
 
 
 
 

 
 
 

 
BENDRUOMENIŲ IR NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ (NVO)  

FORUMO  „BENDRAS INTERESAS“  
PROGRAMA 

2018 m. lapkričio 19 d. 10-14 val. 
Šiaurės Lietuvos kolegija, Tilžės g. 22, Šiauliai, 305 aud. (III aukštas) 

 

Forumą organizuoja VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“, įgyvendindama Šiaulių miesto 
pietinio rajono bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų (NVO) projektą 
„Jungtinės NVO ir bendruomenių iniciatyvos klestinčios visuomenės link“.  
 

Forumo finansavimo šaltinis – Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija. 
 

Forumo partneriai: Lieporių bendruomenės centras, Šiaulių miesto savivaldybės 
gyventojų asociacija „Visuomeninės iniciatyvos“.  
 
Laikas  Pranešimas Lektorius, pranešėjas 

 
9.30-10.00 Forumo dalyvių registracija 

 

 

10.00-10.05 Įžanginis žodis Dr. Mykolas Dromantas,  
VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“ 
direktorius,  Šiaulių miesto 
nevyriausybinių organizacijų (NVO) 
tarybos pirmininkas  
 

10.05-10.15 Sveikinimo kalba 
 
 

Domas Griškevičius,  
Šiaulių miesto mero pavaduotojas  
 

10.15-10.40 Šiaulių miesto savivaldybės 
teikiamų viešųjų paslaugų 
biudžeto struktūrinė ir dinaminė 
analizė 
Klausimai prelegentui, diskusija 

 

Martinas Žaltauskas, 
Nevyriausybinių organizacijų (NVO) 
informacijos ir paramos centro 
direktorius, Nacionalinės 
nevyriausybinių organizacijų (NVO) 
tarybos pirmininkas 
 

10.40-11.05 Viešųjų paslaugų teikimo 
perdavimas nevyriausybinėms 
organizacijoms (NVO): esama 
situacija ir perspektyvos   
Klausimai prelegentui, diskusija 

 

Ričardas Diržys,  
Nevyriausybinių organizacijų (NVO) 
informacijos ir paramos centro 
valdybos narys, mokymo specialistas, 
psichologas, žmogiškųjų santykių 
konsultantas  

 
11.05-11.30 

 
Bendradarbiavimu grįstos vertės 
kūrimas nevyriausybinių 
organizacijų (NVO) ir verslo 
partnerystėje 
Klausimai prelegentui, diskusija 

 
Dr. Jurgita Mikolaitytė,  
Labdaros ir paramos fondo (LPF) „SOS 
vaikų kaimų draugija“ Šiaurės vakarų 
programos vadovė, Šiaulių universiteto 
Verslo ir viešosios vadybos katedros 
lektorė 



 
 
 

 

11.30-11.55 
 
 
 

Nevyriausybinių organizacijų 
(NVO) vaidmens teikiant 
socialines paslaugas didinimas 
Šiaulių miesto savivaldybėje 
Klausimai prelegentui, diskusija 

Edita Čičelienė, 
Šiaulių miesto savivaldybės 
administracijos Socialinių reikalų 
departamento Socialinių paslaugų 
skyriaus vedėja  

 
11.55-12.30 

 
Kavos pertrauka 

 

 

12.30-12.55 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
12.55-13.20 
 
 
 

Kauno bendruomenių veiklos 
geroji patirtis ir iniciatyvos: 
Aleksoto bendruomenės centro 
atvejis 
Klausimai prelegentui, diskusija 
 

 
 
 

 
Bendruomenių ir NVO 
komunikacija žiniasklaidoje ir 
socialiniuose tinkluose: kaip 
kalbėti, kad būtume išgirsti? 
Klausimai prelegentui, diskusija 

 

Prof. Ramūnas Navickas, 
Kauno bendruomenių centrų 
asociacijos pirmininkas, Lietuvos vietos 
bendruomenių organizacijų sąjungos 
tarybos narys, Lietuvos NVO koalicijos 
pirmininkas, Kauno Aleksoto 
bendruomenės centro valdybos narys. 
LSMU Kardiologijos instituto 
vyriausiasis mokslo darbuotojas, 
habil.dr., profesorius, kardiologas 

 
Dr. Evandželina Petukienė, 
Šiaulių universiteto 
docentė, www.etaplius.lt marketingo 
vadovė 

13.20-13.45 Forumo dalyvių pasisakymai, 
dalijimasis bendruomenių ir 
nevyriausybinių organizacijų 
(NVO) veiklos gerąja patirtimi   
Prioritetinės dalyvių pasisakymų 
tematikos: pilietinės visuomenės 
stiprinimo galimybės plėtojant 
nevyriausybinių organizacijų veiklą, 
viešųjų paslaugų teikimo perdavimo 
nevyriausybinėms organizacijoms 
aktualijos, bendruomenių ir 
nevyriausybinių organizacijų veiklos 
iššūkiai, problemos ir galimi  jų 
sprendimo būdai,  bendruomenių ir 
nevyriausybinių organizacijų 
bendradarbiavimo plėtros bei 
komunikacijos efektyvinimo kryptys. 

 

Pastaba. Rekomenduojami dalyvių 

pasisakymai iki 3 minučių.  
 
 

13.45-14.00 Forumo rezultatų apibendrinimas,  
forumo dalyvių deklaracija: 
pagrindiniai teiginiai  
 

Dr. Mykolas Dromantas,  
VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“ 
direktorius,  Šiaulių miesto 
nevyriausybinių organizacijų (NVO) 
tarybos pirmininkas 

 

                  

http://www.etaplius.lt/

