
LIETUVOS VAIKU FONDAS
VEIKLOS ATASKAITA  UZ  2OI8N '4 . .

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

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

2. Fondo steigeja - fizinis asmuo:
Romualda Navikaite (asmens kodas 45 60 5 1 60 1 48)

3. LVF filialq neturi. LVF yra Siq vie5qjq istaigq steigdjas:
LVF V3[ Silelio knygynas
Identifikacinis kodas 1224 43978
Sitetio knygynas [kines veiklos nevykdo nuo 2015 m.
Numatoma vig54j4 istaig4 reorganizuoti arba likviduoti.

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

LVF yra reorganizuojamos istaigos LVF leidykla ALKA steigejas:
Identifikacinis kodas 202493 I
Buveines adresas: Algirdo g.31, Vilnius
Tel. (8-5) 2T3 66 40,213 63 93
Faksas: (8-5) 213 63 34

LVF veiklos apibudinimas:

Ie5ko remejq ir remia Seimas, padmusias globoti ir ugdyti na5laidius bei vaikus, netekusius
tevq globos, remia nukentejusius- nuo nelaimiq vaikus. Ry5iai palaikomi su SEB banku,
Vokietijos vaikq fondu, bet tampriausi ry5iai ieskant remejq i5lieka su Lietuvos na5laidiq
vaikq globos komitetu i5 eikagos (JAV), pirmininke Indre Tijflneliene. Ilgalaikei parumai
vaikams 2018 m. panaudota 30861,00 Eur, Seimq ir kitq organrzacijq paramai - 8668 Eur.

Lietuvos vaikq fondo Aflatoun programos regionine trenerd Loreta Trakinskiene kartu su
VSf Trakq Svietimo centru organi.zavo Aflatouno vaikq socialinio ir finansinio ra5tingumo
mokymus Alytaus miesto Svietimo darbuotojams.

Ry5iai palaikomi su Tautiniq maZumq ir i5eivijos departamentu prie LR Vyriausybes (toliau
- TMDE), kuris toliau tgsia ir dalinai finansuoja VSf Romq visuomenes centro veikl4.
TMDE dalinai finansavo 6 dienq stovyklos "PaZinkime Lietuv4" organizavim4 ir skyre 4800
Eur. Kartu su mokyklomis, kur mokosi romq vaikai - Vilniaus Naujininkq ir Vilniaus
Sauletekio mokykla- daugiafunkciu centru, EiSi5kiq, Lietuvos digonq bendrijos ,,Cigonq
lauLas" Saldininkq skyriumi, Romq visuomenes centru ir PaneveZio vaikq uZimtumo dienos
centru - parengta stovyklos programa, parinkti gerai besimokantys vaikai dalyvavimui
stovykloje. Taip pat dalyvavo lietuviai vaikai i5 Svendioniq ir Ignalinos. 2018 m. liepos 16-
21 d. Sirvetos regioninio parko Gamtos mokykloje vyko vasaros stovykla, dalyvavo 30
vaikq. Vaikai supaZindinti su saugos taisyklemis pastate, stovykloje ir aplinkoje. Vaikai buvo
5 dienas 4 kartus maitinami: pusrydiai, pietts, popietes uZkandis, vakariene. Daugelis vaikq
po vakariniq diskotekq dar pasivai5indavo ir naktipiediais, kuriais pasirupino Romq
visuomends centras. Vyko 4 Sirvetos regioninio parko parengtos edukacines programos:

l .



,,Mitologijos slepiniai", ,,PaZink miSk4", ,,Bitd ir Zmogus", ,,K4 linai apie Sirvetos regionini
park4?". AtsiZvelgiant i tai, kad dalis vaikq kalba rusiSkai, buvo sudaromos dvi grupes:
lietuviq ir rusq kalba, kad vaikams btitq suprantama pateikiama informacija. Vaikai mielai
dalyvavo ir daug naujo suZinojo paZintinese programose, noriai atsakinejo i klausimus.
Geriausieji bDdavo paskatinami prizais. Taip pat vyko ir susitikimas su Tautinir4 maZumq
departamento prie LR Vyriausybes Tautiniq maZumq skyriaus vedeja Rasa Paliukiene ir
vyr.specialiste Au5ra Sokaitiene. Stovyklos dalyviai susidomejg Zi[rejo TMDE sukurt4 film4
apie Lietuvoje gyvenandias tautines maZumas, susipaZino su jq paprodiais ir tradicijomis.
Vaikai patyre daug naujq ispudZiq ir'igavo Ziniq apie tautines maZumas, gamt4, gamtos
apsaug4.

memoriale dalyvavo Fondo direktore R.Navikaite.

Punsko lietuviams, studijuojantiems Lietuvoje, moka finansing param4 (leSos skirtos
velionio Roberto Dudos, mirusio 2017 m. vasari). 2018 m. param4 gavo 4 studentai,
Velionio p.R.Dudos pavedimu le5os skirtos studentams iki jq studijq pabaigos ir pervestos i
LVF s4skait4.

Bendradarbiauja su valstybinemis istaigomis, visuomeninemis organizacijomis ir fondais
socialines globos ir rupybos, sveikatos, kultlros ir Svietimo srityse.

Nuosekliai dirba su rajonr/miestq savivaldybiq Vaikq teisiq apsaugos tarnybomis, rupinasi
vaiko teisiq apsauga, keidiasi informacija, nuolat informuoja apie Fondo remiamus vaikus,
konsultuoja Seimas.

Dirba su Fondo savanoriais. Fondas savo kasdieneje veikloje naudojasi ir teikiama
savanoriq pagalba. Savanoriai ne tik konsultuoja LVF globojamq vaikq globos namq
ugdytinius, bet ir padeda tvarky.ti Fondo dokumentacij4, archyving medliag4.

Fondas nuolat teikia parai5kas projektq finansavimui gauti. 2018 m. LVF pasira5e dvi
sutartis su Europos Socialinio Fondo AgentDra:

"Vyresnio amiiaus imoniq socialind integracija" Nr.08.3.2-ESFA-K-415-01-0002:
Socialing integracij4 Salyje skatinantis Lietuvos vaikq fondas kvies vyresnius nei 55 metq
amZiaus asmenis dalyvauti mokymuose bei savanoriauti. Efektyviausi vyresnio amZiaus
dalyviq itraukties bei veiklos organizavimo budai aptarti 2018-06-08 d. Vilniuje vykusiuose
savanorius priimandiq or ganizacljq darbuotoj q mo kymuo se.
Veiklos organizuojamos pagal igyvendinam4 projekt4 ,"Vyresnio amZiaus Zmoniq socialine
integracija", finansuojam4 i5 Europos socialinio fondo paramos, teikiamos pagal 2014-2020
metq Europos S4jungos fondq leSomis. Lietuvos vaikq fondo atstovq nuomone treddalis
gyventojq valstybeje yra vyresni nei 55 metq amZiaus, tadiau tuo pat metu tai viena
labiausiai darbo rinkoje stigmatizuojamq grupiq - tai ne tik turi didelg itak4 jrl profesinems
galimybems, kompetencijq augimui, tadiau malina pasitikejim4 savimi, nor4 isitraukti i
visuomenini gyvenim4.

[gyvendinamo projekto tikslas - sukurti palankias s4lygas vyresnio darbingo amZiaus
asmenims isitraukti i savanori5k4 veikl4 socialineje srityje ir ilgiau i5likti aktyviems darbo
rinkoje. Siekiant sprgsti vyresnio amZiaus asmenq problemas, numatoma tikslinei grupei
suteikti kompleks4 visq paslaugq, sukuriant palankias s4lygas vyresnio darbingo amZiaus
asmenims isitraukti i savanoriSk4 veikl4 ir ilgiau iSlikti aktyviems darbo rinkoje.
Paslaugq kompleksas apima motyvacijos veikti, mokytis ir dirbti stiprinim4, asmens
poreikiq vertinim4, bendrqjq gebejimq ugdym4, palaikym4 ir atkurim4, psichologing
pagalb4, itraukim4 i savanori5k4 veikl4, konsultavim4 ir informavim4, param4 vykdant
savanori5k4 veikl4. Projekto igyvendinimo metu taip pat vyks Svieteji5kq veiklq ir



amZiaus asmenl motyvacijai ir

rroJeKas lgyvenctmamas Vtlntaus apskrities 5 savivaldybese (Vilniaus miesto, Trakq
rajono, Svendioniq rajono, UkmergeJrajono ir Sirvintq iajono).'Numatoma itraukti 145
asmenis.

66Sdkmingos karjeros akademija" Nr.08.3.1-ESFA-K-413-01-0015:
Siekiant pletoti socialing atskirti patiriandiq asmenq integracij4 i darbo rink4, startavo naujas
Lietuvos vaikq fondo projektas - ,,sekmingos karjeros akademija", kurio veiklos itrauks 240
socialiai paieidiiarrrus jaunus asmenis.
Vilniaus apskrityje kartu su Lietuvos darbo birLa bei kitais socialiniais partneriais
igyvendinamas projektas siekia igalinant socialing atskirti patiriandius asmenis sekmingai
integracijai i darbo rink4, pletojant ir ugdant kompetencijas bei projektuojant inovatyvias
socialines paslaugas.
Projekte numatoma pletoti ir ugdyti socialing atskirti patiriandiq asmem+ kompetencijas ir
igalinti socialing atskirti patiriandius asmenis sekmingai integracijai i darbo iitrk4,
organizuojant profesrpi orientavim4(si), informavim4, konsultavim4 bei tarpininkavim4.
Projekto metu bus adaptuotos 2 inovatyvios metodikos, sukurta ir suteikta unikali socialines
integracijos veiklos kompleksine paslauga, 240 socialiai paieidhiann+ asmenq dalyvaus
socialinei integracijai skirtose veiklose; 96 jq - prades ie5koti darbo, mokytis arba dirbti,
iskaitant savaranki 5k 4 darb4.
Sios veiklos vykdomos pagal Lietuvos vaikq fondo parengt4 projekt4 bei finansuojamos
2014-2020 metq Europos S4jungos fondq Europos socialinio fondo paramos lesomis.

Lietuvos vaikq fondo direktore G%*E<-X' Romualda Navikaite

Vilnius 2019 m. balandZio 29 d.


