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Nevyriausybinių organizacijų reikšmė Lietuvos neformaliajam suaugusiųjų švietimui  

 

Anotacija 

Straipsnyje nagrinėjama nevyriausybinių organizacijų (NVO) veiklos reikšmė Lietuvos 

neformaliojo suaugusiųjų švietimo plėtrai. Pirmojoje dalyje apžvelgiamos istorinės neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo NVO atsiradimo ir stiprėjimo prielaidos, pabrėžiama tarptautinio 

bendradarbiavimo reikšmė neformaliojo suaugusiųjų švietimo plėtrai. Antrojoje straipsnio dalyje 

analizuojama neformaliojo suaugusiųjų švietimo NVO dabartinė situacija, NVO vaidmuo ugdant 

suaugusiuosius ir skleidžiant mokymosi visą gyvenimą idėjas.  

 

Istorinės ir tarptautinio bendradarbiavimo paralelės 

 

Lietuvai atgavus nepriklausomybę suaugusiųjų švietime atsirado spragų, kurias, organizuodamos 

neformalaus suaugusiųjų švietimo veiklą, ėmėsi pildyti atsikuriančios arba naujai įsikuriančios 

nevyriausybinės organizacijos (NVO). Nevyriausybinių organizacijų steigimuisi buvo svarbus 

pirmasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl ne pelno organizacijų (įmonių) įstatų 

pagrindinių nuostatų patvirtinimo“ (1992). Remiantis šiuo nutarimu buvo registruojamos pirmosios 

NVO Lietuvoje: tokių organizacijų 1992 metais įregistruota apie 260.  

 

Metams bėgant NVO judėjimas plėtėsi: 1997 m. apytiksliu skaičiavimu
1
 Lietuvoje buvo daugiau 

kaip 5000 ne pelno organizacijų, tarp jų 922 nacionalinės visuomeninės organizacijos ir 265 

labdaros bei paramos fondai, sparčiai augo viešųjų įstaigų skaičius, nors dalis viešųjų įstaigų – tai  

reorganizuotos buvusios biudžetinės įstaigos. 2000 m. balandžio mėn. duomenimis
2
, ne pelno 

sektoriui priklausė 9629 organizacijos, iš kurių 7075 buvo laikomos nevyriausybinėmis.  

2004 m.
3
 Lietuvoje buvo 3831 visuomeninė organizacija, 1451 viešoji įstaiga, 266 asociacijos ir 

227 labdaros ir paramos fondai. Tyrimų rezultatai (Lietuvos NVO rodyklė
4
, 1995; Ilgius, 2001) 

rodo, kad gausiausios tuo metu buvo medžiotojų ir žvejų, darbo su jaunimu ir vaikais bei profesinių 

sąjungų organizacijos. 

 

Tuo laikotarpiu radosi ir pirmosios NVO, veikiančios neformalaus suaugusiųjų švietimo srityje:  

Lietuvos moterų draugija, Kauno miesto novatorių sąjunga, Lietuvos skaitymo asociacija, 

tarpukario tradiciją atgaivinusi Lietuvos „Žinijos“ draugija, Panevėžio juvenologų klubas, Lietuvos 

suaugusiųjų švietimo asociacija, Lietuvos konfliktų prevencijos centras ir Asociacija, Lietuvos 

slaugos specialistų organizacija ir pan. Dauguma šių organizacijų kūrėsi taikydamos Vakarų 

Europos šalių patirtį ir gaudamos iš jų materialinį palaikymą. Šių organizacijų veikla 

Nepriklausomybės pradžioje buvo itin svarbi Lietuvos visuomenės sąmoningumui skatinti, tačiau ją 
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sunkino tai, kad suaugusiųjų švietimo reikšmės nesuprato nei politikai, nei Lietuvoje besikuriantys 

paramos fondai, nei plačioji visuomenė. 

Viena pirmųjų suaugusiųjų švietimo nevyriausybinių organizacijų, Lietuvos suaugusiųjų švietimo 

asociacija (LSŠA), įkurta 1992 metais. LSŠA archyviniai dokumentai
5
 rodo, kad LSŠA veiklos 

pradžia buvo glaudžiai susijusi su užsienio kolegų patirties studijavimu ir pritaikymu Lietuvos 

sąlygoms.  

 

Skandinavijos šalių indėlis  

 

Ryškų indėlį į neformalaus suaugusiųjų švietimo plėtrą Lietuvoje įnešė aktyvus Lietuvos 

suaugusiųjų švietimo asociacijos ir Šiaurės šalių liaudies akademijos (NFA) bendradarbiavimas, 

prasidėjęs 1993 metais ir trukęs iki 2005 metų. Pagrindiniai bendradarbiavimo tikslai buvo:  

- kelti Lietuvos suaugusiųjų švietėjų, andragogų profesinę kvalifikaciją, perteikti 

Skandinavijos suaugusiųjų švietimo patirtį ir inicijuoti Lietuvos švietėjus taikyti ją savame 

darbe; 

- skleisti demokratinės visuomenės vystymo Skandinavijos šalyse patirtį, skatinti Lietuvos 

suaugusiųjų švietėjus pritaikyti ją savo sąlygoms ir pasinaudoti ja; 

- perteikti Skandinavijos šalių patyrimą ugdyti pilietinę brandą; 

- plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą tarp Šiaurės ir Baltijos šalių, stiprinti suaugusiųjų 

švietimo ir nevyriausybinių organizacijų veiklos vaidmenį visuomenės demokratizacijai; 

- padėti kurtis ir stiprėti nevyriausybiniam sektoriui Lietuvoje. 

 

1993–2004 metais Šiaurės šalių liaudies akademijoje kvalifikaciją kėlė ir bendruose projektuose 

dalyvavo 162 įvairių neformaliojo suaugusiųjų švietimo sričių atstovai iš Lietuvos. Dar daugiau nei 

200 suaugusiųjų mokytojų dalyvavo bendrų LSŠA ir NFA projektų renginiuose: jų Lietuvoje įvyko 

daugiau nei 100. Stažuočių ir renginių Lietuvoje dalyviai atstovavo įvairioms neformalaus 

suaugusiųjų švietimo sektoriaus organizacijoms: nacionalinėms, regioninėms ir vietinėms NVO, 

netradicinėms suaugusiųjų mokymo institucijoms (bibliotekoms, muziejams, sveikos gyvensenos 

klubams, gamtoapsauginėms organizacijoms, bendruomenėms), privačioms suaugusiųjų švietimo 

įstaigoms, formalaus suaugusiųjų mokymo įstaigoms, norinčioms plėtoti ir neformalaus mokymo 

paslaugas. Projektų dalyviams dalijantis patirtimi respublikiniuose ir vietiniuose renginiuose didėjo 

neformalaus mokymosi pasiūla, buvo diegiamos naujos mokymosi formos ir metodai, gilėjo 

suaugusiųjų mokymosi svarbos suvokimas.  

 

Šis bendradarbiavimas, prasidėjęs suaugusiųjų švietėjų mokymais Šiaurės šalyse, vėliau išaugo į 

lygių partnerių bendradarbiavimą, atsiskleidusį įgyvendinant projektus „Mokomės ir dalijamės“ 

(2000–2005) bei „Keturi mokymosi sezonai“ (2004–2006 ): juose aktyviai dalyvavo ir savo 

andragogine patirtimi dalijosi įvairių Lietuvos NVO (Alytaus NVO informacinio centro, Jurbarko 

moters užimtumo informacinio centro, Kelmės NVO asociacijos, Kėdainių švedų–lietuvių draugijos 

ir pan.) atstovai. 
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Neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklą, bendradarbiaudamos su Skandinavijos šalimis, vykdė ir 

kitos nevyriausybinės organizacijos: Socialinių inovacijų fondas (SIF; Šiaurės–Baltijos šalių moterų 

neformalaus mokymo kursai, Europos suaugusiųjų švietimo institucijų, dirbančių moterų 

įdarbinimo srityje, tinklas ir t. t.), bendrija „Atgaja“, Baltoskandijos akademija, Lietuvos 

demokratiškumo ugdymo kolegija, Lietuvos moterų lyga. Reikšmingas indėlis į Lietuvos 

neformalųjį suaugusiųjų švietimą yra įvairių sričių profesinių sąjungų veikla, kuri, remiama 

Skandinavijos šalių profsąjungų, leido profsąjungų judėjimams rasti naują  konstruktyvų vaidmenį 

besikuriančioje demokratinėje visuomenėje, skatino darbo žmonių – profsąjungų narių – 

sąmoningumą. 

 

Vokietijos suaugusiųjų švietimo patirties perėmimas 

 

Lietuvos neformalaus suaugusiųjų švietimo suklestėjimui pamatus padėjo bendradarbiavimas su 

Vokietijos liaudies mokyklų bendradarbiavimo institutu (IIZ/DVV, dabar dvv international) 1993–

2002 metais. Reikšmingas šio bendradarbiavimo rezultatas – pirmasis Lietuvos neformalaus 

suaugusiųjų švietimo įstatymas, priimtas 1998 metais.  

 

Bendradarbiavimo su IIZ/DVV programa stipriai prisidėjo prie neformalaus suaugusiųjų švietimo 

plėtros visoje Lietuvoje. Šis projektas buvo vykdomas 1994–1996 metais. Bendradarbiaujant su 

Švietimo ir mokslo ministerija, apskričių administracijomis ir kai kuriomis savivaldybėmis buvo 

įsteigta dešimt regioninių suaugusiųjų švietimo informavimo centrų visose tuometinėse Lietuvos 

apskrityse. IIZ/DVV finansinė parama leido centrus aprūpinti techninėmis priemonėmis 

(kompiuteriais, dauginimo bei telefono/fakso aparatais), organizuoti nemokamus seminarus 

suaugusiųjų mokytojams, pasinaudoti IIZ/DVV ekspertų patirtimi, kuria jie dalijosi su Centrų 

darbuotojais tiek atvykę į Lietuvą, tiek priimdami juos stažuotis. Taigi centrų darbuotojai turėjo 

pakankamai geras sąlygas tinkamai vykdyti jiems keliamus uždavinius: skleisti neformalaus 

suaugusiųjų švietimo idėjas, rinkti informaciją apie mokymosi galimybes regione ir informuoti apie 

jas suaugusiųjų visuomenę, vienyti regiono suaugusiųjų švietėjus, organizuoti mokomuosius 

seminarus ir konferencijas (įvyko per 400 renginių) andragogų kompetencijoms tobulinti, suteikti 

andragogams naujų veiklos impulsų.  

 

Svarbus bendradarbiavimo programos indėlis – suaugusiųjų švietėjų stažuotės Vokietijoje (jų būta 

per 65) ir finansinė parama metodinės medžiagos leidimui (išleista 49 pavadinimų leidinių).  

1997 bendradarbiavimo programa prisidėjo prie akademinių andragogikos studijų dirbantiems 

suaugusiųjų mokytojams Vytauto Didžiojo universitete atidarymo.  

Trumpa neformalaus suaugusiųjų švietimo istorijos apžvalga leidžia daryti išvadą, kad pirmąjį 

Nepriklausomybės dešimtmetį būtent tarptautinis bendradarbiavimas sudarė galimybes Lietuvos 

švietimo sektoriaus NVO stiprinti savo vaidmenį, kurti neformaliojo suaugusiųjų mokymosi 

pagrindus ir jį plėtoti, užmegzti dvišalius ir daugiašalius santykius su įvairiais partneriais, perimti jų 

patirtį.  

Skandinavijos šalių ir Vokietijos neformalaus (liberalaus) švietimo idėjų pagrindu 1998 metais 

Lietuvoje buvo įkurta pirmoji liaudies mokykla „Rumšiškių muziejaus dvaro akademija“, šiuo metu 



aktyviai puoselėjanti entnografines liaudies tradicijas tarp suaugusiųjų, vykdanti neįgalių žmonių 

integracijos į visuomenę projektus, skatinanti suaugusiųjų saviraišką. 

1996 m. buvo įkurta Lietuvos suaugusiųjų mokymo centrų, Nepriklausomybės pradžioje perėmusių 

Skandinavijos suaugusiųjų mokymo tradicijas, vadovų asociacija (LSMCVA). 

Bendradarbiavimo rezultatai ir įgyta patirtis padėjo Lietuvos NVO sklandžiai įsilieti į projektines 

Europos Sąjungos programas Phare, Socrates, Leonardo da Vinci, Europos ekonominės erdvės 

finansinio mechanizmo Nevyriausybinių organizacijų (NVO) programą, Erasmus+ bei kitas ir 

pelnyti nacionalinį bei tarptautinį pripažinimą.  

 

NVO vaidmuo šiandieniniam suaugusiųjų švietimui  

 

Šiandien NVO laikomos visuomenės politinio ir socialinio gyvenimo indikatoriumi: jos atspindi 

visuomenės raidos ypatumus bei problemas ir lanksčiai reaguojan į kintančius visuomenės 

poreikius. Viešosios įstaigos „Socialinės ir ekonominės plėtros centras“ vykdytas NVO atstovų 

kiekybinis tyrimas
6
 pagal veiklos sritis parodė, jog švietimo srityje dirba 36% organizacijų. Tai yra 

vienas iš didžiausių rodiklių pagal NVO veiklos sritis.  

 

NVO veiklos sritys 

 

Pastarąjį dešimtmetį išaugo ir sustiprėjo suaugusiųjų švietimo NVO, jos yra laikomos lygiavertėmis 

paslaugų rinkos dalyvėmis, galinčiomis konkuruoti su kitų paslaugų teikėjais. Kai kurios 

organizacijos išsikovojo visuotinį pripažinimą ir prisideda formuojant neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo politiką Lietuvoje. Pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos Seimas 2014 m. liepos 15 d. priėmė 

„Neformalaus suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymo įstatymą“: jo atsiradimą inicijavo Lietuvos 

suaugusiųjų švietimo asociacija. Ši organizacija ir toliau lieka neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

lydere: ji jungia per 140 kolektyvinių ir individualių narių ir dalijasi patirtimi, kaip naujoviškai ir 

kūrybiškai organizuoti suaugusiųjų mokymąsi. Suaugusiųjų švietėjų būrys, prasidėjęs nuo nedidelės 

saujelės entuziastų, smarkiai išaugo ir tapo jėga, kuri gali daryti teigiamą įtaką visuomenės 

kompetencijai ir mokymosi kultūros plėtrai.  

 

Vykdydama savo misiją, LSŠA didžiausią dėmesį skiria andragogų kompetencijų tobulinimui(si), 

suaugusiųjų visuomenės gebėjimo dalyvauti savo profesinėje veikloje ir bendruomenės gyvenime 

ugdymui(si), skatina mokymosi visą gyvenimą poreikį, atstovauja suaugusiųjų švietėjų interesams 

Lietuvoje ir užsienyje. Tuo tikslu Asociacija organizuoja įvairius seminarus, renginius, leidžia 

metodinę medžiagą, vykdo nacionalinius ir tarptautinius projektus. LSŠA veikla prisideda kuriant 

suaugusiųjų švietimo sistemą, stiprina trečiąjį šalies sektorių – NVO, padeda suaugusiesiems tapti 

aktyviais ir raštingais piliečiais. 
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Kita neformaliojo suaugusiųjų švietimo srityje daug nuveikusi NVO yra Lietuvos suaugusiųjų 

mokymo centrų vadovų asociacija (LSMCVA)
7
. Šiuo metu Asociacija jungia 23 suaugusiųjų 

mokymo centrų, suaugusiųjų vidurinių mokyklų ir suaugusiųjų gimnazijų vadovus. Asociacijos 

nariai siekia prisidėti prie valstybės suaugusiųjų formaliojo ir neformaliojo švietimo politikos 

formavimo ir įgyvendinimo, Mokymosi visą gyvenimą strategijos vykdymo, ginti savo narių 

profesinius ir socialinius interesus, bendrauti ir bendradarbiauti tarpusavyje bei su kitomis šalies ir 

tarptautinėmis suaugusiųjų formaliojo ir neformaliojo švietimo organizacijomis. Asociacija skiria 

išskirtinį dėmesį atskirtyje esančių socialinių grupių mokymui ir integracijai bei mokymosi 

galimybių atskleidimui, rengia ir vykdo tarptautinius projektus, skirtus andragogų kompetencijų 

tobulinimui, jaunų suaugusiųjų mokymosi motyvacijai didinti, inovatyvių mokymosi programų 

rengimui, organizuoja narių stažuotes kitose Lietuvos suaugusiųjų švietimo įstaigose ir užsienyje, 

skatina suaugusiųjų požiūrio į mokymąsi kaitą. 

 

Į neformalaus suaugusiųjų švietimo sritį įsijungia ir naujos NVO, pvz., Nacionalinė trečiojo 

amžiaus universitetų asociacija
8
, kurios pagrindiniai veiklos tikslai – rūpintis Lietuvos senjorų 

įtraukimu į mokymąsi, užtikrinti geresnę jų socialinę integraciją į visuomenę, skatinti jų efektyvų, 

produktyvų ir turiningą gyvenimą, palaikyti darbingumą, fizinį aktyvumą. 

 

Aktyvią poziciją neformaliajame suaugusiųjų švietime užima ir kitos nacionalinės NVO, teikiančios 

mūsų šalyje neformalaus suaugusiųjų švietimo paslaugas, pvz.:  

- Baltijos aplinkos forumas Lietuvoje (BEF), įvairiomis formomis siekiantis  

supažindinti visuomenę su aktualiomis aplinkosaugos problemomis, galimais jų sprendimo būdais ir 

pasiekimais. 

- Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, rengianti įvairių formų švietimo ir visuomenės  

informavimo renginius jaunimui ir jauniems suaugusiesiems; 

- Lietuvos muziejų asociacija, įvairiomis formomis tobulinanti muziejų darbuotojų 

kompetencijas, skatinanti suaugusiųjų mokymąsi muziejuose, atskleidžianti muziejaus kaip 

netradicinės mokymosi aplinkos galimybes ir privalumus.  

 

NVO reikšmę suaugusiųjų švietimo plėtrai rodo aktyvus NVO dalyvavimas Europos ekonominės 

erdvės finansinio mechanizmo Nevyriausybinių organizacijų (NVO) programoje. Nors programos 

remiamus projektus vykdančios NVO (pvz., Lietuvos žmogaus teisių centras, Lygių galimybių 

plėtros centras, Pilietinės visuomenės institutas, Moterų teisių asociacija, Lietuvos neįgaliųjų 

forumas, Moterų užimtumo informacijos centrai ir t. t.)
9
 suaugusiųjų švietimo nenurodo prioritetine 

veiklos sritimi, akivaizdu, kad didžioji dalis veiklos skiriama visuomenės švietimui kompetencijos 

klausimais.  

 

Mokymosi visa gyvenimą idėjų sklaida 

Galima drąsiai teigti, kad NVO vaidina svarbų vaidmenį diegiant mokymosi visą gyvenimą idėjas 

visuomenėje. Pačios būdamos besimokančios organizacijos (išsiugdę savo ir kitų NVO vadovus – 

vadybininkus, gebančius užtikrinti NVO išgyvenimą ir sudėtingomis finansinėmis sąlygomis, 
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pasirengusios patyrusių srities specialistų – andragogų – komandas), jos telkia suaugusiųjų 

bendruomenę mokymuisi ir aktyviam gyvenimui. Viena tokia mokymąsi visą gyvenimą skatinanti 

iniciatyva yra tradicinės Suaugusiųjų mokymosi savaitės. 2000 metais LSŠA pradėta iniciatyva 

gyvuoja jau septyniolika metų ir yra palaikoma įvairiausių suaugusiųjų švietimo institucijų, tarp jų 

ir NVO. Suaugusiųjų švietimo savaičių metu nagrinėjamos ir aktyviais mokymosi metodais 

visuomenei pristatomos aktualios mokymosi visą gyvenimą temos (pvz., „Švietimas prieš socialinę 

atskirtį“, „Kartų mokymasis kartu“, „Mokymasis arčiau žmogaus“ ir pan.). Kasmet suaugusiųjų 

švietimo savaitėje vyksta vidutiniškai 250 renginių, kuriuose dalyvauja 6 000–7 000 suaugusių 

žmonių. Savaitės iniciatoriai ragina visus renginių organizatorius kreiptis į kiekvieną suaugusį 

asmenį, pakviesti jį į renginį, kalbėti su juo ir girdėti jo problemas. Kaip teigia NVO mokymuose 

dalyvavę žmonės, šie mokymai skiriasi nuo kitų būtent atvirumu, nuoširdumu, karštomis 

diskusijomis ir turiningu laiko leidimu. 

 

Iššūkiai NVO veiklai  

 

Nevyriausybinių organizacijų situaciją neformaliajame švietime galima įvertinti lyginant trijų 

apklausų rezultatus: apklausos, kurią atliko Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija, vykdydama 

tarptautinio mobilumo projektą „Dialogo tarp bendruomeninių ir formalaus bei neformalaus 

mokymo institucijų stiprinimas neformalaus ir savaiminio mokymosi kontekste“ (2006), Viešosios 

įstaigos  „Socialinės ir ekonominės plėtros centro“ tyrimo (2009–2010) ir 2014 metais atlikto 

interviu su NVO atstovais – paslaugų gavėjais ir paslaugų teikėjais
10

 duomenimis.  

 

2006 m. apklausos dalyviai nurodė šias pagrindines NVO dalyvavimo neformaliajame švietime 

problemas: informacijos stoką, nenorą bendradarbiauti tarpusavyje, konkurencijos įžvelgimą, 

bendruomenės negebėjimą pasinaudoti NVO teikiamomis galimybėmis (mokymų, kursų, seminarų, 

paskaitų), menką žmonių aktyvumą, motyvacijos stoką, nesusiformavusias NVO tradicijas, 

valstybės politikos dėl intensyvesnio NVO įtraukimo į švietimą nebuvimą, tam tikrų visuomenės 

sluoksnių abejingumą, interesų stoką, žemą kultūros lygį, per didelį užimtumą, socialinę atskirtį, 

inercinį ir konservatyvų požiūrį į gyvenimą ir darbinę veiklą. Apklausos metu išryškėjo mažas NVO 

indėlis į regionų švietimo politikos formavimą ir tai, kad bendruomenės nariai yra nutolę nuo 

švietimo reikalų.  

 

Panaši problematika aptariama Viešosios įstaigos „Socialinės ir ekonominės plėtros centras“ 

vykdytame tyrime, kurio rezultatai rodo netolygų NVO įsitvirtinimą įvairiuose šalies regionuose, 

nepakankamą NVO profesinę ir vadybinę kompetenciją teikiant švietimo paslaugas ir tai, kad 

visuomenė, politikai, viešosios institucijos nepakankamai vertina šio sektoriaus galimybes bei 

reikšmę. Dažniausiai minima problema – finansų stygius, trukdantis stiprinti silpnus organizacijų 

institucinius gebėjimus. 

 

Apibendrinant 2014 m. interviu su NVO – paslaugų teikėjų atstovais, akcentuotinas optimistinis 

požiūris į NVO vaidmenį neformaliajame švietime. Interviu dalyviai nurodė, kad sektoriuje dirba 
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kvalifikuoti suaugusiųjų švietimo specialistai, turintys ne tik profesinių žinių, bet ir kūrybinių 

gebėjimų. Kai kurios organizacijos išsikovojo visuotinį pripažinimą ir daug prisideda prie 

neformaliojo suaugusiųjų švietimo politikos formavimo Lietuvoje. Auga organizacijų intelektiniai 

ištekliai, kuriami bendradarbiavimo tinklai Lietuvoje ir užsienyje. Visi respondentai neformalųjį 

suaugusiųjų švietimą vertino kaip galimybę tobulinti turimas kompetencijas, džiaugtis gyvenimu ir 

įgyvendinti svajones. 

 

Vertindami, su kokiais trukdžiais susiduria jų organizacijos, interviu dalyviai nurodė, kad 

pagrindinė problema – pastovaus finansavimo nebuvimas, kuris savaime didina paslaugų kainą ir 

daro jas sunkiai prieinamas daugumai norinčiųjų mokytis, neleidžia organizacijai nuosekliai 

planuoti savo veiklos. Aktuali ir sena problema – informavimas, sudominimas siūlomomis 

neformaliojo švietimo paslaugomis, o būtent jis galėtų didinti vidinę  suaugusiųjų motyvaciją. Šiuo 

metu informavimu apie teikiamas paslaugas turi rūpintis pats paslaugų teikėjas, o tai yra papildomi 

kaštai.  

 

Kita vertus, kaip teigia D. R. Cymbaliuk
11

, visuotinai pripažįstant tokius nevyriausybinių 

organizacijų veiklos principus kaip nepriklausomybę nuo valdžios, savarankiškumą, ne pelno 

siekimą, jų laikymasis tampa vis sudėtingesnis ir reikalaujantis papildomų išlygų. Tai susiję su 

pastarojo dešimtmečio valdžios ir NVO santykių pokyčiais: pirmiausia nuo ypatingo NVO statuso 

saugojimo pereita prie kontraktinių santykių, antra vertus, su NVO bendradarbiaujama ne dėl jų 

išskirtinės pasaulėžiūros patrauklumo, o dėl to, kad šios organizacijos laikomos lygiavertėmis 

paslaugų rinkos dalyvėmis ir gali konkuruoti su kitais paslaugų teikėjais. NVO dalyvauja 

konkurencinėje kovoje dėl paslaugų teikimo užsakymų, nes šiandien neformalaus suaugusiųjų 

švietimo paslaugas taip pat teikia beveik visos valstybės finansuojamos švietimo institucijos 

(aukštosios mokyklos, suaugusiųjų mokymo centrai, kolegijos, kultūros, meno, sveikatos ir sporto 

įstaigos). Taigi, kaip teigia 2014 m. interviu dalyviai, NVO susiduria su naujais iššūkiais, kuriuos 

deramai išspręsti gali išsiaiškindamos pagrindinių švietimo paslaugų vartotojų mokymosi poreikius 

ir tuos poreikius atitinkančių jau siūlomų švietimo paslaugų pasiūlą, teikdamos kokybiškas 

organizavimo ir mokymo paslaugas, formuodamos teigiamą ir patikimą įvaizdį, keldamos savo 

personalo kvalifikaciją.  

 

Apibendrinimas 

 

NVO, ypač suaugusiųjų švietimo NVO, atsiradimo, plėtros ir šiandieninio vaidmens analizė leidžia 

suformuluoti dvi įžvalgas. 

Visų pirma reikia pabrėžti tarptautinio bendradarbiavimo svarbą suaugusiųjų švietimo NVO 

atsiradimui ir vystymuisi. Kaip šio bendradarbiavimo išdava Lietuvoje susiformavo aktyvios, 

tikslingai veikiančios organizacijos, subūrusios entuziaztingų narių branduolį, gebantį ir norintį 

dalintis patirtimi su kitais.  

Antra, NVO sektorius pastaruoju metu itin išaugo ir daro įtaką visuomenės sąmoningumo plėtrai. 

NVO veiklos yra reikšmingos šviečiant ir mokant suaugusiuosius įvairiomis temomis. Nepaisant 

kai kurių NVO kelyje pasitaikančių trukdžių (pastovaus finansavimo nebuvimo, vis dar menkos 
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savanorystės, vis labiau stiprėjančios konkurencijos projektiniam finansavimui gauti, 

bendradarbiavimo su valdžios įstaigomis stokos ir pan.), nevyriausybinės organizacijos ir toliau 

deda nuolatines pastangas, kad suaugusiajai visuomenės daliai tektų ne mažiau dėmesio ir 

mokymosi galimybių nei vaikams ir jaunimui.  

 

 

 

 


