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LIETUVOS VAIKU FONDAS

VEIKL O S AT ASKAITA II Z 2OI9 M.

Bendrieji duomenys apie Lietuvos vaikq fond4 (toliau tekste LVF):

1. fregistravimo data:
1990 m. gruodilto t8 d.

Identifikacinis kodas 1906 66113

Registractlos LR Juridinitl asmenq registre Nr.057724'

2. Fondo steigej a- fizinis asmuo:

nomu aldaNavikaite (asmens kodas 45605 1 60 1 48)

3. LVF filiatq neturi. LvF yra siq viesqiq istaigq steigejas:

LVi l4I Sneno knYgYnas

Identifikacinis kodas 1224 43978

Sit.tio knygynas fikines veiklos nevykdo nuo 201 5 m.

Numato-liiesai4 istaig4 reo rganrzuoti arba likviduoti

lK[ Romry visuomends centras

Identifikacinis kodas 1256 07735

Buveinds adresas: Metalo g.23A, Vilnius

Tel. (8-5) 2104 134

Faksas (8-5) 2104 134

LvF yra reorganizuojamos istaigo s LvF teidykta 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

4. LVF veiklos aPibudinimas:

tevq globos, remia nukentejusius nuo nelaimiq vaikus' Rysiai palaikomi su sEB banku'

vokiet{os vaikq fondu, bet tampriausi rysiai ieskant remejq islieka su Lietuvos vaikq globos

komitetu ,,Saulut6" is cikagos (levj, pirmininke Indre Tijlneliene' 2019 m' lapkriti

susitikta su,,saulutds'o vice pirmininke DainaSilifiniene vilniuje, aptartabendradarbiavimo

perspektyva. Itgalaikei paramai vaikams 2019 m. panaudota 36764'00 Eur' Seimq ir kitq

organizac4q paramai - 10450,00 Eur'

VS{ Trakq Svietimo centru organizivo Aflatouno vaikq socialinio ir finansinio rastingumo

mokymusAlytausmiestoSvietimodarbuotojams.LVFdirektoreRomualdaNavikaiteir
LVF savanore, Aflatoun regionine trenere Loreta Trakinskiene 2019 m' spalio 30- lapkridio

2 d. dalyvavo Aflatoun 6-ajameTarptautiniame susitikime Amsterdame (Nyderlandai)' LVF

direktores R.Navikaites komaniiruotg dalinai finansavo asociacija ,,Nacionaline

nevyriausybiniq vystomoj o bendradarbiavimo otganizaciiq platfoma"'

- TMDE), kuris toliau tgsia ir dalinai finansuoja v5{ Romq visuomenes centro veikl4'

TMDE dalinai finansavo 6 dienq stovyklos "PaZinkime Lietuvq" organizavim4 ir skyre 3000

Eur'Parinktigeraibesimokantysvaikaidalyvavimuistovykloje'Dalyvavoirtotoriq



bendruomenes atstovai i5 Vilniaus. 2019 m. liepos 15-20 d. Sirvetos regioninio parko

Gamtos mokykloje vyko vasaros stovykla, dalyvavo 20 vaikq. Vaikai supaZindinti su saugos

taisyklemis pastate, stovykloje ir aplinkoje. Vaikai buvo 5 dienas 4 kartus maitinami:

pusrydiai, piet[s, popietes uZkandis, vakariene. Daugelis vaikq po vakariniq diskotekq dar

pasivai5indavo ir naktipiediais, kuriais pasir[pino Romq visuomends centras. Vyko 2

Sirvetos regioninio parko parengtos edukacines programos, vaikai dalyvavo Lygyie

dviradiais po regionin! park4. Vaikai mielai dalyvavo ir daug naujo suZinojo paZintinese

programose, noriai atsakinejo i klausimus. Geriausieji btidavo paskatinami prizais. Kai

kurias vaikq pramogas sutrukde lietus. Taip pat vyko ir susitikimas su Tautiniq maZumq

departamento prie LR Vyriausybes direktore dr.Vida Montvydaite. Vaikai patyre daug naujq

isp0dZiq ir igavo Ziniq apie tautines maZumas, garrfi4, gamtos apsaug4.

memoriale dalyvavo Fondo direktore R.Navikaite.

Roberto Dudos, mirusio 2017 m. vasari). 2019 m. paruffLq gavo 4 studentai, Velionio

p.R.Dudos pavedimu leSos studentams skirtos iki jq studijq pabaigos.

socialines globos ir rupybos, sveikatos, kultfrros ir Svietimo srityse. Fondo darbuotojai ir
savanoriai dalyvavo mokymuose, kuriuos organizavo NVO vaikams konfederacija ir
asociacija "Nacionaline nevyriausybiniq vystomojo bendradarbiavimo oryanizacijr4

platforma".

vaiko teisiq apsauga, keidiasi informacija, nuolat informuoja apie Fondo remiamus vaikus,

konsultuoja Seimas.

savanoriq pagalba. Savanoriai ne tik konsultuoja LVF globojamr+ vaikq globos rutmq

ugdytinius, bet ir padeda tvarkyti Fondo dokumentacij4, archyving medZiag4.

portalu Lietuvos Rytas bei projekto partneriais 2019 m. rengesi televiziniam projektui ,,BUk

mano draugu" , kitaip - paramos akcijai. Lietuvos vaikq fondas yra pagrindinis ,,B[k mano

draugu" paramos akcijos organizatoriaus partnerysteje su Lietuvos demokrati5kumo

ugdymo kolegija, Lietuvos Vytauto DidZiojo Universiteto Svietimo Akademija, Alytaus

Jaunimo Centru, Svendioniq Visq Svenqjq paraprjos Vaikq dienos centru ,,Liepsnel6'0,

Vilniaus miesto savivaldybe ir daugeliu kitq partneriq, veikiandiq NVO vaikq

konfederacijos sketyje sitilo pristatyti jau dabar visuomenei abipusiai nauding4 ilgalaiki

bendradarbiavim4 vaikq gerov6s, socialinio finansinio raStingumo, socialiniq inovacijq

kurimo ir sumaniosios edukacijos temomis. Lietuvos visuomend neZino daugelio

nevyriausybiniq organizacijq nuveiktq iniciatyvrl, prie kuriq veliau prisijungia ir verslas, ir

savivaldybes. Renginio moto ,,Btik mano draugu" yra sukurtas remiantis ilgalaikiais NVO,

dirbandiq vaiko geroves ir Seimq pagalbos modeliq kfirimo pavyzdZiais su Zaidybiniais

elementais. Fondas vykdydamas edukacijas ir renginius su vaikais ir jaunimu suprato, kad



Lietuvos Zitirovas turi maqrti, k4 veikia fondai, kurie ikurti Lietuvoje ir nevyriausybines

organizacijos, todel Lietuvos Ryto tiesioginis televizijos eteris bus tam panaudotas.

Socialinio finansinio ra5tingumo programa ,,Aflatounoo, nevalstybinio vaikq darZelio k[rimo
modelis ir sporto sveikos gyvensenos programa bei Zaliosios inovacijos, tar5os problemos

sprendimai tai tiktai keli fondo nuveikti darbai visuomends labui. Dabar bus pristatyti

publikai. Projekto ,, B[k mano draugu" iniciatyv4 palaiko ir Prezident[ra.

sutartis su Europos Socialinio Fondo Agentura:

"Vyresnio amZiaus Zmonig socialinO integracija" Nr.08.3.2-ESFA-K-415-01-0002:

Pojekto trukm6: 2018 m. kovas- 2021m. kovas,

Projekto biudZetas: I 05600,00 Eur.

Socialing integracij4 Salyje skatinantis Lietuvos vaikq fondas kvies vyresnius nei 55 meq

amZiaus asmenis dalyvauti mokymuose bei savanoriauti. Efektyviausi vyresnio amZiaus

dalyvirtr itraukties bei veiklos organizavimo bfldai aptarti 2018-06-08 d. Vilniuje vykusiuose

savanorius priimandiq organizacijq darbuotojq mokyrnuose.

Veiklos organizuojamos pagal igyvendinam4 projekt4 ,,Vyresnio amZiaus Zmoniq socialine

integracija", finansuojam4 i5 Europos socialinio fondo paramos, teikiamos pagal2014-2020

metq Europos Sqjungos fondq le5omis. 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 itaka jq profesinems

galimybems, kompetencijq augimui, tadiau maZina pasitikejim4 savimi, nor4 isitraukti i
visuomenini gyvenimq.

|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 amliaus asmenq problemas, numatoma tikslinei grupei

suteikti kompleks4 visq paslaugq, sukuriant palankias s4lygas vyresnio darbingo amZiaus

asmenims isitraukti i savanori5k4 veikl4 ir ilgiau i5likti aktyviems darbo rinkoje.

Paslaugq kompleksas apima motyvacijos veikti, mokytis ir dirbti stiprinim4, asmens

poreikiq vertinim4, bendnjq gebejimq ugdym4, palaikym4 ir atkurim4, psichologing

pagalbq, itraukim4 i savanori5k4 veikl4, konsultavim4 ir informavim4, pararflE vykdant

savanori5kq veikl4. Projekto lgyvendinimo metu taip pat vyks Svieteji5kq veiklq ir
informacijos sklaidos, skirtos vyresnio darbingo amZiaus asmenq motyvacijai ir
iniciatyvumui skatinti, motyvuoti veikti organizavimas.

Projektas igyvendinamas Vilniaus apskrities 5 savivaldybese (Vilniaus miesto, Trakq

rajono, Svendioniq rajono, Ukmerges rajono ir Sirvintq rajono). Projekto veiklose dalyvauja

145 asmenys.

"s6kmingos karjeros akademija" Nr.08.3.1-ESFA-K-413-01-0015:

Pojekto trukm6: 2018 m. balandis- 2022m. kovas,

Proj ekto biudZetas : 305222,30 Eur.
Siekiant pletoti socialing atskirti patiriandiq asmenq integracij4 i darbo rink4, startavo naujas

Lietuvos vaikq fondo projektas - ,,Sekmingos karjeros akademija", kurio veiklos itrauks 240

socialiai paieidliamus j aunus asmenis.

Vilniaus apskrityje kartu su Lietuvos darbo birZa 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 ugdyi socialing atskirti patiriandiq asmenq kompetencijas ir
igalinti socialing atskirti patiriandius asmenis sekmingai integracijai i darbo rink4,
organizuojant profesini orientavim4(si), informavimq,konsultavim4 bei tarpininkavimq.
Projekto metu bus adaptuotos 2 inovatyvios metodikos, sukurta ir suteikta unikali socialines
integracijos veiklos kompleksine paslauga, 240 socialiai paieidZiarnq asmenq dalyvaus
socialinei integracijai skirtose veiklose; 96 jU - prades ieskoti darbo, mokytis arba dirbti,
iskaitant savaranki5k q darb1.

Sios veiklos vykdomos pagal Lietuvos vaikq fondo parengt4 projekt4 bei finansuojamos
2014-2020 metq Europos Sqjungos fondq Europos socialinio fondo paramos leSomis.

Lietuvos vaikq fondo direktore ,",-?. ?,*r,J/!-*.;t #" Romualda Navikaite

Vilnius2020 m. balandLio 30 d


