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DĖL PASIŪLYMŲ PAGAL VYRIAUSYBĖS PROGRAMOS
„SOCIALINIŲ PASLAUGŲ IR INTEGRACIJOS PLĖTRA“

PUNKTĄ

03.03

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – Ministerija) gavo
Jūsų 2020 lapkričio 30 d. kreipimąsi „Dėl pasiūlymų pagal Vyriausybės programos punktą 03.03
„Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra“ ir teikia atsakymą pagal kompetenciją.
Atsakydami į Jūsų pasiūlymus dėl „piliečio telefono“ linijos įsteigimo ir kasmetinio
„Pilietinių iniciatyvų ir demokratijos“ renginio iniciavimo, norime pažymėti, kad planuojant
valstybės programas ir veiklas ypatingas dėmesys skiriamas siekiant užtikrinti efektyvų resursų
naudojimą (nevykdant tokių pačių ar panašių veiklų). Atsižvelgdami į pateiktus pasiūlymus
įvertinsime jau veikiančias panašias veiklas, kaip Skaidrumo linija, Antikorupcijos linija ir, pagal
kompetenciją, šių priemonių ir pasiūlymų suderinamumą.
Taip pat, susipažinome su jūsų teiktais pasiūlymais dėl paskatų sistemos Nevyriausybinėms
organizacijoms (toliau – NVO) gerinti teikiamų paslaugų kokybę. Pažymime, kad siūlomos
priemonės nuo 2017 m. gali būti vykdomos ir finansuojamos teikiant paraišką Ministerijos
organizuojamam NVO vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo konkursui, kuriame aktyviai
dalyvauja Jūsų organizacija.
Dėkojame už teikiamus pasiūlymus.
Nevyriausybinių organizacijų plėtros
skyriaus vedėja

Aurelija Olendraitė
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