NVO vaikams konfederacija
METINĖ VEIKLOS ATASKAITA
2019 METAI

Konfederacija, veiklos tikslai, nariai
NVO vaikams konfederacija nuo 2005 metų dirba vaiko gerovės srityje, kaupia žinias, nagrinėja kitų šalių
patirtį bei skatina valstybės ir savivaldybių institucijas daryti sisteminius vaikų gerovės politikos
pokyčius, kurie užtikrintų vaikų teisę gyventi šeimoje ir gauti reikalingas paslaugas bendruomenėje.
Pagrindinis Konfederacijos tikslas - stebėti, kaip šalyje yra įgyvendinama JT vaiko teisių konvencija,
kaip užtikrinama vaiko gerovė, ir skatinti valstybę imtis visų būtinų veiksmų, plėtojant vaikams ir
šeimoms prieinamą, savalaikę ir sėkmingą pagalbos, paslaugų ir palaikymo sistemą.
Konfederacijos misija – įgyvendinti ir pastoviai stebėti, kaip vykdoma Jungtinių Tautų Vaiko teisių
konvencija Lietuvoje ir dirbti vaikų labui.

Konfederacija vienija 67 nevyriausybines organizacijas, iš kurių 4 skėtines organizacijas (su 140
filialų ar padalinių), dirbančias vaiko gerovės srityje ir vaikų naudai visose apskrityse Lietuvoje.
Konfederacija pasirinkusi bendradarbiavimo ir socialinės partnerystės kelią su valstybės, savivaldybių
institucijomis ir kitomis NVO, užsienio partneriais

Konfederacijos, kaip nacionalinės skėtinės NVO veiklos įvairovė
Dalyvavimas vaiko
gerovės politikos
formavime
Bendradarbiavimas su
savivaldybėmis

Dalyvavimas vaiko gerovės
politikos formavime
Kryptis – bendradarbiavimo su
valstybės institucijomis
stiprinimas, sisteminiai siūlymai,
vaiko gerovės procesų stebėsena,
(dalyvavimas 10 komisijų, darbo
grupių veikloje)

Pagrindinės
Konfederacijos
veiklų kryptys

Bendradarbiavimas su
savivaldybėmis

Bendradarbiavimas su
Konfederacijos nariais

Kryptis – bendradarbiavimo
mechanizmų (konsultavimo,
tarpininkavimo, stebėsenos)
su savivaldybėmis stiprinimas,
(pasirašytos 15 sutarčių su
savivaldybėmis)

Kryptis – pagalba ir
konsultacijos sprendžiant
sistemines problemas bei
ginant vaikų teises. Specializuoti
mokymai kompetencijoms
didinti

Bendradarbiavimas
su Konfederacijos
nariais
Švietimas ir
informacijos sklaida

Švietimas ir informacijos
sklaida
Kryptis – inovatyviomis
formomis skleisti žinias vaiko
teisių užtikrinimo politikos
klausimais

Konfederacijos 2019 m. veiklos
1. Dalyvavimas formuojant valstybės politiką ir įgyvendinant pokyčius vaiko gerovės srityje.
Konfederacija atstovai dalyvavo sprendžiant vaikų teisių ir vaiko gerovės srities klausimus:
1. Nevyriausybinių organizacijų taryboje.
2. 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komitete.
3. Tarpžinybinės vaiko gerovės taryboje.
4. Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir
likusiems be tėvų globos vaikams 2014-2020 metų veiksmų plano tarpinstitucinėje stebėsenos grupėje.
5. 2014-2021 metų Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų komisijoje.
6. Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų organizavimo
principų, aprašymo ir teikimo reikalavimams atnaujinti darbo grupėje.
7. Vaikų ir paauglių psichikos sveikatos integruotos sveikatos priežiūros valdymo komitete.
8. Sveikatos netolygumų mažinimo veiksmų plano, Sveiko senėjimo užtikrinimo veiksmų plano ir Vėžio
profilaktikos kontrolės programos tikslų, uždavinių, priemonių ir projektų, finansuojamų 2014 – 2020 m.
Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijomis, valstybės biudžeto ir kitomis lėšomis, įgyvendinimo
priežiūros komitete.
9. Bazinio paslaugų šeimai paketo projektui parengti darbo grupėje.
10. Tarpinstitucinėje įvaikinimo komisijoje.
11. Vaikų įtraukiojo ugdymo darbo grupėje.

Konfederacijos 2019 m. veiklos
2. Darbas su valstybės institucijomis :
LR Prezidentūra, LR Seimu, LR Vyriausybe, LR vaiko teisių kontrolieriaus tarnyba, Socialinės
apsaugos ir darbo ministerija, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Sveikatos apsaugos
ministerija)

3. Pasiūlymų teikimas Valstybės institucijoms (LR Prezidentūrai, LR Seimui, LR Vyriausybei,
LR vaikų kontrolieriaus tarnybai, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Švietimo, mokslo ir
sporto ministerijai, Sveikatos apsaugos ministerijai) vaiko teisių apsaugos, vaiko gerovės
klausimais ir dėl sisteminių socialinės apsaugos politikos pokyčių.
Pagrindiniai darbai:
- dėl vaikų institucinės globos pertvarkos ir deinstitucionalizacijos procesų;
- dėl VDC modelio ir VDC veiklos stebėsenos reglamentavimo;
- dėl SUP vaikų padėties;
- dėl projektų finansavimo konkursų modelio;
- dėl NVO socialinės partnerystės.

Bendradarbiavimo su savivaldybėmis kultūros kaita
Bendradarbiavimo
mechanizmai

Bendradarbiavimo sutartys
Pasirašytos sutartys su 15
savivaldybių (Akmenės,
Anykščių, Kaišiadorių,
Kalvarijos, Kauno, Molėtų,
Rokiškio, Šakių, Šalčininkų,
Širvintų, Švenčionių,
Ukmergės, Utenos, Vilniaus
rajonų ir Klaipėdos miesto)

Stiprybės
Kompetencija, patirtis, gebėjimai patarti,
konsultuoti dėl vaiko gerovės politikos
įgyvendinimo, teikti pasiūlymus, burti
bendriems tikslams kitas organizacijas,
specialistus ir bendradarbiauti

Pagrindinės
Konfederacijos
veiklų kryptys

Silpnybės
Silpni tarpinstituciniai ryšiai ir
bendradarbiavimo stoka, ribotas
pasitikėjimas socialiniais partneriais

1. Tarpininkavimas
2. Konsultacijos dėl vaikų
socialinės globos sistemos
pertvarkos, paslaugų vaikui ir
šeimai, bendruomeninių
paslaugų plėtros savivaldybės
3. Mokymai

Perspektyvos
Stiprinti bendradarbiavimą ir socialinę
partnerystę, padėti savivaldybėms
plėtoti bendruomenines paslaugas,
pertvarkyti vaikų socialinės globos
sistemą

Konfederacijos 2019 m. veiklos
4. Bendradarbiavimo su savivaldybėmis vaiko gerovės srityje stiprinimas
Konfederacija yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartis su 15 savivaldybių (Akmenės, Anykščių,
Rokiškio, Širvintų, Švenčionių, Kaišiadorių, Kauno, Molėtų, Utenos, Šakių, Šalčininkų, Vilniaus,
Ukmergės rajonų ir Kalvarijų, Klaipėdos miesto).
Trys bendradarbiavimo su savivaldybėmis mechanizmai:
1. Tarpininkavimas;
2. Konsultacijos dėl vaikų socialinės globos sistemos pertvarkos ir
paslaugų vaikui ir šeimai, bendruomeninių paslaugų plėtros savivaldybėse.
3. Mokymai.

5. Bendradarbiavimas su Konfederacijos nariais – pagalba ir konsultacijos sprendžiant
sistemines problemas bei ginant vaikų teises

NVO vaikams konfederacijos pagrindinių veiklų ciklas
Veiklos tęstinės ir vykdomos ištisus metus
Dalyvavimas formuojant
vaiko gerovės politiką,
įgyvendinimo stebėsena

Savivaldybių NVO konsultavimas,
tarpininkavimas, stebėsena, pagalba
planuojant paslaugas, mokymų
organizavimas

Pasiūlymų rengimas
ir teikimas valstybės
institucijoms

Pasiūlymų rengimas
savivaldybėms

Sisteminių problemų
nustatymas ir
sprendimo būdų
ieškojimas

Poreikių nustatymas,
susitikimai su bendruomenių
atstovais, NVO
organizacijomis, tėvais,
auginančiais neįgalius vaikus,
šeimomis savivaldybėse

Konfederacijos 2019 m. veiklos
7. Mokymai:
7. Mokymai:
1. Forumas „Vaiko gerovės sistemos pokyčiai ir perspektyvos“, Trakuose 2019 m. rugsėjo 5 d. ,
1. Konfederacijos narių atstovams 2018 m. lapkričio 21-22 d. Vilniuje ir Kaune
Vilniuje
2019
m.
rugsėjo
6
d.
savivaldybių,
NVO,
Konfederacijos
narių
atstovams
(dalyvavo
82
„Nevyriausybinių organizacijų valdymo naujovės“, 50 dalyvių;
dalyviai).
2. Savivaldybių ir jose veikiančių NVO atstovams 2018 m. spalio 25 d. Druskininkuose ir
2.
2
mokymai
„Bendruomeninių
paslaugų
link
„
NVO
ir
įstaigų,
dirbančių
su
vaikais,
2018 m. gruodžio 6 d. Anykščiuose plėtojant viešųjų paslaugų teikimą ir pertvarkant vaikų
darbuotojams
ir
savivaldybių
bei
jose
veikiančių
NVO
atstovams
2019
lapkričio
12
d.
Kaune
ir
socialinės globos sistemą „Vaiko teisių apsaugos reforma: kaip ji atitinka vaiko ir šeimos
2019
m.
lapkričio
19
d.
Švenčionyse
(dalyvavo
50
dalyvių).
poreikius“, 53 dalyviai;
3. NVO ir įstaigų, dirbančių su vaikais, darbuotojams 2018 lapkričio 27-28 d. ir gruodžio 7 d.
8. Renginys
„Vaikų
Žvaigždynas“
:
„Kurk lėlę – pažink save“(pristatyta nauja metodika darbui su vaikais), 50 dalyvių.
Tradicinis renginys 2019 m. gegužės 31 d. , skirtas Tarptautinei vaikų gynimo dienai
Nacionalinėje Mažvydo bibliotekoje.

Konfederacijos valdymas ir administravimas 2019 m.
Konfederacijos valdyba :
Valdybos pirmininkė prof. G.Žilinskienė
Nariai: S. Ignatovičienė, D. Mituzienė, V. Strimaitienė, N. Butkevičienė,
B. Šapolienė.
Valdybos posėdžiai:
Įvyko du valdybos posėdžiai (2019 m. balandžio 12 d. ir 2019 m. rugsėjo 6 d.).
Administravimas (3 etatiniai darbuotojai)
Direktorė Elena Urbonienė
2 projektų vadovai (G.Paliušienė ir D.Steponaitytė)
Projektuose dirbo iš viso 9 darbuotojai pagal darbo sutartis.

Konfederacijos 2019 m. vykdyti projektai
1. Nevyriausybines organizacijų, vienijančių kitas nevyriausybines organizacijas, dirbančių vaiko
gerovės srityje 2016-2018 metų rėmimas, finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos - 16000 Eur;
2. Iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas
Nr. 08.3.1-ESFA-K-413-01-0050 „Žmonių su negalia integracijos į darbo rinką skatinimas
Vilniaus apskrityje“ (nuo 2018-04-03 iki 2021-04-03),
bendra 36 mėn. projekto finansavimo suma - 173552,19 Eur;

3. Iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas
Nr. 10.1.2.-ESFA-K-917-03-0008 „Partnerystė vaiko gerovei“,
(nuo 2018-11-05 iki 2021-05-05),
bendra 36 mėn. projekto finansavimo suma - 157514,36 Eur.

Pokyčius pradėkime nuo savęs

Ačiū už dėmesį

