TEISĖS AKTO PROJEKTO DALYKINIO VERTINIMO PAŽYMA
2021-12-01 Nr. NV-3073
VYRIAUSYBĖS
NUTARIMO
PROJEKTAS
Nr.: TAP-21-1670(2)
TAIS-32221(3)
Įstatymo
Pasirenkama
įgyvendina☐ Taip
masis teisės
☒ Ne
aktas

DĖL SAVANORYSTĖS METŲ MINĖJIMO 2022 METAIS PLANO
PATVIRTINIMO
Rengėjas

Svarstyta

Siūloma

Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija

Svarstyta TAP

Svarstyti
☐ TAP
☐ LRV pasitarimas
☒ LRV posėdis (A dalis)
☐ LRV posėdis (B dalis)

2021-11-30
SPRENDIMO ESMĖ
Projektas parengtas įgyvendinant Seimo 2021-05-13 nutarimą „Dėl 2022 m. paskelbimo Savanorystės metais“, siekiant
pažymėti savanorystės įteisinimo Lietuvoje dešimtmetį.
Siūloma patvirtinti Lietuvos savanorystės metų minėjimo 2022 m. planą. Jame numatytos veiklos (iš viso 17):
- Edukacinės ir kultūrinės iniciatyvos: organizuoti edukacinius užsiėmimus, skirtus savanoriškai veiklai skatinti
vaikų dienos ir jaunimo centruose, švietimo įstaigose; inicijuoti bent 2-ose savivaldybėse Savanorių gatvės
pavadinimo suteikimą; organizuoti Tarptautinės savanorystės dienos minėjimą įvairių savivaldybių Savanorių
prospektuose ar gatvėse; skatinti savanorystę švietimo ir kultūros įstaigose.
- Mokymai, konferencijos, konkursai: stiprinti savanorišką veiklą organizuojančias NVO; organizuoti mokymus
savanoriams užtikrinant dalijimąsi patirtimi, gerųjų patirčių sklaidą; apdovanoti savanoriška veikla pasižymėjusius
savanorius, organizacijas ir savanoriškų iniciatyvų lyderius.
- Metodikos, tyrimai ir teisės aktai: atlikti sisteminę Savanoriškos veiklos įstatymo peržiūrą ir parengti jo pakeitimo
projektą; sukurti savanoriškos veiklos poveikio ir pridėtinės vertės vertinimo metodiką bei pradėti vertinti šios
veiklos naudą ir poveikį, apskaičiuoti veiklos indėlį į BVP; atlikti nacionalinį savanorystės tyrimą ir parengti
rekomendacijas, kaip plėtoti tvarią savanorystės skatinimo ir organizavimo sistemą; sukurti rekomendacinį
savanoriškos veiklos kokybės standartą; patikslinti NVO teikiamų ataskaitų Juridinių asmenų registre formą ir kt.
- Viešinimo ir leidybos darbai: rengti straipsnius apie savanoriškas iniciatyvas; skleisti informaciją apie renginius
Savanorystės metams paminėti; stiprinti savanorių duomenų bazę, kurioje skelbiama savanoriams ir organizacijoms
aktuali informacija; per nacionalinį radiją transliuoti programas, skirtas Savanorystės metams paminėti.
- Plane numatytas veiklas įgyvendins SADM, ŠMSM, KM, FM, Jaunimo reikalų departamentas (JRD), Nacionalinė
NVO koalicija, NVO taryba, NVO (atrinktos pagal SADM organizuojamus konkursus), Lietuvos savivaldybių
asociacija (LSA), savivaldybės, VĮ „Registrų centras“, VšĮ „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“.
- Planas bus įgyvendinamas iš ministerijoms, įstaigoms ir savivaldybėms patvirtintų bendrųjų biudžeto asignavimų.
Projektas rengtas kartu su NVO taryba, suderintas su ŠMSM, KM, FM, JRD, LSA, VĮ „Registrų centru“, VšĮ
„Lietuvos nacionaliniu radiju ir televizija“, Nacionaline NVO koalicija (suderinta darbo tvarka).
PASTABOS, PASIŪLYMAI
Projektas patikslintas pagal Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės pastabas.
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