MOKYMAI ĮGYVENDINANT NEVYRIAUSYBINES ORGANIZACIJAS VIENIJANČIŲ
ASOCIACIJŲ INSTITUCINIO STIPRINIMO PROJEKTĄ 2017 METAIS
Įgyvendinant Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektą
2017 m. lapkričio – gruodžio mėnesiais buvo organizuoti 5 specializuoti mokymai nevyriausybinių
organizacijų, savivaldybių institucijų, įstaigų ir organizacijų atstovams, pertvarkant vaikų socialinės
globos sistemą ir plėtojant viešųjų paslaugų teikimą vaiko gerovės srityje. Mokymuose iš viso
dalyvavo 162 asmenų.
Specializuoti mokymai Konfederacijos narių
kompetencijoms vaiko gerovės srityje didinti
bei instituciniams gebėjimams stiprinti.
Konfederacija vienija virš 70 skirtingų NVO,
dirbančių vaiko gerovės srityje (socialinės
globos, dienos centrų, bendruomeninių
paslaugų šeimai ir vaikams, neįgalių vaikų
įtraukties, kovos su vaikų priklausomybėmis ),
kurių kompetencijos, taip pat ir instituciniai
gebėjimai
(administravimo,
veiklų
įgyvendinimo) skiriasi. Siekiant, kad NVO
taptų lygiaverte partnere su valstybės ir
savivaldybių institucijoms ir dalyvautų
plėtojant viešųjų paslaugų teikimą, buvo
organizuoti
2
specializuoti
mokymai
Konfederacijos narių kompetencijoms didinti.
Dviejuose mokymuose (1 dienos), kurie vyko Vilniuje, Konfederacijos narių atstovai (50 dalyvių)
buvo supažindinami su naujovėmis vaiko gerovės politikos srityje, galimybėmis dalyvauti
projektinėse veiklose, advokacijos, veiklų įgyvendinimo, viešųjų paslaugų teikimo, neįgalių vaikų
padėtimi valstybėje, nevyriausybinių organizacijų stiprinimo ir viešųjų paslaugų perdavimo NVO
galimybėmis, kad didėtų NVO žinios ir galimybės teikti kokybiškas viešąsias paslaugas, jas
administruoti bei plėtoti viešųjų paslaugų apimtis bendruomenėse.

Specializuoti mokymai dienos centrų
paslaugas
vaikams
teikiančių
organizacijų specialistų kompetencijoms
ir instituciniams gebėjimams stiprinti.
Konfederacijos nariais 2016 metais tapo Vaikų
dienos centrų asociacija, vienijanti 124 vaikų
dienos centrus. Įgyvendinant projektą buvo

organizuoti 2 specializuoti mokymai (1
dienos trukmės), kuriuose dalyvavo 54
vaikų dienos centrų atstovai. Mokymų metu
buvo siekiama didinti kompetencijas ir
institucinius gebėjimus centruose dirbančių
specialistų, siekiant kokybiškų viešųjų
paslaugų teikimo. Specialistai buvo

supažindinami su kitų šalių patirtimi teikiant dienos centrų paslaugas vaikams, paslaugas šeimai ir
vaikams bendruomenėje, bendradarbiavimo su savivaldybėmis kryptimis vaiko gerovės srityje, darbo
su vaikais metodikomis, projektų rengimu ir administravimu.

Specializuoti mokymai nevyriausybinių organizacijų,
savivaldybių institucijų, įstaigų ir organizacijų
atstovams, pertvarkant vaikų socialinės globos sistemą ir
plėtojant viešųjų paslaugų teikimą vaiko gerovės srityje
Konfederacija plėtoja bendradarbiavimą su savivaldybių
institucijomis ir siekai padėti joms sistemiškai spręsti
vaiko ir šeimos problemas bendruomenėje. Įgyvendinant
projektą buvo organizuoti specialūs mokymai
savivaldybių atstovams „Bendruomeninių paslaugų link“.
Mokymuose dalyvavo 16 savivaldybių (Anykščių,
Rokiškio, Širvintų, Švenčionių, Utenos, Pasvalio,
Pakruojo, Visagino, Šiaulių m., Kupiškio, Panevėžio m.,
Alytaus, Marijampolės, Kalvarijos, Šalčininkų, Šakių)
atstovai, viso dalyvavo 58 atstovai, kurie buvo
supažindinami su viešųjų paslaugų plėtros kryptimis sistemiškai pertvarkant vaikų globos sistemą, su
paslaugų šeimai ir vaikams bendruomenėse vystymo ypatumais, dalinosi savo patirtimi vykstant
deinstitucionalizacijos procesams.

