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1 . LVF veiklos apibiidinimas:
Ie5koremejqir remia Seimas,paemusiasgloboti ir ugdyti na5laidiusbei vaikus,netekusius
tevq globos,remia nukentejusius
nuo nelaimiqvaikus.Ilgalaikei paramaivaikams2015m.
panaudota
57 037,42Eur, Seimqir kitq organizacijq
paramai-25217,82Ew;
Lietuvos vaikq fondas 2012-2015 m. kartu su partneriais - Lietuvos Edukologijos
Universitetu,Antazaves
vaikq globosnamais(Zans4rajonas),Auleliq vaikq globosnamais
(Anyk5diqrajonas),Auk5tadvarioZemes[kio mokykla (Trakq rajonas),Lentvariovaikq
globosnamais(Ttakqrajonas),Svendioneliq
Socialiniqpaslaugqcentru(Svendioneliq
vaikq
globosnamais)(Svendioniqrajonas),Vilniaus Antakalniovaikq socialinesglobosnamais,
Vilniaus Minties vaikq socialinesglobosnamais,VieSvilesvaikq globosnamais(Jurbarko
rajonas),VSf Amatq mokykla "SodZiausmeistrai",VSf Trakq SvietimoCentru,Lentvario
(Trakqrajonas),UAB "ALSAKIS" ir UAB ,,VIRALDA" - igyvendino
miestobendruomene
Europossocialinio fondo ir valstybesle5omisfinansuojamEprojekteNr.VP1-1.3-SADM02-K-03-123(projektokodas).Projekto tikslind grupO: 16-29 metqamZiausesamiir buvg
vaikq globosnamq ir socialinesrizikos vaikai. Projektinds iddjos apraSymas:Projektas
yra skirtaspalengvintivaikq globosrulmqesamiemsir buvusiemsaukletiniamsir socialines
jq problemassusijusiassu
rizikos vaikq integracij4i darborink4 ir i visuomengsprendZiant
priklausymunuo Salposmechanizmq,ekonominiupasyvumu,Zemakvalifikacija, dainu
i5kritimui5 mokymosiproceso,daZnosdarboviediqkaitosir kitais sunkumaisintegruojantis
! darborink4 bei socialineatskirtimi. Projektassieks i5laikyti vaikus mokymosiprocese,
geriauapsirinktijiems tinkam4profesij4ir ilgalaikiai ir sekmingaiisidarbintikompleksi5kq

/

veiklq deka: motyvavimo mokyis ir dirbti, socialiniq ir darbiniq igiidziq ugdymo,
individualizuotq asmensporeikiq nustatymo ir profesinio orientavimo, savaranki5kos
ekonominesveiklos galimybiq didinimo, itraukimo i socialinius tinklus, veiksmingo
tarpininkavimo siekiant i5likti mokymosi procese isidarbinant.Neformalus profesijos
mokymas konkredioje darbo vietoje (integruojandiojeimoneje) suteiks konkurencinius
prana5umusdarbo rinkoje. Projekto tikslas: fgalinti VGN aukletiniusigyti integralius
karjeros kompetencij4 laiduojandius gebejimus, realizuoti poreikius, bendrauti ir
bendradarbiauti,
siekti sekmingosasmeniniogyvenimoprofesineskarjeros.Projekto veiklq
kompleksas:Socialiniq ig[dZiq ugdymas- individualizuotasprofesinis orientavimasbendrqjqdarbiniq lgiidZiq ugdymas- verslumougdymas- profesinismokymasdarbo
vietoje pasitelkiant praktikos vadovus - tarpininkavimasisidarbinant.Taip p&t, dvi
pagalbinessocializacijosveiklos, skirtos VGN aukletiniq socialiniq tinklq kurimui, tai
yra, savipagalbosgrupiq kfrrimas, organizavimasir savipagalbostinklo (tarp projekte
grupiq)bei santykiqsu bendruomene
kurimas.
dalyvaujandiqVGN aukletiniqsavipagalbos
Projekto novatori5kumas:Projektas,tikslingai orientuotomsi mokym4si ir idarbinim4
veikloms, i5 esmespagerinsvaikq namq aukletiniq ir socialinesrizikos vaikq ugdymo
karjerai procesq.Sukpi darbo metodai,veiklq kompleksasir ateityje bus taikomi kaip
veiksmingapriemone didinant minetq vaikq gebejimusintegruotis,gerinamaspecialistq
darbo praktika. Toliau bus naudojamasi sukurtu bendradarbiavimotinklu tarp
Svietimoistaigq ir verslo imoniq bei idiegtu verslumo gebejimq
vietos bendruomenes,
instrumentu.
Projekto priddtind vertd - naudojamasveiksmingas
ugdymo simuliaciniu
metodaspadeti socialinejeatskirtyje esantiemsasmenimsintegruotisi darbo rink4: tai
tiesioginismokymasimoneje ir konkrediojedarbo vietoje. Neformalausmokymosidarbo
ir
vietoje,vadovaujantpraktikosvadowi dekabusapmokomavie5omaitinimo,aptarnavimo
siuvimo profesijq. Po projekto planuojamai5laikyi mokymosi procesearlir idarbinti ne
maliau kaip 30 proc. projektodal1viq.Projekto metu pasiekti rezultatai: i5 182projekto
dalyviq: I2I dalyvis(66,48 o/o)tgsiamokslusarba isidarbino;22 dalyviai atliko praktik4
projekto partneriq imonese; visi 182 dalyviai sekmingai dalywavo projekto veiklose.
Poveikis tikslinei grupei:Projekto dalyviai gavo kompleksinespaslaugas,orientuotas!
skirtingasgyvenimosferas,kuriq dekajie galeslengviauir ilgalaikiai integruotisi darbo
rinkq. ISaugo tikslines grupes nariq socialiniai, savarankiSkogyvenimo, darbiniai,
jiems geriau
komunikaciniaiig[dZiai. Vaikai i5mokokurti socialiniustinklus, padesiandius
integruotis.Projekto da[wiai buvo itraukti i tokias veiklas kaip: socialiniq igUdziq
ugdymo veiklos; darbiniq igfldZiq ugdymo veiklos; motyvavimo, asmensporeikiq
identifikavimo, orientavimo ir konsultavimo veiklos; tarpininkavimo isidarbinant;
veiklos.Priedas: straipsnisapie projektoveiklasdienra5tyje,,Lietuvos
bendruomenines
d.).
rytas"(2015-08-26
Projektobaigiamojikonferencijavyko LietuvosEdukologijosuniversitete2015m. rugsejo
Aiste eemiauskaite.
l2 d. Konferecij4moderavoFondosavanore
F Projeklas ,,Kartu" buvo finansuojamasPasaulio vaikq fondo (World Childhood
Foundation),lkurto J.D. Svedijos KaralienesSilvijos, le5omis (www.childhood.ore).
Projektasbuvo pradetas2010 m. birZeliomenesi.Kasmetveiklos Siektiek kito. 2015m.
buvo teikiama tik mokytojq papildomaparamaKirtimq romq vaikams,besimokantiems
Vilniaus Naujininkq ir Sauletekiomokyklose.Tai leido mokytojamspapildomaiteikti
parant1isisavinant pamokq metu destomastemas - pradineseklasese ir 5-7 klasiq
moksleiviams,kurie susiduriasu papildomaissunkumais.Naujininkq mokyklojedalyvavo
uZsiemimuose14 romq vaikq, Sauletekiomokykloje - 19 romq vaikq. Sausiomenesi
mokyklasaplankeprojektokoordinatorei5 StokholmoSusanneDrakborg,susitikoir aptare
veiklas su projekte dalyvaujandiaismokytojais,kalbejosi su projekto dalyviais.Projektas
baigtas2015m birZeliomenesi.Fondodirektorekas mdnesilankesimokyklose,domejosi
projektodalyviqpasiekimais.
(NyderlandqKaralyste),dalyvaujapartneriujq ERASMUS+projekte,skirtameprogramos
pletraiEuropoje.LVF direktoreRomualdaNavikaite ir Fondosavanord,Aflatounregionine
trenere Lietuvoje, Loreta Trakinskiene dalyvavo partneriq susitikime Amsterdame

(Nyderlandq Karalyste) 2015 m. lapkriti. Aptarta galimybe organizuoti suinteresuotq
asmenqsusitikim4 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 - visuomenesdalis" (90
vaikq), socialiai remtinq Seimqvaikai i5 Naujosios Utos (Prienq rajonas ) bendruomenes(47
vaikai), Vilniaus Minties vaikq socialinesglobos namai (30 vaikq), vaikq laikinosios globos
namai ,,AtsigrgZk i vaikus) (28 vaikai). 7 dienas stovykloje ilsejosi ir savo psichologinius ir
bendravimo igtrdZiustobulino 36 globotiniai i5 6 vai$q globos rurmq: Vilniaus Antakalnio ir
Minties, frakrl rajono Lentvario, Svendioniqrajono Svendioneliq,Jurbarko rajono Vie5viles
ir Zarastl raj ono Antazaves;

direktore R.Navikaite:

Punsko lietuviams, stlrdijuojantiemsLietuvoje, moka finansing paramq(leSasskiria p.
6 studentai,tam skirta5415,30Eur;
RobertasDuda);20t5 m. finansingpararn4gavo
su valstybinemisistaigomis,visuomeninemisoryantzacijomisir fondais
Bendradarbiauja
socialinesglobosir rflpybos,sveikatos,kulttirosir Svietimosrityje;
Dalyvaujaprogramose,kurias finansuojaNa5laidiqgloboskomitetas"Saulutd"i5 dikagos
(JAV), pirmininkep. IndreTijtneliene;
Nuosekliai ir pastoviai dirba su rajonry'miestqsavivaldybiq Vaikq teisiq apsaugos
tamybomis,rupinasi vaiko teisiq apsauga,keidiasi informacija, nuolat informuoja apie
Fondoremiamusvaikus,konsultuojaSeimas;
globosistaigoms;
Perduodalabdar4LietuvosSeimoms,
Dirba su Fondosavanoriais;
Lietuvosvaikq fondaskartu su parei5keju- Trakq Svietimocentru-ir partneriu- Lietuvos
edukologijosuniversitetu-parengeproiektingp*uiSk4 EEE Studijqprogramai- "Svietimo
darbuotojqkvalifikacijos kelimas per mokym4si vis4 gyvenim4,motyvacijosdidinim4,
interaktyviaikuriantir diegiantugdymoprogramas".
- iikinemsi5laidomspanaudojo46 267,05Eur.
Fondasadministracinems

2. LVF yra nariqneturintisfondas.
3. 2015 m. vidutini5kai dirbo 4 asmenyspagal darbo sutartisadministracijoje.Papildomai
projektineje veikloje buvo idarbinti 25 darbuotojai.Fondas savo kasdienejeveikloje
naudojasiir teikiama savanoriqpagalba.Savanoriaine tik konsultuojaLVF globojamq
vaikq globos rurmq ugdytinius,bet ir padedatvarkyti Fondo dokumentacij4,archyvinq
medLiag4.
narys(www.nvovaikamskonfederacija.lt
) ir
4. LVF yraNVO vaikamskonfederacijos
platformos
narys
orgarizacijq
bendradarbiavimo
Nacionalindsnevyriausybiniqvystomojo
su Aflatoun (NyderlandqKaralyste)oryanzacija
funUrypagalba.qg). LVF bendradarbiauja
+ projekte.
jq
partneris
yra
Erasmus
(www.aflatoun.org
) ir
Lietuvosvaikrl fondo direktore Q76'rzZ<z#^
Vilnius 2016m. balandZio30 d.

RomualdaNavikaite

