projektų kokybės gerinimo,
organizacijų palaikymo ir stiprinimo. 



Taip pat Panevėžio miesto savivaldybė perleidžia uždaromas mokyklas ir kitas ugdymo įstaigas
bendruomenės poreikiams: NVO, sporto organizacijos, bendruomenės gali gauti patalpas lengvatinėmis
sąlygomis. Tai yra puiki galimybė. Bet ne visos NVO gali šias patalpas išlaikyti arba naudoja iš
Panevėžio miesto gaunamą projektinį finansavimą šių patalpų išlaikymui. Respondentai minėjo, kad
nemokamos patalpos padėtų vystyti jų organizacijos veiklą. Pagal esamą tvarką ne visos organizacijos
pajėgia turėti savo patalpas, RF 6 „Kodėl mums reikia mokėti už patalpas tiek kiek kitoms
organizacijoms, mums sunku išlaikyti kabinetą, renkasi 2 kartus per savaitę, bet patalpas reikia
išlaikyti”. RF 14 „Savivaldybėje reikalingos bendros patalpos, be mokesčių ir komunalų. Organizacijų
renginiams. Gal NVO avilys ar panaši įstaiga galėtų atsirasti, kur kartu būtų patalpos”.

Dalis respondentų jaučiasi gaunantys per mažą politinį įtraukimą, įvardija, kad yra nekviečiamos į
diskusijas aktualiais klausimais, stokoja pripažinimo RF 2 „Pirmiausia – kad iš viso pastebėtų, kad NVO
yra. Tada pradėtų kalbėtis ir jų paklaustų. Reikia daugiau informacijos, siūlomų problemų sprendimų
būdų”.

Respondentai siūlė, kaip padėti išlaikyti ir stiprinti pradedančias arba narystės pagrindu veikiančias
organizacijas. RF6 „Reikia padėti NVO įsivažiuoti.. palengvinti paprasčiausius dalykus, kaip BDR formos
pildymą (2), buhalterio paslaugų suteikimas (6), metinės ataskaitos parengimas”. RF 17
„[Organizacijas] palydėti iki profesionalumo, tam tikrų rodiklių pasiekimo. Padėtų NVO kokybės
standarto įdiegimas (2), pagal kurį matytum kokios pagalbos reikia”. Anketos respondentas RA22 siūlė:
„Dirbantiems / savanoriaujantiems NVO (kurios turi NVO žymą) taikyti 0 tarifą naudojantis viešuoju
transportu, teikti buhalterines paslaugas neatlygintinai, atitinkančiomis NVO kokybės kriterijus,
mokėti fiksuotą metinę išmoką administracinėms išlaidoms”.

Respondentai pastebi, kad sunku pritraukti naujus narius RF9: „Sunkoka pritraukti [narius] (3), reikia
kažką pažadėti”. Šią tendenciją pastebi neįgaliųjų, jaunimo ir senjorų organizacijos. RA41 „NVO trūksta
narių. Juos reikėtų paskatinti dalyvauti, reikia konkrečios motyvavimo sistemos”. Respondentai mini,
kad tai kyla iš bendrystės stokos. Ekspertų vertinimu šios tendencijos pastebimos ir kituose
sektoriuose, pavyzdžiui mažėja dalyvavimas politinėse partijose. 
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Panevėžio mieste pastebimas naujų NVO lyderių poreikis. Vykstant natūraliai lyderių kaitai, senėjant.
Panevėžio miesto jaunimo organizacijos turi lyderių užauginimo mechanizmus. RF19: „Keliom
nacionalinėms organizacijoms Lietuvoje vadovauja panevėžiečiai. Turim lyderystės užauginimo
mechanizmus”.

Organizacijų tarpe pastebima konkurencijos baimė keliuose veiklos aspektuose. RF12 „tarp
organizacijų yra konkurencijos dėl finansavimo, dėl to jos ne visada yra linkusios dalintis informacija
ir vykdyti bendras veiklas”. RF17 „[organizacijos] bijo prarasti narius, nes kiti pavogs. Plečiantis
organizacijai mato konkurenciją, bijo, tai pareina iš vyresnių vadovų”. Organizacijos nesidalina
informacija, atsisako dalyvauti bendruose renginiuose. Organizacijų vadovai nesidalina kitų
organizacijų informacija, kad jų nariai nepasirinktų kitų organizacijų (4). Kai kurie NVO sektoriaus
atstovai siekia, kad išliktų esama situacija (Status quo), organizacijos bijo augti, nes nežino iš kur rasti
kompetenciją ir resursus (4). RF13 „Reikėtų siekti, kad NVO sektorius galėtų vykdyti savo veiklas
nesudarant konkurencijos su biudžetinėmis įstaigomis”(2).

Kai kurių NVO atstovai nesuvokia platesnio pilietinės visuomenės konteksto, dėmesį skiria savo temai
– RF17 „Jie tik atstovauja savo grupelę, užsidarę savo grupelėje, platesnio vaizdo nemato”.
Organizacijos dažnai nemato nacionalinio konteksto, kitų organizacijų problematikos. Taip pat dalis
organizacijų nesuvokia valstybės veikimo principų, reikalauja, kad jų poreikius tenkintų savivaldybė,
nemato asmeninės atsakomybės už savo poreikius ar problemų sprendimą.



Didėja atstovavimo poreikis. NVO atstovai kviečiami į susitikimus su nacionalinių institucijų atstovais,
tarptautiniais ekspertais, dalyvauja diskusijose. Respondentai kelia prieštaraujančius vienas kitam
teiginius. Vienus kviečia, kitų ne. Tai paaiškina respondento RF19 teiginys „Savivaldybės dėmesys
paslaugas teikiančioms, bet ne narystės organizacijoms”. Į atstovavimo procesus įtraukiamos
profesionalios, augančios ir inovatyvios organizacijos. Tuo tarpu senjorų organizacijos jaučiasi
nereikalingos RA47 „NVO organizacijų veikla būtų aktyvi, jei joms būtų skiriama nors minimali
finansinė pagalba. Mūsų organizacija kasmet dalyvauja projektų teikimo konkursuose, tačiau jie
atmetami … Gaila, bet susidaro įspūdis, kad mūsų – senjorų organizacija miestui nereikalinga”. 

Informacijos stoka ir bendradarbiavimo stiprinimo poreikis. Respondentai pasidžiaugė RA49
„Panevėžyje NVO organizacijos jau turi kasmėnesinius susitikimus – Socialinius pusryčius. Vyksta
mokymai skirti NVO atstovams, rudenį vyko NVO atstovų mugė”. Bendradarbiavimui trukdo tai, kad ne
visi NVO atstovai gauna informaciją apie renginius, galimybes, įvardinamas poreikis daugiau žinioti
vieni apie kitus (6), RA21 „Reikėtų NVO katalogo”, poreikis žinoti apie kitų renginius (5), problemos
sprendimui siūloma skirti daugiau dėmesio socialinei reklamai (6).
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Panevėžio mieste reikia stiprinti NVO administracinius ir veiklos organizavimo gebėjimus. Organizacijų
gebėjimai, veikla labai skiriasi. Stiprios NVO yra socialinių paslaugų teikėjai, įgyvendina nacionalinius
ir tarptautinius projektus, išlaiko kelis darbuotojus bei patalpas. Naryste, bendrais interesais ar
sveikatos temomis paremtos organizacijos, kurios finansavimą gauna tik iš savivaldybės konkursų, arba
veikla vykdomos iš nario mokesčio neturi pakankamos administracinės ir organizacinės kompetencijos.
Šių organizacijų poreikiams atliepti siūloma steigti biudžetinę įstaigą Panevėžio miesto NVO resursų
centrą. Ši įstaiga galėtų atliepti mažųjų NVO poreikius, teikti pagalbą tvarkant NVP buhalteriją,
konsultuoti mažąsias NVO veiklos klausimais, organizuoti bendrus renginius bei suteikti patalpas
susirinkimams, renginiams ir veikloms. Resursų centras taip pat galėtų turėti NVO renginiams
reikalingą įrangą, kaip projektorius, konferencines lentas, termosus, vaizdo ir garso įrangą, lauko
pavėsines ir kt. Dar viena Panevėžio miesto NVO resursų centro funkcija – dalintis informacija su NVO
bendruomene, užtikrinti efektyvios komunikacijos kanalus bei viešinti NVO veiklas miesto
bendruomenei.

1 3 R E K O M E N D A C I J O S  I R

P A S I Ū L Y M A I :
Apžvelgus surinktus duomenis iš fokus grupių, interviu, anketinės apklausos ekspertai
pateikia šias rekomendacijas ir pasiūlymus, kaip sustiprinti ir plėsti NVO sektorių Panevėžio
mieste. 

0 1

Poreikis atstovauti pilietinę visuomenę kolegialiuose atstovavimo organuose didėja, atstovams keliami
profesionalumo poreikiai auga. Norvegijoje taikoma praktika, kad pilietinės visuomenės atstovų
išlaidos yra kompensuojamos bei suteikiamos papildomos dalyvavimo išmokos. Ši praktika taikoma
NAV, socialinės rūpybos sistemoje. Lietuvoje taip pat yra precedentas tokio finansavimo mechanizmo
– seniūnaičių išlaidų kompensavimas. Siekiant užtikrinti kryptingą NVO sektoriaus vystymąsi ir
kokybišką atstovavimą reikėtų apsvarstyti NVO atstovų, dalyvaujančių kolegialiuose valdymo
organuose, kaip NVO taryba ar jaunimo reikalų taryba išlaidų kompensavimą, taikant stipendijos ar
fiksuotos išmokos priemonę. Kita galima alternatyva leisti iš savivaldybės projektinio finansavimo
mokėti atlyginimus.
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NVO atstovai pažymi, kad stokoja pripažinimo ir jaučiasi nepastebėti. Todėl siūloma puoselėti veiklą
vykdant kasmetinius NVO atstovų apdovanojimus arba integruoti nominacijas į esamus apdovanojimus,
kaip „#PanevėžysJungiasi”. 

Jaunimo reikalų agentūra skiria kasmetines jaunimo darbuotojų stipendijas, apdovanojami geriausi
metų mokytojai ir kiti specialistai. Siūloma įsteigti NVO atstovų stipendijas, kurios būtų išdalinamos
Panevėžio miesto NVO atstovams keliose kategorijose, kaip jaunimo, sporto, paslaugų, sveikatos,
senjorų, bendruomenių atstovams.
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Vienas iš būdų stiprinti Panevėžio miesto NVO užtikrinant atstovavimą, gebėjimą prisidėti formuojant
miesto ir nacionalinę politiką yra regioninės NVO sąjungos įkūrimas. Skėtinės organizacijos, kaip
jaunimo organizacijų sąjungos, Nacionalinis skurdo mažinimo tinklas ir Lietuvos vietos bendruomenių
organizacijų sąjunga jungia specifinėse srityse veikiančias organizacijas ir jungiasi į Nacionalinę NVO
koaliciją. Įsteigus Panevėžio miesto NVO skėtinę organizaciją būtų galima: rinkti NVO atstovus į
Panevėžio miesto NVO tarybą organizacijos visuotinio susirinkimo metu, būtų galima prisijungti prie
Nacionalinės NVO koalicijos siekiant formuoti nacionalinę NVO ir pilietinės visuomenės politiką.

Panevėžio miesto NVO akseleratoriaus įkūrimas arba akseleratoriaus paslaugų įsigijimas stiprinant
mieste veikiančias arba naujai besikuriančias organizacijas. NVO akseleravimo paslaugą galėtų vykdyti
naujai steigiama biudžetinė įstaiga Panevėžio miesto NVO resursų centras arba perkama paslauga iš
Lietuvoje veikiančių socialinio verslo akseleratorių. 
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Panevėžio miesto savivaldybė jaunimo organizacijas finansuoja keliais skirtingais būdais, taiko
projektinį, iniciatyvų, programinį finansavimą ir paslaugų pirkimą. Šie skirtingi finansavimo
mechanizmai labiau atitinką skirtingų jaunimo organizacijų poreikį. Siūloma taikyti įvairius kitų
Panevėžio miesto NVO finansavimo mechanizmus, remiantis jaunimo organizacijų pavyzdžiu.

Viešinant NVO sukuriamą pridėtinę vertę ir svarbą Panevėžio miestui reikia surinkti duomenis apie
NVO veiklos Panevėžio mieste poveikį. Tam puikiai tinkami ekonometriniai, fenomenologiniai,
pasakomieji (angl. k. – story telling) ir kiti tyrimo metodai. Galima inicijuoti Panevėžio miesto NVO
poveikio tyrimą arba apmokyti NVO atstovus, kaip tirti ir įsivardinti savo organizacijos kuriamą
pridėtinę vertę.

Respondentai įvardija, kad Panevėžio miesto NVO reikalingi nauji lyderiai viena iš priežasčių –
demografija, natūralus miesto senėjimas. Sektorius turi poreikį naujų NVO lyderių ugdymui. Jauni
specialistai renkasi karjerą organizacijose ir įmonėse, kur gali save realizuoti arba mato, kad prisideda
prie prasmingos veiklos. Bendras lyderių ugdymas orientuojantis į asmenis, kurie yra 20 – 50 metų
amžiaus, pristatant galimybes dirbti NVO sektoriuje galėtų būti karjeros pasirinkimas žmonėms,
ieškantiems prasmingos profesinės veiklos, bei motyvuotiems gauti atlyginimą pagal darbo rezultatus.
Ši priemonės yra vienas iš NVO sektoriaus akseleravimo būdų.
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Tyrimo respondentai įvardijo, kad vienas iš iššūkių su kuriuo susiduria Panevėžio NVO sektorius yra,
kad asmenys turi dvejopus vaidmenis. Yra NVO atstovai ir valstybės tarnautojai, NVO atstovai ir verslo
atstovai, bei NVO atstovai ir vietos politikai. Ši tendencija yra dažna, nes aktyviai veikiantys piliečiai
dažnai veikia ne vienoje organizacijoje arba ne viename sektoriuje. Iššūkis kyla, kai politikai
atstovauja savivaldybės NVO jaunimo reikalų ar NVO tarybose. Rekomenduojama, kad kolegialiuose
organuose savivaldybė atstovautų daugiau savivaldybės specialistai, rečiau politikai. Taip pat renkant
NVO atstovus analizuoti jų politinius interesus ateityje užtikrinant nešališkumą arba įsivedant prievolę
nusišalinti nuo klausimų, kuriuose kyla interesų konfliktas.
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1 5 I D Ė J O S  P A N E V Ė Ž I O  M I E S T O

N V O  A D V O K A C I J A I

Panevėžyje vyko renginys „Panevėžio Nevyriausybinių organizacijų iššūkiai ir problematika”,
kurio metu buvo pristatymas tyrimas bei darbo grupėse buvo kuriami advokacijos planai,
planuojamas tyrėjų siūlymų įgyvendinimas. 

Finansavimo NVO diversifikavimas, siekiant, kad Panevėžio miesto savivaldybė įsigytų
daugiau paslaugų iš NVO.
Panevėžio miesto NVO skėčio steigimas;
Panevėžio miesto NVO resursų centro steigimas.

Čia pateikiamas šio renginio protokolas.
 
Renginio dalyviai pasirinko dirbti su 3 siūlymais:

Dirbant grupėse buvo naudojamas strateginio žemėlapio metodas. Idėjos buvo analizuojamos
5 pjūviais: a) poveikis; b) reikalingi finansai; c) sprendimų priėmėjai, kurie turi būti įtraukti ir
galimi klientai; d) reikalingos ir esamos procedūros; e) inovacijos aspektas ir mokymasis.
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Darbo grupių rezultatų santrauka:

Siūlomas perkelti Panevėžio miesto jaunimo skėčio gerąją patirtį visoms miesto NVO. Veikti
jaunimo skėčio principu. 

Numatomas poveikis: stiprinti, vienyti ir atstovauti miesto NVO. Sukuriamas naudų paketas,
mokymai, mokymų poreikio išsiaiškinimas. Naudų paketą apima – projektų rašymo mokymai
ir konsultacijos, tam matomas didžiausias poreikis iš diskusijų.
Konsultacijos – kaip įsteigti organizaciją, kaip keisti nuostatas. Darbo grupių veiklos
organizavimas, pagalba keičiant nuostatus, pagalba gaunant NVO žymą.
Tinklaveika ir bendros veiklos, kaip NVO mugės, soc. pusryčiai, viešinimas. 
NVO atstovavimas, tarpininkavimas su savivaldybe bei nacionalinio lygmens institucijomis.

Reikalingi ištekliai: žmogiškieji ištekliai, kaip organizacijos vadovas, samdomi darbuotojai ir
kt. Reikalingos patalpos ir inventorius. 
NVO tarybos rinkimai būtų vykdomi organizacijos asamblėjos metu. Ilgainiui parengiama
bendra veiklos strategija.

Suinteresuotos pusės: aktyvios Panevėžio miesto NVO, NVO koordinatorius, Nacionalinė NVO
koalicija, NVO skėčiai, SADM. 

Finansai: Nario mokestis, paslaugų pardavimas per viešuosius pirkimus, projektinis
finansavimas (savivaldybės lygmuo, nacionalinis ir europinis).

Inovacija: Perimama geroji patirtis iš užsienio. Taip pat Šiaulių miestas turi NVO
konfederaciją, su kuria galima bendradarbiauti ir iš jų perimti gerąją patirtį.

0 1 . Panevėžio miesto NVO skėčio steigimas;
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Poveikis: NVO ekspertiškumo ir efektyvumo didinimas. Bendruomeniškumo skatinimas. NVO
vadovų naštos mažinimas. Tvarumo principų taikymas NVO sektoriuje Panevėžio mieste.
Geresnis NVO situacijos žinimojas bei sektoriaus žinomumo didinimas.

Finansai: siekiama, kad patalpas išlaiko Panevėžio miesto savivaldybė bei skiria etatus. 8
etatų norime, su 4 išsiversime.

Suinteresuotos pusės (stakeholderiai): Panevėžio miestoNVO sektorius; Panevėžio
miestosavivaldybės taryba ir administracija; Panevėžio miesto NVO taryba.

Funkcijos:
-Erdvė ir įranga, pvz.: salės, projektorius, įranga reikalinga renginiams.
-Paslaugos – mokymai, buhalterinės paslaugos, teisinės konsultacijos, mentorystė;
-Bazė soc. pusryčiams ir vakarienei rengti;
-Duomenų bazė – NVO, kurios naudojasi paslaugomis turi prieigą. NVO koordinatorius gauna
informaciją apie sektorių, turi naujus kanalus dalinimuisi informacija.
Šios įstaigos kūrimą siūloma įtraukti į 2021 – 2027 metų Panevėžio miesto savivaldybės
strateginį planą.

0 2 .
Panevėžio miesto NVO resursų centro steigimas
arba Panevėžio miesto NVO avilys (savivaldybės
biudžetinė įstaiga)
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Viešųjų paslaugų pirkimas iš NVO sektoriaus Panevėžio mieste siekia tik 3 proc.
NVO turi daug kompetencijos, kurias reikia įsivardinti bei išanalizuoti. Stokojama kultūros, sporto
paslaugų pirkimų.
Visuomenės sveikatos biuras teikia paslaugas prevencijos, darbo dienos metu, šias paslaugas NVO
galėtų teikti efektyviau.
Bandomi nauji mechanizmai, kaip akreditavimas, krepšelis.

0 3 . NVO paslaugų pardavimo Panevėžio miestui
didinimas.
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