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NACIONALINIS PARAMOS FONDAS VIENIŠUMUI MAŽINITI „MES“ 

vienišumo problemai spręsti 
 „Galvok globaliai, veik lokaliai“ 

 

Pagalbos vienišiems žmonėms Fondas yra skirtas remti ir skatinti socialinę sanglaudą. Visų fondo 

vykdomų projektų strateginė idėja ir moto: „Būk matomas!” ir „Mes kartu“. 

Fondas orientuotas į: 

 specializuotų socialinių programų, priemonių bei akcijų rengimą, organizavimą, finansavimą ir 

vadybą, 

 specifinę tikslinę, individualią pagalbą pagal konkrečius vienišo žmogaus poreikius.  

Vienišu bus laikomas žmogus (nepriklausomai nuo amžiaus, lyties, tautybės, šeimyninės ir socialinės 

padėties, religinių ar politinių pažiūrų), kuris: 

 gyvena vienas ir sunkiai verčiasi (namų ūkį sudaro vienas asmuo arba vienišas suaugęs žmogus 

su vaikais); yra netekęs arba neturintis artimųjų (našlaičiai; žmonės išėję iš globos namų; 

našliai; išsituokę; nesukūrę šeimos; palikti vaikų). Pensininkai, neįgalieji (žmonės su 

specialiaisiais poreikiais), vienišos mamos ar tėvai;  

 jaučiasi prislėgtai vienišas (dėl ligos, amžiaus ar kitų priežasčių paliktas, atskirtas, bet 

neizoliuotas nuo visuomenės; netekęs artimųjų palaikymo; išgyvenęs skyrybas) ir apie tai 

praneša fondui arba apie kurį praneša jo aplinkiniai. 

 

Fondo misija – gerinti Lietuvos visuomenės socialinį ir emocinį klimatą, siekti vienišų žmonių fizinės, 

emocinės ir socialinės gerovės, mažinti jų išgyvenamą socialinę atskirtį, remti ir skatinti socialinę 

sanglaudą. Formuoti, skleisti ir įgyvendinti socialinio atvirumo politiką. Konsoliduoti visuomenę 

mažinant vienišumą bei apsaugant nuo neigiamų vienišumo padarinių. Visuomenės sveikatos ir 

sveikatos apsaugos gerinimo projektų įgyvendinimas bei parama jiems. Atkreipti valstybės institucijų, 

politikų, specialistų, verslo atstovų, visuomenės bei žiniasklaidos dėmesį į ūmėjančią vienišumo 

problemą Lietuvoje ir skatinti skirti šiai problemai daugiau dėmesio ir finansavimo.  

 

Pagrindinė fondo užduotis – organizuoti sklandžią vienišų žmonių komunikaciją taikant įvairias 

psichologines, kultūrines, pilietiškas, visuomenines bei kitas priemones. Padėti žmonėms gyvai 

bendrauti vieni su kitais bei skatinti socialinį aktyvumą.  

 

Pagrindiniai tikslai: 

 organizuoti nuoseklią psichosocialinę bei kitokią (nuo buitinių iki teisinių paslaugų) vienišų 

žmonių priežiūrą taikant klasterio principą. 

 pritraukti ir generuoti lėšas iš valstybės projektų, verslo įmonių, fizinių asmenų, Fondo veiklos, 

asociacijų bei kitų fondų; 

 teikti paramą valstybinių ir privačių projektų vienišumo problemai spręsti rengimui ir 

įgyvendinimui; 

 tapti socialinių iniciatyvų kūrimo, vystymo, finansavimo ir plėtros centru, siekiančiu padėti 

vienišumą išgyvenantiems mūsų visuomenės nariams. „Gerumo platforma“. 

 vykdyti objektyvią specializuotų programų rengimo ir įgyvendinimo priežiūrą; 

 

Fondo ypatumas – sistema „Kekė“. Organizuojant socialinės rūpybos ir vadybos veiklą, bus taikoma 

klasterinė sistema. Lokalių, lengvai pasiekiamų mini bendruomenių (savitarpio paramos komandų) 

organizavimas ir jų apjungimas į tinklą. Iš esmės, fondas skatintų ir remtų tokių klasterinių vienetų 

veiklą. 
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Klasteris, tai privačių asmenų, įmonių bei kitų subjektų laisvanoriška santalka, funkcionuojanti 

partnerystės principu, kurios nariai, veikdami kartu siekia padidinti sukuriamą pridėtinę vertę.  

Socialinis klasteris – tai lokali suinteresuotų žmonių grupė (komanda), kurą vienija bendri tikslai ir 

siekiai. Klasteriai organizuojami pagal gyvenamosios vietos, kompetencijų, interesų ir kitus principus. 

Klasterio veiklas koordinuos Fondas bei lokalūs vadovai. (Pvz., organizuoti savitarpio pagalbos 

„ląstelės“ pagal gyvenamąją lokaciją. Suburti nuo 5 iki 30 vienišų žmonių, kurie patys paskirtų savo 

klasterio pirmininką ir visada būtų vieni kitiems „pirmojo pasiekiamumo pagalba“).   

 

Fondo valdymas: 

 steigėjas/direktorius; 

 visuotinis dalininkų susirinkimas; 

 krypčių vadovai (projektų, finansų, komunikacijos, techninės priežiūros, verslo vadybos, 

renginių organizavimo ir pan.). 

 

Kolegialus ne valdymo organas Globėjų taryba – patariamasis kolegialus Fondo organas teikiantis 

rekomendacijas Fondo veiklos klausimais. Užtikrina maksimalų fondo veiklos skaidrumą ir sėkmingą 

jos plėtrą. Globėjų tarybos nariai yra visuomenės ar verslo atstovai (fiziniai ar juridiniai asmenys), 

kurie pataria fondo veiklos klausimais, teikia siūlymus dėl fondo veiklos gairių ir strategijos, skatina 

paramos fondui pritraukimą, telkia investuotojus bei kitus asmenis, norinčius prisidėti prie fondo 

veiklos stiprinimo, aktyviai arba pasyviai dalyvauja fondo populiarinimo veikloje bei kitais būdais 

prisideda prie jo veiklos. 

Globėjų tarybos nariams už veiklą neatlyginama, jeigu nėra sutarta kitaip. Taryba gali turėti neribotą 

narių skaičių, kuriuos savo sprendimu skiria (kviečia) Fondo vadovas. Tarybos nariais gali būti fiziniai 

ir juridiniai asmenys. Tarybos nariu asmuo gali tapti žodinio arba raštiško susitarimo pagrindu. Tarybos 

nariai neturi jokių teisinių ar finansinių įsipareigojimų Fondui, jeigu nėra nutarta kitaip.  

 

Artimiausi Fondo uždaviniai: 

 organizuoti Fondo funkcionavimo priemones bei sukurti efektyvią Fondo infrastruktūrą; 

 pritraukti rėmėjų; 

 pradėti rengti vienišų žmonių „Lietuvos registrą“; 

 pradėti informacijos apie vienišumo problemą sklaidą; parengti informacinę medžiagą; 

 pritraukti savanorius ir pradėti organizuoti klasterius (komandas) po visą Lietuvą; 

 pradėti vykdyti pilotinį projektą (žr. žemiau) 

 parengti ir organizuoti specializuotus mokymus savanoriams ir specialistams; 

 organizuoti socialinę akciją „Būk matomas/ Mes kartu“ (vieši pramoginiai, meno ir edukaciniai 

renginiai); 

 organizuoti bendradarbiavimą su valstybės institucijomis, žiniasklaida, politikais, verslo ir 

socialinio verslo įmonėmis, asociacijomis, klubais, NVO atstovais, kitais fondais; 

 organizuoti nemokamą telefoninio ir/ar internetinio ryšio paslaugą, skirta vienišiems žmonėms; 

 inicijuoti vyriausybinė socialinio atvirumo programos rengimą; 

 inicijuoti vienišumo įveikimo dieną – birželio 16 d. (Jo Cox mirties ir atminimo diena); 

 inicijuoti apkabinimų dieną. Apkabink kuo daugiau aplinkinių (artimųjų, draugų, kolegų, 

pažįstamų ir nepažįstamų žmonių ir sužinosi, kiek apkabinimų pas tave sugrįš). 

 inicijuoti gerumo dienas. 

 

Tolesni veiksmai: 

 užtikrinti Fondo funkcionavimą; 
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 užtikrinti pastovų paramos gavimą ir teikimą; 

 užtikrinti efektyvų klasterių funkcionavimą; 

 Parengti ir įgyvendinti specializuotas programas: „Gerumo misija“; „Mobili klausykla“; 

„Ekskursija pas kaimyną“; „Tu man, aš – tau. Mainai įvairiais daiktais, suvenyrais, patarimais, 

receptais ir pan.“; „Vieniši kartu. Draugaukime – ieškau tavęs“; „Tu, tai Aš“; socialinė įmonė 

„Tu gali“ – socialinio elgesio aktyvavimo programa; kūrybinės dirbtuvės; labdaros parduotuvės. 


