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Bendrieji duomenys apie Lietuvos vaikq fond4 (toliau tekste LVF):
1. [registravimo data:
1990m. gruodZio18 d.
Identifikacinis kodas 1906 66113
RegistracijosLR Juridiniq asmeriqregistreNr.057724.
2. Fondo steigejai -frziniai asmenys:
RomanasBurba (asmenskodas33410060633)
RomualdaNavikaite (asmenskodas45605I 60I 48)
3. LVF filialg neturi. LVF yra Siqvie5qjq istaigq steig6jas:
LVF V1l Silelio knygtnas
Identifikacinis kodas 1224 43978
Buvgs buveines adresas: Seliq g. 3912, Yilnius. Knygyno patalpos yra gr4Zintos
2016-06-06 d. Vilniaus miesto savivaldybes administracijos Finansq departamento

Turtovaldvmoskvriui.
Silelio knygynas tikines veiklos nevykdo nuo 2015 m. Numatoma vie54j4 istaigE
reorganizuotiarbalikviduoti.
WI Romryvisuomeniscentras
Identifikacinis
kodas125607735
Buveinesadresas:
Metalog.23A, Vilnius
Tel.(8-s)2104r34
(VS)2104134
Faksas
Taip pat LVF yra reorganizuojamos
istaigosLW leidyklaALKA steigejas:
Identifikaciniskodas 2024931
Buveines
adresas:
Algirdo9.31,Vilnius
. Tel.(8-s)21366 40,21363 93
(8-5)21363 34
Faksas:

1 . LVF veiklosapibEdinimas:
padmusias'globoti
Ie5koremejqir remiaSeimas,
ir ugdyti na5laidius
bei vaikus,netekusius
tevq globos,remia nukentejusiusnuo nelaimiq vaikus. Ry5iai palaikomi su SEB banku,
Vokietijos vaikq fondu, bet tampriausirySiaiie5kantremejq i5lieka su Lietuvosna5laidiq
vaikq globoskomitetu i5 eikagos (JAV), pirmininke Indre Tijflneliene.Ilgalaikeiparamai
vaikams20T6m. panaudota45880,00Eur, Seimqir kitq organrzacijqparamai- 16363,58
Eur.
2015m. pabaigojei Lietuvosvaikq fond4telefonukreipesi sergandios
mergaiyesAmelijos
mamaViktorija BartoSko. 2016 m. sausiomenesiLVF Facebookopaskyrojepaskelbeme
le5qrinkliav4 naujagimeiAmelijai parenetalinei
pomapaiisigyti. Reikalingosle5ospompai
isigyti buvo sukauptosper savaitg(kiekvien4 dien4 buvo informuojama,kiek le5q jau
sukaupta).Siuo atveju domejosiir Sveikatosapsaugosministerija,nes tokie aparutainera
finansuojamii5 ligoniq kasq.Mergaiteiir jos mamaiaparatasbuvo perduotasdalyvaujant
Vilniaus respublikinesvaikq universitetinesligoninds atstovei ry5iams su visuomene
JolantaiNormantieneibei UAB Medekspertatstovei.Ligonineje buvo aplankyti ir kiti
vaikai,naudojantysparenetalines
maitinimopompas,atvykgi ligoningpatikrinimui.Veliau
Seimaibuvo pervestasle5qlikutis reikalingqvitaminq isigijimui. I5 viso panaudota5545,81
Eur.

edukologijos universitetu organizavo Svietimo darbuotojq kvalifikacijos kelim4 per
mokym4si vis4 gyvenim4 (Europos Ekonomines Erdves studijq programos lesomis
finansuotoprojekto le5os-Nr.EEE-LT0s-SMM). Jo metu isversti ii isteisti,,Aflatoun,' 0lK-02-014) programos vadoveliai, skirti Europos Zemyno vaikams (,,Aflatot" 3-6 metq
vaikams, ,,Aflatoun * 7-14 metq vaikams ir Neformalaus ugdymo vadovai, kurie gali buti
pritaikyti Lietuvos kontekstui ir taikomi neformaliame ugdyme). Taip pat projekto metu
parengti du praktiniai mokymo vadovai Svietimo darbuotojams:
,,Aflatoun programos
diegimas regioniniu lygmeniu" ir ,,Kaifi igyvendinti projekting veikl4 Svietimo
-su
istalgose,..
Organizuota 10 mokomqjq seminarq supaZindinirnui
Aflatoun programa Lieluvos
regionuose, dalyvavo daugiau 300 asmenq. Parengti 4 straipsniai: i mokslinis ir kiti.
Baigiamasisprojekto renginys vyko Trakuoserugsejo 30 d.

Nyderlandai) bei l3 Saliq organizacijomispletoja Aflatoun programos taikomumq Europoje
(,,ES Erasmus *" programos leSomis). 2016 m. Aflatoun pletr4 vykde viena progr*6,
regionine trenere Loreta Trakinskiene. 2016 metais spali Lietuvos vaikq fondas kirtu su
partneriq orgarizacija organizavo suinteresuotq asmenq diskusij4, kurios metu buvo
analizuota,,Aflatoun" programospletra Salyjedalyvaujant Aflatoun- sekretoriatoEuroposir
Centrines,A.zrjosSaliqprogramq vadovemsCecile Dyon ir Ketevan Sulava, Lietuvos banko,
Svietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvos edukologijos universiteto, Vilniaus kolegijos,
ivairiq nevyriausybiniq organizacijr4atstovams.

(Nyderlandq Karalyste) dalyvavo 5-me tarptautiniame partneriq susitikime, skirtame
organizacijos10- mediui ir programospletrai pasaulyje, dalyvavo LVF direktore Romualda
Navikaite ir Svietimo ir mo[slo ministerijos atsto-vasAigimantas Simaitis. Susitikimas
vyko Hagoje (Njiderlandq Karalysb) 2016 m. lapkriti. Buvo pristatyta geroji organizacijq
praktika, pristatytas naujai sukurtas vaikq socialiniq
igudziq ir finansinio rustingu-o
vadovelis vaikams ir jaunimui kare ir kariniuose konfliktuose dalyvaujandioms Salims.
Aptarta galimybe organizuoti suinteresuotqasmenqsusitikim4 2017 m. Vilniuje su Aflatoun
or garttzacijos atstovais;

Lietuvos vaikq fondo storykloje Palangoje.2016 m. stovykloje ilsejosi vaikai iS Asociacijos
visuomenines organizacijos ,,Vaikai - visuomends dalis" (36 vaikai), socialiai remtinq
Seimq vaikai i5 Naujosios Utos (Prienq rajonas ) bendruomenes (49 vaikai), vaikq
laikinosios globos namai ,,AtsigrgZk i vaikus" (49 vaikai). Vasaros poilsis trunka tik j
vasaros mdnesius, kai vaikams prasideda vasaros atostogos. Stovyklos prieiiura tenka
rupintis i5tisus metus - 2016 m. panaudota 10540,55 Eur. LeSq stovykloi iSlaikymui iS
remejq nera gaunama, 5i veikla yra nuostolinga, todel galvojama apie Sios veiklos
sustabdym4ir stovyklos pardavimE.

Vyriausybes, kuris toliau tgsia vieno iS VSI Romq visuomenes centras veikl4. kasmet
rugpj[dio 2 d. yra minima Romq holokausto atminimo diena, paminejimi laneriq
memoriale dalyvavo Fondo direktore R.Navikaite.

Robertas Duda); 2016 m. finansing pal:rmq gavo 8 studentai, tam skirta 6365,00 Eur.
PalaikomirySiai su remejup.R.Dudatiesiogiai,daZniausiaitelefonuarbael.pa5tu.

socialinesglobos ir rupybos, sveikatos,kulturos ir svietimo srityse.

Nuosekliai ir pastoviai dirba su rajonry'miestqsavivaldybiq Vaikrl teisiq apsaugos
tarnybomis,rEpinasivaiko teisiq apsauga,keidiasi informacija, nuolat informuoja apie
Fondoremiamusvaikus,konsultuojaSeimas.
Dirba suFondosavanoriais.
2. LVF yra narirlneturintisfondas.
3. 2016 m. vidutini5kai dirbo 4 asmenyspagal darbo sutartis administracijoje.Fondas
- fikinemsi5laidomspanaudojo39 017,10Eur. Fondassavokasdieneje
administracinems
veikloje naudojasi ir teikiama savanoriqpagalba. Savanoriaine tik konsultuojaLVF
globojamqvaikq globos namq ugdytinius,bet ir padedatvarkyti Fondo dokumentacijE,
archyvingmedZiag4.
4. Fondasbuhalteringapskait4tvarko pagal Siuos finansing apskait4 ir imoniq apskait4
reglamentuojandius
teisesaktus:
- LR finansq rhinistro 2004-lI-22 isakymuNr. IK-372 ,,Del pelno nesiekiandiq
juridiniq asmenqbuhalterinesapskaitosir finansines
ribotos civilines atsakomybes
atskaitomybes
sudarymoir pateikimotaisykliqpatvirtinimo";
- LR pinigq istatymas;
- LR uZsieniovaliutosLietuvosRespublikojeistatymas;
- LRdarbokodeksas;
- LR civiliniskodeksas;
- LR apskaitosinstituto Standartqtarybosnutarimas,,Del pavyzdinios4skaitqplano
patvirtinimo";
- LR vyriausybesnutarimasNr.179"Del kasosdarboorganizavimoir kasosoperacijq
atlikimotaisykliq patvirtinimo";
- LR VyriausybesnutarimasNr. 719"Del inventorizacijostaisykliqpatvirtinimo";
- Lietuvosarchyvr4departamento
prie LR VyriausybesisakymasNr. 38 "Del bendryjq
dokumentqsaugojimoterminq".
5. Lietuvos vaikq fondo finansiniai metai trunka 12 menesiq.Finansiniaimetai prasideda
sausioI d. ir baigiasigruodZio31 d.
6. Lietuvosvaikq fondo apskaitatvarkomadvejybiniu iraiu. Apskaitatvarkomair apskaitos
dokumentaisura5ominaudojantLietuvos Respublikospinigini vienet4-eur4,finansines
operacijossusijusiossu uZsieniovaliuta,apskaitojeperskaidiuojamos
i euruspagalLietuvos
banko nustatyt4uZsieniovaliutos santyki,galiojanti finansinesoperacijosatlikimo dien4.
ApskaitosdokumentaisuraSomiir apskaitosregistraisudaromilietuviq kalba,o prireikusir lietuviq,ir uZsieniokalba.GautidokumentaiuZsieniokalbai3verstii lietuviqkalb4.
7. LVF per praejusiuskalendoriniusmetus ndra suteikgs labdaros fiziniams asmenims,
giminystesrySiaissusijusiemssuFondovaldymoorganqnariais.
ir
8. LVF yra NVO vaikams konfederacijosnarys (www.nvovaitamst<onfeae
Nacionalinesnevyriausybiniqvystomojobendradarbiavimo
organizacijqplatformosnarys
(Nyderlandq
Karalyste)organtzacija
LVF
bendradarbiauja
Aflatoun
su
Gyry+agAlba.qg).
jq
(www.aflatoun.org
) ir yra partnerisErasmus+ projekte.
Lietuvosvaikq fondodirektore
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Lietuvosvaikqfondofinansinink
r@lUU\
Vilnius2017m.balandLio2Sd.
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RomualdaNavikaite
Liudmila Mumikova

