PATVIRTINTA
Kėdainių rajono savivaldybės
nevyriausybinių organizacijų tarybos
2020 m. balandžio 30 d.
protokolu Nr. NVO1-2
KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ
TARYBOS 2020 METŲ VEIKLOS PLANAS
Eil. Priemonės, renginio pavadinimas
Nr.
1.
Organizuoti NVO tarybos posėdžius, aptariant ir
analizuojant
nevyriausybiniam
sektoriui
svarbius klausimus.
2.
Organizuoti išplėstinius NVO tarybos posėdžius
su kitomis prie Kėdainių rajono savivaldybės
tarybos
veikiančiomis
patariamosiomis
tarybomis, Kėdainių rajono savivaldybės
teritorijoje veikiančiomis nevyriausybinėmis
organizacijomis
veiklas
vykdančiomis
socialinėje, kultūros, sporto, jaunimo ir kt.
srityse.
3.
Inicijuoti susitikimus su rajono savivaldybės
meru,
administracijos
direktoriumi,
administracijos skyrių darbuotojais, aptariant ir
sprendžiant rajono nevyriausybiniam sektoriui
svarbius klausimus.
4.
Išanalizuoti situaciją ir parengti galimų perduoti
nevyriausybinėms ir / ar bendruomeninėms
organizacijoms viešųjų paslaugų sąrašą.

Vykdymo
terminas
2020 metų
1˗4 ketv.
2020 metų
1˗4 ketv.

2020 metų
2˗4 ketv.

2020 metų
2˗4 ketv.

5.

Atlikti rajono savivaldybės teisės aktų, 2020 metų
dokumentų, reglamentuojančių NVO veiklą, 1˗4 ketv.
peržiūrą,
identifikuoti
neatitikimus
galiojantiems nacionaliniams teisės aktams.

6.

Parengti nevyriausybinių organizacijų veiklos 2020 metų
vykdymui aktualiausių dokumentų sąrašą ir /ar 1˗4 ketv.
dokumentų projektus.

7.

Organizuoti
rajono
organizacijų forumą.

8.

Teikti informaciją, rengti reportažus, straipsnius 2020 metų
apie NVO tarybos ir rajono nevyriausybinių 1˗4 ketv.
organizacijų veiklą, renginius ir gerąją patirtį.

nevyriausybinių 2020 metų
4 ketv.

Vertinimo kriterijai
Suorganizuoti 4˗5 posėdžiai,
aptariant NVO sektoriui
svarbius klausimus.
Suorganizuoti 2˗3 išplėstiniai
NVO
tarybos
posėdžiai
organizuojant susitikimus su
rajono
nevyriausybinėmis
organizacijomis,
veiklą
vykdančiomis
socialinėje,
kultūros, sporto, jaunimo ir kt.
srityse.
Suorganizuoti 1˗2 susitikimai.

Parengtas galimų perduoti
NVO
viešųjų
paslaugų
sąrašas, pagal kurį atrinktų
viešųjų paslaugų teikimas
savivaldybėje palaipsniui būtų
perduodamas NVO.
Atlikta rajono savivaldybės
teisės
aktų,
dokumentų,
reglamentuojančių
NVO
veiklą, peržiūra, parengtos
rekomendacijos
rajono
savivaldybės administracijai.
Parengtas
nevyriausybinių
organizacijų
veiklos
vykdymui
aktualiausių
dokumentų sąrašas ir /ar 2-3
dokumentų projektai.
Suorganizuotas
rajono
nevyriausybinių organizacijų
forumas.
1. Sukurtas NVO tarybos
puslapis Kėdainių rajono
savivaldybės NVO taryba

9.

Parengti NVO tarybos 2020 metų veiklos 2020 metų
ataskaitą.
4 ketv.

socialiniame
tinkle
www.facebook.com
2.
Surinkta
informacija
(organizacijos pavadiniams,
adresas,
vadovo
vardas,
pavardė,
organizacijos
kontaktai)
apie
rajone
veikiančias nevyriausybines
organizacijas.
Parengtas
nevyriausybinių organizacijų
sąrašas patalpintas rajono
savivaldybės
interneto
svetainėje www.kedainiai.lt
Parengta NVO tarybos 2020
metų veiklos ataskaita.

_________________________________

