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2022 metų veiklos programa
Bendroji dalis
NVO vaikams konfederacija (toliau – 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.
Konfederacija vienija nevyriausybines organizacijas, dirbančias vaiko gerovės srityje ir
vaikų naudai visose apskrityse Lietuvoje. Šios organizacijos atstovauja ir gina vaikų teises,
vykdydamos skirtingas veiklas – sprendžia vaikų socialinės globos, gyvenimo šeimoje,
deinstitucionalizacijos, sveikatinimo, skurdo mažinimo, vaikų dienos socialinės priežiūros, kovos
su smurtu prieš vaikus, bendruomeninių paslaugų plėtros šeimai ir vaikams, užimtumo, neįgalių
vaikų įtraukties į visuomenę klausimus.
Pagrindinis Konfederacijos tikslas - stebėti, kaip šalyje yra įgyvendinama Jungtinių
Tautų 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; dirbti vaikų labui.
Konfederacijos vizija – siekti, vystyti ir plėtoti nevyriausybinių organizacijų
bendradarbiavimą vaiko teisių bei vaiko gerovės srityje, stiprinti narių institucinius gebėjimus ir
kompetencijas siekiant dalyvauti sprendimų priėmime ir įtraukiant į viešųjų paslaugų teikimą
vaikų gerovei.

Konfederacijos veiklos kryptys
1. Aktyviai dalyvauti formuojant valstybės politiką vaiko gerovės srityje ir siekti
nevyriausybinių organizacijų įtraukimo į visas institucines partnerystės formas visais
lygiais (nacionaliniu, sektoriniu, teritoriniu) ir visuose etapuose (programavimo,
įgyvendinimo, stebėsenos bei vertinimo).
Konfederacija dalyvaus Konfederacija naudosis konsultaciniu statusu ir jos atstovai
atstovaus viešosios politikos vaiko gerovės srityje klausimus:
1.1. 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos
komitete.
1.2 Tarpžinybinės vaiko gerovės taryboje.
1.3. Bazinio paslaugų šeimai paketo projektui parengti darbo grupėje.
1.4. 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.
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1.5. 2014-2021 metų Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų
komisijoje.
1.6. Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų
organizavimo principų, aprašymo ir teikimo reikalavimams atnaujinti darbo grupėje.
1.7. Vaikų ir paauglių psichikos sveikatos integruotos sveikatos priežiūros valdymo
komitete.
1.8. Sveikatos netolygumų mažinimo veiksmų plano, sveiko senėjimo užtikrinimo
veiksmų plano ir Vėžio profilaktikos ir kontrolės programos tikslų, uždavinių,, priemonių,
projektų, finansuojamų 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijomis,
valstybės biudžeto ir kitomis lėšomis, įgyvendinimo priežiūros komitete
1.9. Tarpinstitucinėje įvaikinimo komisijoje.
1.10. Vaikų įtraukties mokytis ir įvairiapusio ugdymo 2017-2022 metais veiksmų plano
peržiūrėjimo darbo grupėje.
1.11. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36
straipsnių pakeitimo ir -2 įstatymo papildymo 451 straipsniu įstatymo nuostatų įgyvendinimo
koordinavimo grupėjr.
1.12. Psichikos sveikatos puoselėjimo taryboje.
1.13. Vilniaus miesto NVO taryboje.
1.14. Darbo grupėje klausimams, susijusiems su Europos socialinių teisių ramsčio
įgyvendinimu.
1.15. Nevyriausybinių organizacijų taryboje.
1.16. Vaikų sveikatos politikos grupėje.
2.
Teikti
pasiūlymus
valstybės
ir
savivaldybių
institucijoms
dėl
deinstitucionalizacijos procesų, bendruomeninių paslaugų plėtros, įtraukiojo ugdymo,
viešųjų paslaugų perdavimo NVO, socialinės priežiūros paslaugų akreditavimo. Tuo tikslu
Konfederacija aktyviai dirbs su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija teikiant pasiūlymus ir
rekomendacijas dėl socialinės priežiūros paslaugų įtraukimo į Socialinių paslaugų katalogą ir
akreditavimo, deinstitucionalizacijos procesų, paslaugų vaikams ir šeimai plėtros, teiks kitus
pasiūlymus atsižvelgiant į vykdomą valstybės socialinę politiką.
Konfederacija stebės vaiko teisių įgyvendinimą Lietuvoje ir 2022 metais parengs
Komentarą Lietuvos Vyriausybės ataskaitai Jungtinių Tautų Vaiko teisių komitetui dėl vaiko teisių
įgyvendinimo Lietuvoje. Komentaras bus išleistas lietuvių kalba ir išverstas į anglų kalbą.
Taip pat bendradarbiaus su Švietimo ir mokslo ministerija dėl įtraukiojo ugdymo ir
specialiųjų mokyklų pertvarkos ir sprendimų.
3. Stiprinti ir plėtoti bendradarbiavimo mechanizmus su valstybės institucijomis ir
savivaldybėmis vaiko gerovės srityje ir siekti NVO įtraukimo į savivaldybių sprendimų
priėmimą pertvarkant vaikų socialinės globos sistemą, akredituojant socialinės priežiūros
paslaugas ir plėtojant viešąsias paslaugas, skirtas vaiko gerovei užtikrinti, jų teikimą ir apimtis
bei įvairovę bendruomenėse.
Konfederacija, sieks, kad savivaldybėse vyktų sisteminiai pokyčiai vaiko teisių apsaugos
srityje, bendradarbiaus pagal 16 pasirašytų bendradarbiavimo sutarčių su savivaldybėmis
(Akmenės rajono, Anykščių rajono, Kaišiadorių rajono, Kalvarijų, Kauno rajono, Klaipėdos
miesto, Molėtų rajono, Rokiškio rajono, Šakių rajono, Šalčininkų rajono, Švenčionių rajono,
Širvintų rajono, Utenos rajono, Vilniaus rajono, Lazdijų rajono, Marijampolės), įgyvendinant
vaiko teisių apsaugą, pertvarkant vaikų socialinę globą ir plėtojant bendruomenines paslaugas
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vaikams ir šeimai, konsultuos šias institucijas dėl sisteminių pokyčių priimant sprendimus vaikų
gerovės klausimais. Plės bendradarbiavimą su Pasvalio, Kupiškio, Pakruojo, Kelmės rajonų ir
Kazlų Rūdos savivaldybėmis, siekiant pasirašyti 2022 metais ne mažiau, kaip 2 bendradarbiavimo
sutartis, tobulins bendradarbiavimo mechanizmus, susitiks su bendruomenėmis,
nevyriausybinėmis organizacijomis, dirbančiomis vaiko gerovės srityje. Konfederacija plės
bendradarbiavimo santykius su vietos savivaldybėmis, kartu plėtos bendradarbiavimo
mechanizmus (konsultacijas, mokymus) siekiant vaikams ir šeimoms paslaugų didesnio
prieinamumo, vietos bendruomenėse teikiamų paslaugų kokybės.
4. Stiprinti Konfederacijos narių ir darbuotojų institucinius gebėjimus ir didinti jų
kompetencijas. Konfederacija stiprins savo veiklos administravimo gebėjimus, aktyvins ir
koordinuos Konfederacijos tinklo narių veiklą, vykdys Konfederacijos darbuotojų ir narių
mokymus, stiprinant jų institucinius gebėjimus ir kompetencijas rengti advokacijos strategijas,
dalyvauti vaikų gerovės stebėsenos, atstovavimo priimant sprendimus, savanoriškos veiklos
vadybos srityse.
5. Stiprinti vaiko teisių advokaciją susiejant vaiko teisių advokacijos strategijų kūrimą ir
įgyvendinimą su 2021-2030 metų Nacionalinio pažangos plano 2 strateginio tikslo – didinti
gyventojų socialinę gerovę ir įtrauktį, stiprinti sveikatą ir gerinti Lietuvos demografinę padėtį,
įgyvendinimu siekiant sumažinti vaikų skurdą bei socialinę atskirtį 2025 m. iki 22 proc. (15.6). 2022
m. bus įgyvendinama 2021 metais parengtą advokacijos strategija dėl bendruomeninių paslaugų
plėtros vaikams ir jų šeimos nariams.
6. Įtraukti jaunuosius mokslininkus į Konfederacijos veiklą. Konfederacija
bendradarbiaus su aukštosiomis mokyklomis ir sieks įtraukti jaunuosius mokslininkus į
Konfederacijos veiklas vykdant tyrimus, formuojant valstybės vaiko gerovės politiką.
7. Dalyvauti Tarptautinėje veikloje. Konfederacija dalyvaus tarptautinėje veikloje –
Europos socialiniame tinkle, kuriame dalyvaujant galima susipažinti su kitų šalių patirtimi
socialinių paslaugų teikimo srityje.
8. Rengti, teikti paraiškas valstybės, kitų finansavimo šaltinių skelbiamuose
konkursuose. Konfederacija dalyvaus valstybės ir kitų finansavimo šaltinių skelbiamuose
konkursuose ir įgyvendins veiklas, nustatytas veiklos kryptyse.
Konfederacija įgyvendins projektus arba rengs paraiškas valstybės ir kitų finansavimo
šaltinių ES struktūrinių fondų, finansinių bendradarbiavimo mechanizmų) projektų atrankos
konkursams 2022-2023 metams:
1. Įgyvendins projektą: Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinis
stiprinimas, finansuojamą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (2022 m.).
2. Įgyvendins projektą: Komentaro Vyriausybės ataskaitai dėl Vaiko teisių konvencijos
įgyvendinimo Lietuvoje rengimas projektas, finansuojamą iš ES struktūrinių fondų lėšų (projektas
tęstinis iki 2022 05-03).
3. Įgyvendins projektą: „Žmonių su negalia integracija į darbo rinką Vilniaus apskrityje“,
finansuojamą ESF lėšomis (projektas tęstinis iki 2022-10-03).
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