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REKVIZITAI 
LIETUVOS VAIKŲ FONDAS 

Teisinė forma – Labdaros ir paramos fondas 

Registruotas paramos gavėjas nuo 2004-03-05 d. 

Registracijos adresas: S.Stanevičiaus g. 15- 54, LT- 07134 Vilnius 

Veiklos adresas: Laisvės pr. 125, LT- 06118 Vilnius 

Juridinio asmens kodas :  190666113 

Ne PVM mokėtojas 

 

Vadovas : Direktorė Romualda Navikaitė 

 

    KONTAKTAI : 

     Tel. Nr.  + 370 5 262 71 80, + 370 5 262 88 36 

     El. paštas : info@lvf.lt   

     http://www.lietuvosvaikufondas.eu  

     http://www.facebook.com/lvf.lt 
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BENDRA INFORMACIJA 

Lietuvos vaikų fondas (toliau – LVF)- labdaros ir paramos fondas. Narių neturintis fondas. 
Fondo steigėja ir direktorė – Romualda Navikaitė. Dirba fonde nuo pat įsikūrimo pradžios. 
Direktorės pareigose – nuo 1998 m. sausio 5 d. LVF įsteigtas 1988-02-28 d. Fondas įregistruotas 
1990 m. gruodžio 18 d. 

Fondo misija – 

Prisidėti prie vaikų ir šeimų gerovės kūrimo ir inicijuoti pozityvius socialinius 
pokyčius. 

Fondo veiklos rūšis: 

Vyriausybinių įstaigų ar privačių organizacijų, pagalbos organizacijų nukentėjusiesiems ir 
nacionalinių ar vietinių labdaros organizacijų ir specialistų-konsultantų teikiamų socialinių, 
konsultacinių, rūpybos, pagalbos pabėgėliams, nukreipimo į kitą instituciją ir panašių paslaugų 
asmenims ar šeimoms jų namuose ar kitur veikla (pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių 
(2 redakcija) laikytina „Kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo 
veikla“ (kodas 88.99)). 

Fondo veiklos tikslai: 

Labdaros ir paramos bei kitokios pagalbos teikimas Labdaros ir paramos įstatymo ir Lietuvos 
Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymo nustatyta tvarka fiziniams ir juridiniams 
asmenims tarptautinio bendradarbiavimo, žmogaus teisių apsaugos, mažumų integracijos, 
socialinės globos ir rūpybos, neformaliojo ir pilietinio ugdymo, sveikatos apsaugos, kultūros, 
švietimo ir kitose visuomenei naudingomis ir nesavanaudiškomis pripažįstamose srityse. 

Fondo turimos kompetencijos: 

- Socialinė politika
- Švietimas
- Vaiko teisės
- Lygios galimybės
- Vaikų ir jaunimo socialinis ir finansinis raštingumas
- Darni plėtra
- Demokratijos plėtra

Lietuvos atstovavimas tarptautinėse organizacijose: 

- Aflatoun International  yra Nyderlanduose įsikūrusi NVO, teikianti socialinį ir
finansinį išsilavinimą vaikams ir jaunimui visame pasaulyje. Per stiprų 345 partnerių ir 38
vyriausybių tinklą organizacija kasmet pasiekia 10,5 milijono vaikų ir jaunimo 108 šalyse.
„Aflatoun International“ kuria aukštos kokybės mokymo programas skirtingoms amžiaus
grupėms, kurias galima pritaikyti atsižvelgiant į vietos poreikius ar konkrečias
aplinkybes. Be to, yra mokomi treneriai ir organizacija atlieka tyrimus, kad įvertintų savo
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programų kokybę ir efektyvumą. Lietuvos vaikų fondas yra šios tarptautinės 
organizacijos partneris. 

Lietuvos vaikų fondo atstovavimas Lietuvoje: 

- Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų
platforma- tai vystomojo bendradarbiavimo srityje dirbančias organizacijas iš Lietuvos
vienijanti asociacija. Šiuo metu VB Platforma vienija 21 narį. VB Platforma įsteigta 2007
m. kovo 29 d.
VB Platforma dirba tam, kad Lietuvoje stiprėtų įvairioms kultūroms atvira, pilietiška ir
demokratiška visuomenė, būtų išplėstos galimybės Lietuvos NVO dalyvauti tarptautinėse
vystomojo bendradarbiavimo veiklose, būtų ugdomi jų gebėjimai. Taip pat atstovauja
nevyriausybinėms vystomojo bendradarbiavimo organizacijoms Lietuvoje, Europos
Sąjungoje, kitose tarptautinėse organizacijose, aktyviai dalyvauja formuojant ir
įgyvendinant ES ir Lietuvos Vystomojo bendradarbiavimo politiką. Lietuvai tapus ES nare
ir šalimi-donore, mūsų valstybei tapo būtina dalyvauti tarptautinėje VB politikoje, kuria,
bendradarbiaujant ES narėms ir šalims-partnerėms, siekiama sukurti teisingą ir tvarų
pasaulį, kuriame kiekvienas žmogus gali realizuoti savo teises ir gyventi orų gyvenimą
neskursdamas.

- NVO vaikams konfederacija, kurios misija- įgyvendinti ir pastoviai stebėti kaip
vykdoma Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencija Lietuvoje; dirbti vaikų labui. Vizija- 
siekti, vystyti ir plėtoti NVO bendradarbiavimą vaiko teisių bei vaikų gerovės srityje. NVO
vaikams konfederacija įsteigta 2005 metais, LVF buvo vienas iš konfederacijos steigėjų.
NVO vaikams konfederacija aktyviai kovoja už fundamentalių vaiko teisių įgyvendinimą
Lietuvoje, šiuo metu jungia daugiau nei 70 įvairių nevyriausybinių organizacijų, dirbančių
su vaikais ir vaikų labui. Taip pat nuolat stebi ir kaupia informaciją apie valstybės
vykdomas vaikų labui skirtas programas ir vaikų teisių užtikrinimą, rengia JT komentarą
„Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos įgyvendinimas Lietuvoje“.Per savo veiklos
metus NVO vaikams konfederacija ne tik sutelkė bendrai veiklai pajėgiausias NVO, bet
ir pradėjo aktyvią veiklą tiek nacionaliniu, tiek regioniniu lygmenimis, suformavo savo
veiklos strategiją, pradėjo derybas dėl bendros veiklos su pagrindinėmis ministerijomis,
įtakojančiomis vaiko politiką bei regioninę politiką atstovaujančiomis
institucijomis.NVO skatina nares dalyvauti nacionalinėse ir ES struktūrinių fondų
programose, kurių pagalba ne tik įgyvendinamos įvairios edukacinės, švietimo veiklos,
bet ir kuriamos bei teikiamos socialinės paslaugos, investuojama ilgam į centrų įrengimą,
plėtrą, įrangą.
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PROJEKTAI 

 

„Saulutė“, „Atjauta“  ir „Šeimos – Lietuvos vaikams“ 

Projektai tęstiniai: pradžia 1993 m. – iki šiol 

Ieško rėmėjų ir remia šeimas, paėmusias globoti ir ugdyti našlaičius bei vaikus, netekusius tėvų 
globos, remia nukentėjusius nuo nelaimių vaikus. Remia AB SEB bankas, ChildFund Germany ir 
Lietuvos našlaičių globos grupė „Saulutė“. 

Tampriausi ryšiai ieškant rėmejų išlieka su Lietuvos našlaičių globos būreliu „Saulutė“ (Sunlight 
Orphan Aid for Lithuania) iš Čikagos (JAV), kopirmininkės Lina Smilgienė ir Daina Siliūnienė.  
2020 m. savo veiklą kaip pirmininkė baigė p.Indrė Tijūnelienė (Tijunelis). Nuoširdus ačiū p.Indrei 
už jos atsidavimą šiai labdaringai veiklai ir jos šeimos indėlį. 2020 m. su „Saulutės“ vadovėmis bei 
kitais už konkrečias programas atsakingais darbuotojais bendrauta el.paštu ir telefonu, aptarta 
bendradarbiavimo perspektyva.   

Prasidėjus karantinui dėl Covid- 19 išryškėjo kompiuterių trūkumas, ypač mažas pajamas 
gaunančiose šeimose. Kompiuterių  poreikis buvo ypač aktualus, todėl su „Saulutės“ finansine 
pagalba buvo nupirkta 70 kompiuterių, kurie perduoti vaikų dienos centrų globojamoms 
šeimoms.   

Ilgalaikei paramai vaikams 2020 m. panaudota 50 660,01 Eur, šeimų ir kitų organizacijų 
paramai – 27 543,10 Eur. 
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“Vyresnio amžiaus žmonių socialinė integracija” 

Nr.08.3.2-ESFA-K-415-01-0002 

Pojekto trukmė: 2018 m. kovas- 2021 m. rugsėjis, 

Projekto biudžetas: 105 600,00 Eur. 

Socialinę integraciją šalyje skatinantis  Lietuvos vaikų fondas kvietė vyresnius nei 55 metų 
amžiaus asmenis dalyvauti mokymuose bei savanoriauti vaikų dienos centruose Vilniaus 
apskrityje. 

Veiklos organizuojamos pagal įgyvendinamo projekto „Vyresnio amžiaus žmonių socialinė 
integracija“, finansuojamo iš Europos socialinio fondo paramos, teikiamos pagal 2014−2020 metų 
Europos Sąjungos fondų, lėšomis. Lietuvos vaikų fondo atstovų nuomone trečdalis gyventojų 
valstybėje yra vyresni nei 55 metų amžiaus, tačiau tuo pat metu tai viena labiausiai darbo rinkoje 
stigmatizuojamų grupių – tai ne tik turi didelę įtaką jų profesinėms galimybėms, kompetencijų 
augimui, tačiau mažina pasitikėjimą savimi, norą įsitraukti į visuomeninį gyvenimą.  

Įgyvendinamo projekto tikslas - sukurti palankias sąlygas vyresnio darbingo amžiaus asmenims 
įsitraukti į savanorišką veiklą socialinėje srityje ir ilgiau išlikti aktyviems darbo rinkoje. Siekiant 
spręsti vyresnio amžiaus asmenų problemas, tikslinei grupei organizuoti mokymai bei grupinės 
konsultacijos, sukuriant palankias sąlygas vyresnio darbingo amžiaus asmenims įsitraukti į 
savanorišką veiklą ir ilgiau išlikti aktyviems darbo rinkoje. 

Paslaugų kompleksas apima motyvacijos veikti, mokytis ir dirbti stiprinimą, asmens poreikių 
vertinimą, bendrųjų gebėjimų ugdymą, palaikymą ir atkūrimą, psichologinę pagalbą, įtraukimą į 
savanorišką veiklą, konsultavimą ir informavimą, paramą vykdant savanorišką veiklą. Projekto 
įgyvendinimo metu taip pat vyks švietėjiškų veiklų ir informacijos sklaidos, skirtos vyresnio 
darbingo amžiaus asmenų motyvacijai ir iniciatyvumui skatinti, motyvuoti veikti organizavimas. 

Projektas įgyvendinamas penkiose Vilniaus apskrities savivaldybėse (Vilniaus miesto, Trakų 
rajono, Švenčionių rajono, Ukmergės rajono ir Širvintų rajono). Projekto veiklose dalyvauja 145 
asmenys. 

2020 m. projekto veikloms finansuoti panaudota 14 402,13 Eur 



 6 

 

 

“Sėkmingos karjeros akademija”  

Nr.08.3.1-ESFA-K-413-01-0015 

Pojekto trukmė: 2018 m. balandis- 2022 m. kovas, 

Projekto biudžetas: 305 222,30 Eur. 

Siekiant plėtoti socialinę atskirtį patiriančių asmenų integraciją į darbo rinką, startavo naujas 
Lietuvos vaikų fondo projektas - ,,Sėkmingos karjeros akademija”, kurio veiklos įtrauks 240 
socialiai pažeidžiamus jaunus asmenis. 

Vilniaus apskrityje kartu su Lietuvos darbo birža bei kitais socialiniais partneriais įgyvendinamas 
projektas siekia įgalinant socialinę atskirtį patiriančius asmenis sėkmingai integracijai į darbo 
rinką, plėtojant ir ugdant kompetencijas bei projektuojant inovatyvias socialines paslaugas. 

Projekte numatoma plėtoti ir ugdyti socialinę atskirtį patiriančių asmenų kompetencijas ir 
įgalinti socialinę atskirtį patiriančius asmenis sėkmingai integracijai į darbo rinką, organizuojant 
profesinį orientavimą(si), informavimą, konsultavimą bei tarpininkavimą.  

Projekto metu bus adaptuotos 2 inovatyvios metodikos, sukurta ir suteikta unikali socialinės 
integracijos veiklos kompleksinė paslauga, 240 socialiai pažeidžiamų asmenų dalyvaus socialinei 
integracijai skirtose veiklose; 96 jų - pradės ieškoti darbo, mokytis arba dirbti, įskaitant 
savarankišką darbą. 

Šios veiklos vykdomos pagal Lietuvos vaikų fondo parengtą projektą bei finansuojamos 
2014−2020 metų Europos Sąjungos fondų Europos socialinio fondo paramos lėšomis. 

2020 m. projekto veikloms finansuoti sunaudota 34 120,23 Eur. 

 

 

„Pažinkime Lietuvą“ 

Projekto trukmė: 2020 m. rugpjūčio 3- 9 d. 

Projekto vertė: 3230,00 Eur (TMDE- 2000 Eur, RVC- 550 Eur, LVF- 680 Eur) 

2020 m. projektas dalinai finansuotas Tautinių mažumų departamento prie LR 
Vyriausybės pagal sutartį Nr.PLS7 (2020-06-03). 

Projekto tikslas – mažinti romų vaikų socialinę atskirtį, skatinti jų integraciją organizuojant 
kryptingą užimtumą vasaros metu. 



 7 

Vasaros stovyklos metu buvo siekiama užtikrinti šių numatytų uždavinių įgyvendinimą: 
tolerancijos ir pakantumo, bendravimo tarpkultūrinėje terpėje įgūdžių ugdymas; priešiškumo 
stereotipų mažinimas; vaikų akiračio plėtimas, vaikų pilietiškumo ugdymas, jų susidomėjimo 
Lietuvos gamta, istorija didinimas; pozityvių vertybinių gyvenimo nuostatų ugdymas ir 
kolektyvinės veiklos, darbo komandoje įgūdžių formavimas. 

Pasiekti rezultatai: 

2 edukaciniai užsiėmimai;   1 žygis baidarėmis;  

1 ekskursija po Aukštaitijos nacionalinį parką;   1 koncertas;   5 konkursai. 

Projekto rezultatais galima taip pat laikyti tarpkultūrinio bendravimo įgūdžių formavimą, 
stovyklos integracinių pokyčių sudėtinę dalį. 

Projekto dalyviai: 

15 vaikų ir 4 vadovai. 

Projekto partneris: 

VšĮ Romų visuomenės centras 

Projekto vieta: 

Aukštaitijos nacionalinis parkas, BĮ Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centras. 

Stovyklą planuojama rengti kasmet. Tai yra tęstinis projektas, vykstantis jau trejis metus.  
Stovyklos veiklos sėkmingai vyko 2020 m. rugpjūčio mėnesį. Dalyvavimas stovykloje yra 
paskatinimas romams už gerą mokymąsi, mokyklos lankymą. 
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“Būk mano draugu” 

 Lietuvos vaikų fondas kartu su Lietuvos Ryto televizija ir portalu Lietuvos Rytas bei projekto 
partneriais 2020 m. rengėsi televiziniam projektui „Būk mano draugu“ , kitaip - paramos akcijai. 
Lietuvos vaikų fondas yra pagrindinis „Būk mano draugu“ paramos akcijos organizatorius 
partnerystėje su Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija,  Lietuvos Vytauto Didžiojo 
Universiteto Švietimo Akademija, Alytaus Jaunimo Centru, Švenčionių Visų Šventųjų parapijos 
Vaikų dienos centru „Liepsnelė“, Vilniaus miesto savivaldybe ir daugeliu kitų partnerių, 
veikiančių NVO vaikų konfederacijos skėtyje siūlo pristatyti jau dabar visuomenei abipusiai 
naudingą ilgalaikį bendradarbiavimą vaikų gerovės, socialinio finansinio raštingumo, socialinių 
inovacijų kūrimo ir sumaniosios edukacijos temomis.  Lietuvos visuomenė nežino daugelio 
nevyriausybinių organizacijų  nuveiktų iniciatyvų, prie kurių vėliau prisijungia ir verslas, ir 
savivaldybės.  

Renginio moto „Būk mano draugu“ yra sukurtas remiantis ilgalaikiais NVO, dirbančių vaiko 
gerovės ir šeimų pagalbos modelių kūrimo pavyzdžiais su žaidybiniais elementais. Fondas 
vykdydamas  edukacijas ir renginius su vaikais ir jaunimu suprato, kad Lietuvos žiūrovas turi 
matyti, ką veikia fondai ir nevyriausybinės organizacijos, įkurti Lietuvoje,  todėl tam bus 
panaudotas Lietuvos Ryto tiesioginis televizijos eteris. Socialinio finansinio raštingumo 
programa „Aflatoun“, nevalstybinio vaikų darželio kūrimo modelis ir sporto sveikos gyvensenos 
programa bei žaliosios inovacijos, taršos problemos sprendimai - tai tiktai keli fondo nuveikti 
darbai visuomenės labui, kurie bus pristatyti publikai.  

Dėl karantino projekto transliacija kelis kartus buvo nukelta. 

Projekto „ Būk mano draugu“ iniciatyvą palaiko ir LR Prezidentūra.   
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2020 m. Projekto „Būk mano draugu“ publikacijos www.lrytas.lt 

 

1. Lietuvos vaikų fondo vadovė Romualda Navikaitė: „Mūsų užduotis ir pareiga – padėti 
kitiems“  
https://www.lrytas.lt/gyvenimo-budas/seima/2020/02/14/news/lietuvos-vaiku-fondo-vadove-
romualda-navikaite-musu-uzduotis-ir-pareiga-padeti-kitiems--13640561/ 
 

2. Giedrė Kvieskienė: „Vaikai yra pats svarbiausias mūsų šalies išteklius“ 
https://www.lrytas.lt/gyvenimo-budas/seima/2020/02/20/news/giedre-kvieskiene-
vaikai-yra-pats-svarbiausias-musu-salies-isteklius--13720517/ 
 

3. Vajonė Strimaitienė: „Vien iš rankos paspaudimo gali suprasti, kaip vaikas jaučiasi“ 
https://www.lrytas.lt/gyvenimo-budas/seima/2020/02/27/news/vajone-strimaitiene-vien-is-
rankos-paspaudimo-gali-suprasti-kaip-vaikas-jauciasi--13807970/ 
 

4. Loreta Trakinskienė: „Triukšmas – tai saviraiškos, idėjų ir diskusijos kalba“ 
 
https://www.lrytas.lt/gyvenimo-budas/seima/2020/03/06/news/loreta-trakinskiene-triuksmas-
tai-saviraiskos-ideju-ir-diskusijos-kalba--13912801/ 
 

5. Ieva Zasimauskaitė: „Mane labiausiai liūdina patyčios“ 
https://www.lrytas.lt/gyvenimo-budas/seima/2020/03/10/news/ieva-zasimauskaite-mane-
labiausiai-liudina-patycios--13960003/ 
 

6. Eglė Celiešienė: „Įkvėpti vaikai užaugę keičia kitų gyvenimus“ 
https://www.lrytas.lt/gyvenimo-budas/seima/2020/03/13/news/egle-celiesiene-ikvepti-vaikai-
uzauge-keicia-kitu-gyvenimus--14003918/ 
 

7. Dėl koronaviruso pandemijos atidedama paramos akcija „Būk mano draugu“ 
https://www.lrytas.lt/gyvenimo-budas/seima/2020/03/18/news/del-koronaviruso-pandemijos-
atidedama-paramos-akcija-buk-mano-draugu--14084054/ 
 

8. Lietuvos vaikų fondas kviečia prisidėti, kad vaikai galėtų mokytis nuotoliniu būdu 

https://www.lrytas.lt/tevams/vaikai/2020/05/20/news/mokslo-metai-i-pabaiga-bet-

kompiuteriu-vaikams-vis-dar-truksta-14965038/ 

 

9. Dėl koronoviruso nukelta paramos akcija „Būk mano draugu“ įvyks jau šį rudenį 

https://www.lrytas.lt/tevams/vaikai/2020/05/27/news/del-koronoviruso-nukelta-paramos-

akcija-buk-mano-draugu-ivyks-jau-si-rudeni-15050250/ 

 

http://www.lrytas.lt/
https://www.lrytas.lt/gyvenimo-budas/seima/2020/02/14/news/lietuvos-vaiku-fondo-vadove-romualda-navikaite-musu-uzduotis-ir-pareiga-padeti-kitiems--13640561/
https://www.lrytas.lt/gyvenimo-budas/seima/2020/02/14/news/lietuvos-vaiku-fondo-vadove-romualda-navikaite-musu-uzduotis-ir-pareiga-padeti-kitiems--13640561/
https://www.lrytas.lt/gyvenimo-budas/seima/2020/02/20/news/giedre-kvieskiene-vaikai-yra-pats-svarbiausias-musu-salies-isteklius--13720517/
https://www.lrytas.lt/gyvenimo-budas/seima/2020/02/20/news/giedre-kvieskiene-vaikai-yra-pats-svarbiausias-musu-salies-isteklius--13720517/
https://www.lrytas.lt/gyvenimo-budas/seima/2020/02/27/news/vajone-strimaitiene-vien-is-rankos-paspaudimo-gali-suprasti-kaip-vaikas-jauciasi--13807970/
https://www.lrytas.lt/gyvenimo-budas/seima/2020/02/27/news/vajone-strimaitiene-vien-is-rankos-paspaudimo-gali-suprasti-kaip-vaikas-jauciasi--13807970/
https://www.lrytas.lt/gyvenimo-budas/seima/2020/03/06/news/loreta-trakinskiene-triuksmas-tai-saviraiskos-ideju-ir-diskusijos-kalba--13912801/
https://www.lrytas.lt/gyvenimo-budas/seima/2020/03/06/news/loreta-trakinskiene-triuksmas-tai-saviraiskos-ideju-ir-diskusijos-kalba--13912801/
https://www.lrytas.lt/gyvenimo-budas/seima/2020/03/10/news/ieva-zasimauskaite-mane-labiausiai-liudina-patycios--13960003/
https://www.lrytas.lt/gyvenimo-budas/seima/2020/03/10/news/ieva-zasimauskaite-mane-labiausiai-liudina-patycios--13960003/
https://www.lrytas.lt/gyvenimo-budas/seima/2020/03/13/news/egle-celiesiene-ikvepti-vaikai-uzauge-keicia-kitu-gyvenimus--14003918/
https://www.lrytas.lt/gyvenimo-budas/seima/2020/03/13/news/egle-celiesiene-ikvepti-vaikai-uzauge-keicia-kitu-gyvenimus--14003918/
https://www.lrytas.lt/gyvenimo-budas/seima/2020/03/18/news/del-koronaviruso-pandemijos-atidedama-paramos-akcija-buk-mano-draugu--14084054/
https://www.lrytas.lt/gyvenimo-budas/seima/2020/03/18/news/del-koronaviruso-pandemijos-atidedama-paramos-akcija-buk-mano-draugu--14084054/
https://www.lrytas.lt/tevams/vaikai/2020/05/20/news/mokslo-metai-i-pabaiga-bet-kompiuteriu-vaikams-vis-dar-truksta-14965038/
https://www.lrytas.lt/tevams/vaikai/2020/05/20/news/mokslo-metai-i-pabaiga-bet-kompiuteriu-vaikams-vis-dar-truksta-14965038/
https://www.lrytas.lt/tevams/vaikai/2020/05/27/news/del-koronoviruso-nukelta-paramos-akcija-buk-mano-draugu-ivyks-jau-si-rudeni-15050250/
https://www.lrytas.lt/tevams/vaikai/2020/05/27/news/del-koronoviruso-nukelta-paramos-akcija-buk-mano-draugu-ivyks-jau-si-rudeni-15050250/
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10. Dėl koronaviruso antrą kartą atidedama LVF paramos akcija „Būk mano draugu“  
https://www.lrytas.lt/tevams/vaikai/2020/10/05/news/del-koronaviruso-antra-karta-atidedama-
lvf-paramos-akcija-buk-mano-draugu--16576267/ 
 

Bendradarbiavimas su Aflatoun Int. organizacija 

2021 m. kovo 5- 6 d. Vilniaus Kolegijos kvietimu Vilniuje lankėsi ir dalyvavo tarptautinėje 
konferencijoje partnerių organizacijos Aflatoun International darbuotoja Tetiana Van 
Waveren- Valkova, Europos ir Azijos šalių programų koordinatorė.   Įvyko susitikimas Lietuvos 
vaikų fonde, buvo aptartos galimybės bendradarbiauti teikiant bendrus projektus. Tetiana Van 
Waveren- Valkova skaitė pranešimą tarptautinėje konferencijoje, supažindino dalyvius su vaikų 
ir jaunimo socialinio ir finansinio raštingumo programa Aflatoun, jos sklaida.  

 

 

https://www.lrytas.lt/tevams/vaikai/2020/10/05/news/del-koronaviruso-antra-karta-atidedama-lvf-paramos-akcija-buk-mano-draugu--16576267/
https://www.lrytas.lt/tevams/vaikai/2020/10/05/news/del-koronaviruso-antra-karta-atidedama-lvf-paramos-akcija-buk-mano-draugu--16576267/
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MOKYMAI 

2020 m. buvo organizuoti šie mokymai: 

2020- 01- 21 d. kartu su Vytauto Didžiojo Universiteto Švietimo akademija – 

  „Finansinis ir socialinis raštingumas“ – Alytaus Jaunimo centre- 33 
dalyviai 

 

Aflatoun 
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2020 m. vasario 24 d. Alytaus Jaunimo centre vyko mokymai ”Socialinis  finansinis 
raštingumas taikant Aflatoun metodiką “. 25 dalyviai. 
 
KONKURSAI 
2020 m. buvo organizuotas vaikų piešinių konkursas “Piešiame su Aflatoun” Alytaus regiono 
vaikams. Konkursą remia Nacionalinė Švietimo Agentūra (NŠA). Dėl Covid-19 karantino 
konkursas pratęstas 2021 m.  

 

ros 
. n1nus 1 iS ◄ .k l>atirio skurdi! • . va, 4 Europol<' 

\IAlklJ !>II.IJR1W. 1r SOciahn~ at5k,rti 
~~'VAIIUJ=~ 

GCOC.CW-N~C\lrp ..... ._._, 
R[G10M1.-s I.one-. 
[ tOHl!.h-p,afhth11M1 

~\AUii$ l.llamt 

\[IM'YHI~~ 

"'°"""' ll<lntl_,,...., .... de 

Alytaus jaunimo centras, u g dytine Emilija Bubelyte. 15 m. 
Pie ~inio pavadinimas ,,Vertybes" 
Mokytojas Leonidas Moisejenka 
Kontaktine informacija: tarskutis@gmail.com, tel. 8-687-65856 
,,Aflatoun padeda taupyti. 5 skyrius. TrOkumas y r a nei~vengiamas ir pajvairina 
gyven imq, kadangi galime rinktis" 

"""~ l~o=~'ll,..l,l<IIS P"Q I 

.., .. ,"" e.-..... ~ • .,...,.;.., "" , _ ....,p,., .... , e ..,....,..-" .,..,, ... .-,,;,u 

" ~:Err.~ 
<;,\li<.L>o\N.6 , ..C.ull\ 

"-~~,. .,~ ... -
0,-.u<: ,.,.,_ .. ..,..i,,__ 

! ..._ ~ ~ IF ~ I 

I I I I I I 
Al YT AUS JAUNIMO CENTRAS 



 14 

 

 
 

PLANUOJAMI DARBAI 2021 METAIS 

2021 metais tęsime 2020 m. ir ankstesniais metais pradėtus darbus.Daugiausia dėmesio 
planuojame skirti: 

- vaikų individualios paramos programos plėtrai; 

- projektų „Vyresnio amžiaus žmonių socialinė integracija“ ir „Sėkmingos karjeros akademija“ 
vykdymui; 

- projekto „Būk mano draugu“ įgyvendinimui; 

- organizuoti vaikų socialinio ir finansinio raštingumo programos Aflatoun mokymus vaikų 
dienos centrų ir kt. darbuotojams; 

- prisidėti prie Nacionalinės vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platformos veiklos; 

- vystyti glaudesnį bendradarbiavimą su kitomis valstybės, savivaldybių ir kitomis viešojo 
sektoriaus ir nevyriausybinėmis organizacijomis; 

- dalyvauti NVO konfederacijos vaikams ir Nacionalinės vystomojo bendradarbiavimo 
organizacijų platformos organizuojamuose mokymuose; 

- skirti savo dėmesį kitiems aktualiems klausimams.  
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