
LIETUVOS VArKV FONDAS
VEIKLOS ATASKAITA A  L ,  2OI5M.

Bendrieji duomenys apie Lietuvos vaikg fond4 (toliau tekste LVF):
1. fregistravimo data:

1990 m. gruodZio 18 d.
Identifikacinis kodas 1906 66113
Registracijos LR Juridiniq asmenl registre Nr.057724.

2. Fondo steigejai -frziruai asmenys:
Romanas Burba (asmens kodas 33410060633)
Romualda Navikaite (asmens kodas 45605 1 60 I 43)

3. LVF filialg neturi. 1\If'iyra Siq vie5gjg istaigr; steig6jas:
LVF Wl Silelio knygnas
Identifikacinis kodas 1224 43978
Buveines adtesas: Seliq g. 3912, Vilnius
Tel. (8-5) 272 26 96
Faksas (8-5) 272 26 96

WI Romq visuomenis centras
Identifikacinis kodas 1256 07735
Buveines adresas: Metalo g.23A, Vilnius
Tel. (8-s) 2104 r34
Faksas (8-5)2104 134

Taip pat LVF yra reorganizuojamos istaigos LW leidykla ALKA steigejas:
Identifikacinis kodas 2024931
Buveines adresas: Algirdo g.31, Vilnius
Tel. (8-5) 213 66 40,213 63 93
Faksas: (8-5) 213 63 34

LVF veiklos apibiidinimas :

Ie5ko remejq ir remia Seimas, paemusias globoti ir ugdyti na5laidius bei vaikus, netekusius
tevq globos, remia nukentejusius nuo nelaimiq vaikus. Ilgalaikei paramai vaikams 2015 m.
panaudota 57 037,42 Eur, Seimq ir kitq organizacijq paramai -25217,82Ew;

Lietuvos vaikq fondas 2012-2015 m. kartu su partneriais - Lietuvos Edukologijos
Universitetu, Antazaves vaikq globos namais (Zans4rajonas), Auleliq vaikq globos namais
(Anyk5diq rajonas), Auk5tadvario Zemes [kio mokykla (Trakq rajonas), Lentvario vaikq
globos namais (Ttakq rajonas), Svendioneliq Socialiniq paslaugq centru (Svendioneliq vaikq
globos namais) (Svendioniq rajonas), Vilniaus Antakalnio vaikq socialines globos namais,
Vilniaus Minties vaikq socialines globos namais, VieSviles vaikq globos namais (Jurbarko
rajonas), VSf Amatq mokykla "SodZiaus meistrai", VSf Trakq Svietimo Centru, Lentvario
miesto bendruomene (Trakq rajonas), UAB "ALSAKIS" ir UAB ,,VIRALDA" - igyvendino
Europos socialinio fondo ir valstybes le5omis finansuojamE projekte Nr.VP1-1.3-SADM-
02-K-03-123 (projekto kodas). Projekto tikslind grupO: 16- 29 metq amZiaus esami ir buvg
vaikq globos namq ir socialines rizikos vaikai. Projektinds iddjos apraSymas: Projektas
yra skirtas palengvinti vaikq globos rulmq esamiems ir buvusiems aukletiniams ir socialines
rizikos vaikq integracij4 i darbo rink4 ir i visuomeng sprendZiant jq problemas susijusias su
priklausymu nuo Salpos mechanizmq, ekonominiu pasyvumu, Zema kvalifikacij a, dainu
i5kritimu i5 mokymosi proceso, daZnos darboviediq kaitos ir kitais sunkumais integruojantis
! darbo rink4 bei socialine atskirtimi. Projektas sieks i5laikyti vaikus mokymosi procese,
geriau apsirinkti jiems tinkam4 profesij4 ir ilgalaikiai ir sekmingai isidarbinti kompleksi5kq
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veiklq deka: motyvavimo mokyis ir dirbti, socialiniq ir darbiniq igiidziq ugdymo,
individualizuotq asmens poreikiq nustatymo ir profesinio orientavimo, savaranki5kos
ekonomines veiklos galimybiq didinimo, itraukimo i socialinius tinklus, veiksmingo
tarpininkavimo siekiant i5likti mokymosi procese isidarbinant. Neformalus profesijos
mokymas konkredioje darbo vietoje (integruojandioje imoneje) suteiks konkurencinius
prana5umus darbo rinkoje. Projekto tikslas: fgalinti VGN aukletinius igyti integralius
karjeros kompetencij4 laiduojandius gebejimus, realizuoti poreikius, bendrauti ir
bendradarbiauti, siekti sekmingos asmeninio gyvenimo profesines karjeros. Projekto veiklq
kompleksas: Socialiniq ig[dZiq ugdymas - individualizuotas profesinis orientavimas -
bendrqjq darbiniq lgiidZiq ugdymas - verslumo ugdymas - profesinis mokymas darbo
vietoje pasitelkiant praktikos vadovus - tarpininkavimas isidarbinant. Taip p&t, dvi
pagalbines socializacijos veiklos, skirtos VGN aukletiniq socialiniq tinklq kurimui, tai
yra, savipagalbos grupiq kfrrimas, organizavimas ir savipagalbos tinklo (tarp projekte
dalyvaujandiq VGN aukletiniq savipagalbos grupiq) bei santykiq su bendruomene kurimas.
Projekto novatori5kumas: Projektas, tikslingai orientuotoms i mokym4si ir idarbinim4
veikloms, i5 esmes pagerins vaikq namq aukletiniq ir socialines rizikos vaikq ugdymo
karjerai procesq. Sukpi darbo metodai, veiklq kompleksas ir ateityje bus taikomi kaip
veiksminga priemone didinant minetq vaikq gebejimus integruotis, gerinama specialistq
darbo praktika. Toliau bus naudojamasi sukurtu bendradarbiavimo tinklu tarp
vietos bendruomenes, Svietimo istaigq ir verslo imoniq bei idiegtu verslumo gebejimq
ugdymo simuliaciniu instrumentu. Projekto priddtind vertd - naudojamas veiksmingas
metodas padeti socialineje atskirtyje esantiems asmenims integruotis i darbo rink4: tai
tiesioginis mokymas imoneje ir konkredioje darbo vietoje. Neformalaus mokymosi darbo
vietoje, vadovaujant praktikos vadowi deka bus apmokoma vie5o maitinimo, aptarnavimo ir
siuvimo profesijq. Po projekto planuojama i5laikyi mokymosi procese arlir idarbinti ne
maliau kaip 30 proc. projekto dal1viq. Projekto metu pasiekti rezultatai: i5 182 projekto
dalyviq: I2I dalyvis (66,48 o/o) tgsia mokslus arba isidarbino; 22 dalyviai atliko praktik4
projekto partneriq imonese; visi 182 dalyviai sekmingai dalywavo projekto veiklose.
Poveikis tikslinei grupei: Projekto dalyviai gavo kompleksines paslaugas, orientuotas !
skirtingas gyvenimo sferas, kuriq deka jie gales lengviau ir ilgalaikiai integruotis i darbo
rinkq. ISaugo tikslines grupes nariq socialiniai, savarankiSko gyvenimo, darbiniai,
komunikaciniai ig[dZiai. Vaikai i5moko kurti socialinius tinklus, padesiandius jiems geriau
integruotis. Projekto da[wiai buvo itraukti i tokias veiklas kaip: socialiniq igUdziq
ugdymo veiklos; darbiniq igfldZiq ugdymo veiklos; motyvavimo, asmens poreikiq
identifikavimo, orientavimo ir konsultavimo veiklos; tarpininkavimo isidarbinant;
bendruomenines veiklos. Priedas: straipsnis apie projekto veiklas dienra5tyje ,,Lietuvos
rytas" (2015-08-26 d.).
Projekto baigiamoji konferencija vyko Lietuvos Edukologijos universitete 2015 m. rugsejo
l2 d. Konferecij4 moderavo Fondo savanore Aiste eemiauskaite.

F Projeklas ,,Kartu" buvo finansuojamas Pasaulio vaikq fondo (World Childhood
Foundation), lkurto J.D. Svedijos Karalienes Silvijos, le5omis (www.childhood.ore).
Projektas buvo pradetas 2010 m. birZelio menesi. Kasmet veiklos Siek tiek kito. 2015 m.
buvo teikiama tik mokytojq papildoma parama Kirtimq romq vaikams, besimokantiems
Vilniaus Naujininkq ir Sauletekio mokyklose. Tai leido mokytojams papildomai teikti
parant1 isisavinant pamokq metu destomas temas - pradinese klasese ir 5-7 klasiq
moksleiviams, kurie susiduria su papildomais sunkumais. Naujininkq mokykloje dalyvavo
uZsiemimuose 14 romq vaikq, Sauletekio mokykloje - 19 romq vaikq. Sausio menesi
mokyklas aplanke projekto koordinatore i5 Stokholmo Susanne Drakborg, susitiko ir aptare
veiklas su projekte dalyvaujandiais mokytojais, kalbejosi su projekto dalyviais. Projektas
baigtas 2015 m birZelio menesi. Fondo direktore kas mdnesi lankesi mokyklose, domejosi
projekto dalyviq pasiekimais.

(Nyderlandq Karalyste), dalyvauja partneriu jq ERASMUS+ projekte, skirtame programos
pletrai Europoje. LVF direktore Romualda Navikaite ir Fondo savanord, Aflatoun regionine
trenere Lietuvoje, Loreta Trakinskiene dalyvavo partneriq susitikime Amsterdame



(Nyderlandq Karalyste) 2015 m. lapkriti. Aptarta galimybe organizuoti suinteresuotq

asmenq susitikim4 2016 m. Vilniuje su Aflatoun oryanzacijos atstovais;

Lietuvos vaikq fondo stovykloje Palangoje (kasmet apie 195 vaikai). 2015 m. stovykloje
ilsejosi vaikai i5 Asociacijos visuomenines orgarrizacrlos ,,Vaikai - visuomenes dalis" (90

vaikq), socialiai remtinq Seimq vaikai i5 Naujosios Utos (Prienq rajonas ) bendruomenes (47

vaikai), Vilniaus Minties vaikq socialines globos namai (30 vaikq), vaikq laikinosios globos

namai ,,AtsigrgZk i vaikus) (28 vaikai). 7 dienas stovykloje ilsejosi ir savo psichologinius ir

bendravimo igtrdZius tobulino 36 globotiniai i5 6 vai$q globos rurmq: Vilniaus Antakalnio ir

Minties, frakrl rajono Lentvario, Svendioniq rajono Svendioneliq, Jurbarko rajono Vie5viles

ir Zarastl raj ono Antazaves;

direktore R.Navikaite:

Punsko lietuviams, stlrdijuojantiems Lietuvoje, moka finansing paramq (leSas skiria p.
Robertas Duda); 20t5 m. finansing pararn4gavo 6 studentai, tam skirta 5415,30 Eur;

Bendradarbiauja su valstybinemis istaigomis, visuomeninemis oryantzacijomis ir fondais
socialines globos ir rflpybos, sveikatos, kulttiros ir Svietimo srityje;

Dalyvauja programose, kurias finansuoja Na5laidiq globos komitetas "Saulutd" i5 dikagos
(JAV), pirmininke p. Indre Tijtneliene;

Nuosekliai ir pastoviai dirba su rajonry'miestq savivaldybiq Vaikq teisiq apsaugos
tamybomis, rupinasi vaiko teisiq apsauga, keidiasi informacija, nuolat informuoja apie
Fondo remiamus vaikus, konsultuoja Seimas;

Perduoda labdar4 Lietuvos Seimoms, globos istaigoms;

Dirba su Fondo savanoriais;

Lietuvos vaikq fondas kartu su parei5keju - Trakq Svietimo centru- ir partneriu - Lietuvos
edukologijos universitetu- parenge proiekting p*uiSk4 EEE Studijq programai - "Svietimo
darbuotojq kvalifikacijos kelimas per mokym4si vis4 gyvenim4, motyvacijos didinim4,
interaktyviai kuriant ir diegiant ugdymo programas".

Fondas administracinems - iikinems i5laidoms panaudojo 46 267,05 Eur.

LVF yra nariq neturintis fondas.

2015 m. vidutini5kai dirbo 4 asmenys pagal darbo sutartis administracijoje. Papildomai
projektineje veikloje buvo idarbinti 25 darbuotojai. Fondas savo kasdieneje veikloje
naudojasi ir teikiama savanoriq pagalba. Savanoriai ne tik konsultuoja LVF globojamq
vaikq globos rurmq ugdytinius, bet ir padeda tvarkyti Fondo dokumentacij4, archyvinq
medLiag4.

LVF yraNVO vaikams konfederacijos narys (www.nvovaikamskonfederacija.lt ) ir
Nacionalinds nevyriausybiniq vystomojo bendradarbiavimo orgarizacijq platformos narys

funUrypagalba.qg) . LVF bendradarbiauja su Aflatoun (Nyderlandq Karalyste) oryanzacija
(www.aflatoun.org ) ir yra jq partneris Erasmus + projekte.

Lietuvos vaikrl fondo direktore Q76'rzZ<z#^ Romualda Navikaite
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Vilnius 2016 m. balandZio 30 d.


