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Nacionalinės nevyriausybinių organizacijų koalicijos veiklos ilgalaikė strategija 2023-2025 m. 

 
Apie organizaciją: Nacionalinė nevyriausybinių organizacijų koalicija (toliau - NVO koalicija) įregistruota 2019 metais. NVO koalicija - tai 
nacionalinių skėtinių nevyriausybinių organizacijų, vienijančių įvairiose viešosios politikos srityse veikiančias nevyriausybines organizacijas (NVO) 
bei nacionalinių NVO susivienijimas. Koalicijos tikslas – sudaryti palankią aplinką nevyriausybinėms organizacijoms veikti viešojoje politikoje ir 
stiprinti pilietinės visuomenės dalyvavimą viešajame gyvenime. 
 
Organizacijos misija, kuri atskleidžia, kodėl organizacija egzistuoja:  
 

Įgalinti pilietinę visuomenę veikti per NVO sektorių. 
 
Organizacijos vizija, kuri atskleidžia organizacijos vystymosi kryptis:  
 

Pripažintas ir patikimas pilietinės visuomenės atstovas. 
 
Vertybės, kuriomis organizacija vadovaujasi savo veikloje: 

 Kompetencija; 
 Drąsa; 
 Atvirumas ir įvairovė; 
 Bendrystė. 
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Strateginės veiklos kryptys ir veiklos planas 2023 - 2025 m.  
 

Nr. Strateginė veiklos 
kryptis 

Strateginiai tikslai Strateginės veiklos Indikatoriai (kiekybiniai ir 
kokybiniai) 

Resursai ir papildomi 
komentarai 

1. ADVOKACIJA Vykdyti teisinės sistemos 
stebėseną ir 
bendradarbiavimą su 
politikos formuotojais ir 
politikais, inicijuoti 
teisinės aplinkos 
gerinimą. 

Teisinės aplinkos gerinimas, 
pasiūlymų teikimas įstatymų 
kūrimui ir keitimui. 
 
Dalyvavimas aktualiuose 
posėdžiuose ir susitikimuose. 
 
Susitikimų su politinėmis 
partijomis inicijavimas ir 
siūlymų politinei darbotvarkei 
teikimas klausimais susijusiais 
su pilietine visuomene. 
 
Atstovavimas Nacionalinės 
NVO koalicijos narių (kitų NVO) 
interesams valstybės 
institucijose ir įstaigose. 

Pagal poreikį bet ne rečiau nei 1 
kartą per metus. 
 
 
Pagal poreikį bet ne rečiau nei 2 
kartus per metus. 
 
Pagal poreikį bet ne rečiau nei 1 
kartą per metus. 
 
Teikti siūlymus XIX vyriausybės 
programai susijusius su pilietinės 
visuomenės įgalinimu bei 
didesniu įtraukimu. 
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  Vykdyti tarpsektorinį 
bendradarbiavimą, 
stiprinti partnerystę su 
valdžios institucijomis. 

Didinti įtaką įstatymų 
leidžiamajai ir vykdomajai 
valdžiai siūlant naujas idėjas, 
inicijuojant pokyčius ir 
prisidedant ekspertine 
patirtimi. 
 
Dalyvauti institucijų 
renginiuose 
 
Įvardinti prioritetines temas ir 
sritis, kuriose norima siūlyti 
politinės darbotvarkės 
naujoves. 
 
 
Didinti institucijų suvokimą 
aplinkosaugos, žmogaus teisių 
srityje. 
 
NVO rolės sustiprinimas ir NVO 
įgalinimas dalyvauti Valstybei 
svarbiuose klausimuose ir pan. 
 
Plėsti bendradarbiavimą su 
valdžios institucijomis. 

2023 m. organizuoti forumą su 
politikais. 
 
2023 m. peržiūrėti 
memorandumą, kuris buvo 
pasirašytas su savivaldybėmis, 
kurį NVO koalicijos vardu 
pasirašė NIPC. 
 
Per 2023 m. įvardinti 3 
prioritetines sritis, kuriose bus 
siūlomos politinės darbotvarkės 
naujovės. 
 
Inicijuoti bent 1 veiklą, iniciatyvą 
ar siūlymą aplinkosaugos srityje. 
 
 
2023 m. vykdyti veiklas 
dezinformacijos srityje. 
 
Pagal poreikį dirbti su kitomis 
institucijomis ir įstaigomis 
valstybei aktualiomis temomis. 
 
Pasirengimas 2024 m. 
rinkimams, komunikacija apie 
rinkimus, politinės darbotvarkės 
klausimų įtraukimas. 

Pagal poreikį pasitelkti 
vietinius ir 
tarptautinius ekspertus 
siekiant inicijuoti 
politinės darbotvarkės 
naujoves. 
 



4 
 

2 NVO SEKTORIAUS 
STIPRINIMAS 

Vykdyti NVO sektoriaus 
tinklaveika 

Organizuoti veiklas orientuotas 
į NVO sektoriaus stiprinimą. 
 

2023 – 2024 m. atlikti analizę 
apie regioninių NVO stiprinimo 
poreikius ir iššūkius. 
 
Per metus stiprinti vieną 
regioninę NVO tarybą, 
inicijuojant pilotinį projektą. 

 

3. KOMUNIKACIJA NVO koalicijos žinomumo 
ir  
NVO žinomumo 
visuomenėje didinimas 
 

NVO koalicijos komunikacinės 
strategijos parengimas ir 
įgyvendinimas 

Per 2023 m. parengta 
komunikacijos strategija, kuri 
bus įgyvendinama iki 2025 m. 

Komunikacijos 
strategija apima:  
- advokacijos 
komunikaciją; 
- turinio komunikaciją; 
- sektoriaus žinomumo 
didinimą. 
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4. NVO SEKTORIAUS 
FINANSINIO 
NEPRIKLAUSOMUMO 
DIDINIMAS  

Kryptingai siekti NVO 
sektoriaus finansinės 
nepriklausomybės 
ieškant naujų 
finansavimo šaltinių ir 
būdų. 

Atlikti esamos NVO 
finansavimo situacijos analizę 
ir parengti gaires, kurios padės 
siekti NVO finansinio 
nepriklausomumo. 
 
Stebėti finansavimo galimybes 
ir teikti siūlymus būsimų 
programų prioritetams.  
 
Vystyti NVO fondą. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stiprinti NVO žmogiškuosius 
resursus suteikiant 
kompetencijas reikalingas 
didelės apimties projektų 
rengimui ir įgyvendinimui 

2023 m. parengtos NVO 
finansavimo gairės apima: 
-  rekomendacijas, kaip 

užtikrinti 1,2 proc. pajamų 
mokesčio paramos 
mechanizmo sėkmingą 
veikimą. 

- - rekomendacijos NVO fondo 
veikimo principams ir 
kryptims. 

- finansavimo šaltinių 
žemėlapį. 
 

Esant galimybei teikti siūlymus 
fondams ir programoms, kaip:  
- VRM naujojo ES laikotarpio 

Advokacijos priemonei. 
- ES fondams. 
- Teikti siūlymus Lietuvos ir 

Šveicarijos 
bendradarbiavimo fondui. 

 
Pagal poreikį organizuoti 
projektų vadybos ir 
administravimo kompetencijų 
kėlimo renginį (mokymus). 
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5. NACIONALINĖS NVO 
KOALICIJOS PLĖTRA IR 
NARIŲ STIPRINIMAS 

Didinti organizacijos 
narių skaičių, vykdyti 
tinklaveiką siekiant 
stiprinti organizacijas 
nares 

Identifikuoti sritis, kurių 
skėtinių NVO organizacijų 
koalicija neapima ir pritraukti 
naujas organizacijas nares. 
 
NVO koalicijos narių 
stiprinimas specifinėse srityse 
ir temose. 
 
Narių tinklaveikos stiprinimas 

Per 2 metus įtraukta bent 1 
nauja organizaciją į NVO 
koaliciją, tame tarpe ir 
regionines NVO koalicijas 
 
Per metus bent 1 kartą 
organizuoti mokymus arba 
renginį, kuris padėtų 
organizacijos viduje didinti 
išmanymą apie narių sritis ar 
stiprintų NVO kompetencijas  
 
Per metus bent kartą siunčiamas 
naujienlaiškis nariams. 
 
Per metus inicijuojamas bent 1 
bendras koalicijos narių 
projektas 

 

6. TARPTAUTINIS 
BENDRADARBIAVIMAS 
IR NARYSTĖ 
TARPTAUTINĖSE 
ORGANIZACIJOSE 

Užtikrinti kokybišką 
dalyvavimą tarptautinėse 
organizacijose ir esant 
poreikiui junktis į naujus 
bendradarbiavimo 
tinklus. 

Dalyvavimas pagrindiniuose 
tarptautinių organizacijų ir 
bendradarbiavimo tinklų 
renginiuose. NVO koalicijos 
narių bendrų interesų 
atstovavimas. 

Dalyvavimas bent 1 kiekvienos 
organizacijos veikloje kartą per 
metus. 
 
Pasiūlymų teikimas ES lygio 
susitikimams. 

 

 


