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Bendruomenių stiprinimą 

suprantame 

 kaip apibrėžtoje teritorijoje gyvenančių ir tarpusavio 

socialinių ryšių bei organizacinės infrastruktūros siejamų 

žmonių įgalinimą spręsti vietos reikalus; 

 

 kaip bendruomeninių organizacijų (jų asociacijų) ir jų 

veiklos stiprinimą; 

 

 viso nevyriausybinių organizacijų sektoriaus plėtojimo 

kontekste.   
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 Programos tikslas – skatinti bendruomenių organizacijas 

įsitraukti į socialinę veiklą ir stiprinti bendruomeniškumą. 

 Programos uždaviniai: 

 gerinti sąlygas bendruomenių organizacijoms vykdyti 

socialinę veiklą, 

 skatinti savivaldybių institucijų ir bendruomenių organizacijų 

tarpusavio bendradarbiavimą, gerosios patirties sklaidą, 

 skatinti bendruomenių organizacijų bendradarbiavimą ir 

veiklos viešinimą. 

 

BENDRUOMENIŲ SOCIALINĖS PLĖTROS 

2011–2013 METŲ PROGRAMA 



 Programos įgyvendinimo priemonės: 

 sėkmingai veikiančių bendruomenių organizacijų projektų, 

skirtų veiklos organizavimui palaikyti ir plėtoti, finansavimas 

konkurso būdu (2011–2013 m.) 

 bendruomenių atstovų mokymų socialinio verslumo 

skatinimo, kompetencijų įgijimo vykdant socialinę veiklą ir 

savanoriškos veiklos vystymo srityse organizavimas (2012, 

2013 m.) 

 bendruomenių organizacijų asocijuotų struktūrų projektų 

finansavimas konkurso būdu 

 

 

BENDRUOMENIŲ SOCIALINĖS PLĖTROS 

2011–2013 METŲ PROGRAMA (2) 



VIETOS BENDRUOMENIŲ SAVIVALDOS 2013-2015 

METŲ PROGRAMA 

 

 Tikslas – skatinti vietos bendruomenių savivaldą ir savarankiškumą, 

suteikiant vietos bendruomenėms (per Vietos bendruomenių 

tarybas - VBT) galimybę priimti sprendimus dėl tų bendruomenių 

poreikiams skirtų lėšų panaudojimo (socialinėje, kultūrinėje, 

švietimo, aplinkosaugos ir kt. srityse). 

 

 VBT sudarytos iš vietos bendruomenės gyventojų atstovų 

(seniūnaičių), šioje teritorijoje veikiančių bendruomeninių 

organizacijų, religinių bendruomenių ir bendrijų , NVO ir kitų 

organizacijų atstovų. 

 

 Vietos bendruomenių tarybų priimtus sprendimus dėl joms numatytų 

lėšų panaudojimo įgyvendino savivaldybių administracijos (pvz. per 

seniūnijas). 
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BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 

KONKURSAS  2016 M. 

 

  Suteikti galimybę joms pačioms rengti ir įgyvendinti 

projektus bei gauti tiesiogiai (be tarpininkų) lėšas jų 

inicijuotoms veikloms įgyvendinti 

 Lėšos savivaldybėse pasiskirstė netolygiai 

 Didžioji dalis (472) bendruomeninių organizacijų negavo      

lėšų projektams įgyvendinti, kitos visai nedalyvavo 

konkurse 

  Buvo mažai finansuota miesto bendruomeninių 

organizacijų projektų 
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 Tikslas – sudaryti ilgalaikės NVO sektoriaus plėtros sąlygas, skatinti 

NVO vienijimąsi ir jų bendradarbiavimą su viešuoju sektoriumi, NVO 

finansinį savarankiškumą, verslumą, savanoriškos veiklos plėtrą, 

užtikrinti informacijos apie NVO sektorių sklaidą, stiprinti bendruomeninę 

veiklą. 

 

 

 

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės 

veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų planas 



Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės 

veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų planas (2) 

 
 Įgyvendinamos priemonės skirtos: 

- stebėti, rinkti ir vertinti duomenis apie NVO sektoriaus padėtį ir teikti 

rekomendacijas valstybės institucijoms ir NVO sektoriui; 

 

- gerinti NVO ir bendruomeninių organizacijų plėtros sąlygas, stiprinti 

jų institucinius gebėjimus, bendruomeninę veiklą;  

 

- skatinti viešojo ir NVO sektorių partnerystę ir bendradarbiavimą,  

teikiant viešąsias paslaugas, ir didinti visuomenės informuotumą apie 

NVO sektorių ir savanorišką veiklą; 

 

- tobulinti NVO teisinį reguliavimą, sukuriant palankią aplinką NVO 

sektoriui, gerinant sąlygas NVO veiklai vykdyti ir finansavimui užtikrinti. 
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Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės 

veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano 

įgyvendinimo 2.4 priemonės ,,Remti bendruomeninę 

veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašas 

 Priemone siekiama skatinti gyvenamųjų vietovių (jų dalių 

ar kelių gyvenamųjų vietovių) bendruomenių 

savarankiškumą tenkinant viešuosius poreikius, stiprinti 

jų narių sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, sudaryti 

sąlygas bendruomeninėms, religinėms, kitoms 

nevyriausybinėms organizacijoms įgyti žinių ir įgūdžių, 

reikalingų efektyviai teikti viešąsias paslaugas, tenkinti 

kitus bendruomenių narių viešuosius poreikius.   
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Ačiū už dėmesį 

 

Milda Saudargė 

Šeimos ir bendruomenių 

departamento  

Bendruomenių reikalų skyrius 
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