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2014 m. rugsėjo 24 d. konferencijos 

„Valdžios ir nevyriausybinio sektoriaus bendradarbiavimas ir partnerystė“,  

skirtos Vaiko gerovės politikai 

 

REZOLIUCIJA 

 

2014 m. rugsėjo 24 d. vyko valdžios ir NVO sektorių atstovams skirta konferencija 

„Valdžios ir nevyriausybinio sektoriaus bendradarbiavimas ir partnerystė“, didžiausią dėmesį skirusi 

Vaiko gerovės politikai, kurioje pristatyti projekte „NVO akademija“ rezultatai ir aptartos veiklos 

tęstinumo galimybės.  

Projektas  „NVO akademija“ - finansuojamas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių 

plėtros veiksmų programos 4 prioriteto Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo 

administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.1-VRM-08-V „Valdžios ir 

nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimas ir partnerystė“. Projektą įgyvendino ,,NVO vaikams 

konfederacija” kartu su partneriais: LR Socialinės ir darbo ministerija, Lietuvos demokratiškumo 

ugdymo kolegija, Lietuvos socialinių pedagogų asociacija, Trakų švietimo centru. 

Valdžios ir NVO sektoriaus bendradarbiavimo principams analizuotis, įgyvendinant 

Vaiko gerovės politiką, skirtoje konferencijoje buvo dalintasi sukaupta medžiaga ir informacija apie 

valdžios ir NVO sektorių galimą bendradarbiavimą, įgyvendinant Vaiko gerovės politiką; taip pat 

aptarta tyrimo ataskaitą. Renginio metu aptarti ir išanalizuoti projekto metu pasiekti rezultatai bei 

numatytas projekto tęstinumas. Projekto partneriai buvo įtraukti kaip pranešėjai konferencijos metu bei 

renginyje turėjo galimybę pristatyti ir papildyti projekto įgyvendinimo rezultatus. 

Konstatuojama, kad NVO vaikams konfederacija yra vienintelė skėtinė nevyriausybinė 

organizacija, kuri prižiūri JT vaiko teisių konvencijos įgyvendinimą Lietuvoje bei rašo ir pristato JT 

Vaiko teisių komitetui komentarus Vyriausybinėms ataskaitoms, kurie praktiškai sutampa su JT Vaiko 

teisių komiteto rekomendacijomis.  

NVO vaikams konfederacijos komentarai jau dešimtmetis, o Jungtinių Tautų Vaiko teisių 

komitetas jau trečią kartą rekomenduoja Lietuvai stebėti, kiek lėšų yra skiriama bendram vaikų 

poreikių tenkinimui, tačiau iki šiol šie duomenys nėra renkami ir nepateikiami nacionaliniame ir 

savivaldybių biudžetuose atskirai. Informacija kuri renkama nėra sisteminė ir nėra kaupiama 
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mažesniais aktualiais vaiko gerovei pjūviais, pavyzdžiui, kiek lėšų kasmet yra skiriama vaikų, turinčių 

specialiųjų ugdymo poreikių, švietimui, kompleksinių pagalbos priemonių pasiūlai ir kt.  

2013 m. vasario 20 d. Europos Komisijos rekomendacijoje „Investicijos į vaikus. 

Padėkime išsivaduoti iš nepalankios socialinės padėties“ pabrėžiama, jog vaikų skurdo ir socialinės 

atskirties problema turėtų būti laikoma svarbiausiu strategijos „Europa 2020“ ir pagrįsta duomenimis, 

stebėjimų sistema ir atvejo vadyba, kuri padėtų švelninti tarpinstitucinio bendradarbiavimo trikdžius ir 

sustiprintų socialinę partnerystę vardan vaikų gerovės. 

Pažymima, kad iki šiol nėra Lietuvoje nėra vieningos Vaiko gerovės politikos ir šią 

Rezoliuciją pasiraišusios šalys įsipareigoja bendradarbiauti plėtojant ir įgyvendinant Vaiko 

gerovės politiką. Šiame dokumente nurodytieji projekto „NVO akademija“ partnerių atstovai, 

remdamiesi rašytiniais susitarimais dėl bendradarbiavimo įgyvendinant projektą „NVO akademija“ ir 

vykdydami Projekto įsipareigojimus, sutaria toliau, bet ne ankščiau kaip iki 2015 m. rugsėjo 30 d., tęsti 

viešojo ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimo plėtotę kaip projekto „NVO akademija“ tinklas 

siekiant gerinti viešąją politiką vaiko gėrovės srityje. Projekto partneriai numato skatinti tarpusavio 

ryšius; rengti susitikimus, konsultuotis, keistis informacija, derinti tarpusavio veiksmus; teikti 

siūlymus ir rekomendacijas viešosios politikos tobulinimui; skatinti gerosios patirties sklaidą.  

 

Konferencijos dalyvių vardu: 

 

NVO vaikams konfederacijos vaikams garbės prezidentė, Lietuvos edukologijos universiteto 

Socialinės edukacijos fakulteto tarybos pirmininkė prof. dr. Giedrė Kvieskienė 

NVO vaikams konfederacijos valdybos pirmininkė dr. Giedrė Žilinskienė 

NVO vaikams konfederacijos direktorė Elena Urbonienė 

Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegijos direktorė dr. Eglė Celiešienė 

Lietuvos socialinių pedagogų asociacijos direktorė Auksė Petruškevičūtė 

Trakų švietimo centro direktorė Nijolė Lisevičienė 

LR Socialinės ir darbo ministerijos Šeimos ir bendruomenių departamento L.e. Vaikų skyriaus vedėja 

Rūta Pabedinskienė 


