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REZOLIUCIJA
DöL JAUNIMO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ DALYVAVIMO
PASLAUGŲ TEIKIME VISUOMENEI
Priimta 18-oje LiJOT Asambl÷joje 2006 m. balandžio 21-23 d.
Nevyriausybin÷s organizacijos yra kiekvienos demokratin÷s valstyb÷s atrama ir svarbios
demokratijos vystymo veik÷jos. Nevyriausybinio sektoriaus egzistavimas užtikrina visuomen÷s
aktyvų dalyvavimą valstyb÷s raidoje, bendruomeniškumo kūrimąsi, savitarpio problemų
sprendimą bei bendradarbiavimą.
NVO atsiradimas parod÷ visuomen÷s poreikį dalyvauti visuomeniniuose procesuose. Per 15
nepriklausomyb÷s metų Lietuvos nevyriausybin÷s organizacijos aktyviai dalyvavo demokratijos
kūrime bei vystymesi, sprend÷ visuomen÷s problemas, teik÷ ugdymo, pilietiškumo skatinimo,
socialines ir kitas paslaugas. Per šį laikotarpį organizacijos sukaup÷ didelę patirtį viešųjų
paslaugų teikimo srityje, sustipr÷jo tiek organizacine, tiek materialine prasme.
Nevyriausybinių organizacijų dalyvavimas paslaugų teikime visuomenei bei atskiroms jos
grup÷ms iki šiol remiasi projektų finansavimu bei labdara. Šių organizacijų galimyb÷s dalyvauti
viešosios valdžios institucijų finansuojamame ugdymo, pilietiškumo bei tautiškumo skatinimo,
socialinių paslaugų teikime yra labai ribotos d÷l vyraujančio modelio šias paslaugas finansuoti
per biudžetines įstaigas.
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Nevyriausybinių organizacijų patirtis bei geb÷jimai yra pakankami, kad NVO būtų patikimas
valstyb÷s partneris ir dalyvautų paslaugų teikime visuomenei. Jos turi s÷kmingos
bendradarbiavimo patirties su valstybin÷mis bei savivaldybių institucijomis ir noro bei
potencialo šią partnerystę pl÷toti.
Atkreipiame d÷mesį, kad NVO teikiamos paslaugos yra kokybiškos, dažnai ekonomiškai
pagrįstesn÷s, o pačios organizacijos kaip paslaugos teik÷jos yra priimtinesn÷s paslaugos
gav÷jams. Realių sąlygų NVO dalyvauti paslaugų teikime sudarymas pozityviai paveiktų viešųjų
paslaugų rinką, konkurencijos sąlygomis gerintų paslaugų kokybę bei mažintų kainą.
Paslaugų pirkimas iš NVO sudarytų galimybes joms užsitikrinti finansinius resursus
efektyvesniam funkcionavimui, taip pat sumažintų jų „labdaringo“ r÷mimo poreikį.
RAGINAME atsakingas valstybines institucijas:
1. Finansuojant neformalaus ugdymo, pilietiškumo bei tautiškumo skatinimo, socialinių ir
kitų paslaugų teikimą, prioritetu nustatyti šių paslaugų pirkimą iš NVO, taip skatinant
šias organizacijas aktyviau dalyvauti paslaugų teikime.
2. Organizuoti nevyriausybinių organizacijų personalo ir narių mokymus apie viešųjų
pirkimų taisyklių taikymą.
3. Nustatant naujų paslaugų finansavimą, pirkti šias paslaugas iš egzistuojančių struktūrų,
prioritetą teikiant NVO, o ne steigti naujas įstaigas paslaugų teikimui.
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