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1. ĮVADAS
1.1. STEIGIMO ISTORIJA

Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos (toliau – NŠTA arba Asociacija) steigimo iniciatyva
kilo 2004 m. lapkričio 27 d. konferencijoje, įvykusioje Kaune. Tądien susirinko 46-ių formalių ir
neformalių organizacijų atstovai ir nutarė inicijuoti asociacijos, ginsiančios šeimos institutą
Lietuvoje, įsteigimą.
NŠTA steigimo sutartis pasirašyta 2005 m. lapkričio 14 d., o ji įregistruota Juridinių asmenų
registre 2006 m. balandžio 13 d. Tuo pačiu metu įregistruoti NŠTA įstatai, pirmoji Taryba (Algirdas
Petronis, Virgilijus Rudzinskas ir Eimantas Švedas) ir jos pirmininkas (Algirdas Petronis).

1.2. VEIKLOS MISIJA, TIKSLAI IR SIEKIAI

NŠTA misija – šeimai palankios aplinkos puoselėjimas.
Aplinka suprantama kaip šeimai palankūs įstatymai, žiniasklaida, švietimas, visuomenės
nuostatos, psichosocialinės paslaugos, sveikatos apsauga.
NŠTA veikla yra vykdoma remiantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos asociacijų įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais, NŠTA įstatais.
Pagrindiniai NŠTA veiklos tikslai yra:
•

vienyti šeimas, tėvais bei vaikais besirūpinančius asmenis, koordinuoti NŠTA narių

veiklą, sprendžiant šeimos ir tėvų interesų gynimo bei atstovavimo klausimus;
•

atstovauti ir ginti NŠTA narių interesus valstybės institucijose ir kitose

organizacijose;
•

rengti seminarus, konferencijas, diskusijas, akcijas, kitus renginius, ruošti metodines

rekomendacijas, informacinius biuletenius NŠTA ir jos narių veiklos klausimais;
•

analizuoti, skleisti ir keistis informacija apie šeimos ir tėvų problemas šalies viduje ir

užsienyje;
•

bendradarbiauti su Lietuvos, tarptautinėmis ir kitų šalių panašiomis organizacijomis,

bendruomenėmis, būti jų nare;
•

bendradarbiauti su Katalikų Bažnyčia, religinėmis bendrijomis ir bendruomenėmis

siekiant šeimų, tėvų ir vaikų dvasinės ir materialinės gerovės;
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•

dalyvauti rengiant ir svarstant naujus Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės

aktų projektus, reglamentuojančius šeimos gyvenimo, NŠTA ir jos narių veiklą, kad
Lietuvos Respublikoje būtų formuojama šeimai ir tėvams palanki politika.
Siekdama savo tikslų, NŠTA veikia tokiose srityse – visuomeninė ir socialinė veikla,
asociacijos narių interesų atstovavimas, švietimas, tiriamoji veikla, paslaugos.
NŠTA siekia:
•

skatinti šeimų kūrimąsi bei šeimos reikšmę visuomenėje;

•

užtikrinti tinkamą visuomenės bei valdžios institucijų dėmesį problemoms su

kuriomis susiduria šeimos;
•

populiarinti santuokos institutą;

•

užtikrinti tinkamą visuomenės dėmesį bei valdžios institucijų paramą daugiavaikėms

šeimoms;
•

propaguoti tradicines šeimos vertybes;

•

užtikrinti ypatingą dėmesį ir globą našlaičiams ar vaikams netekusiems savo globėjų;

•

siekti užtikrinti tėvų teises aktyviai dalyvauti jų vaikų ugdymo procese.

1.3. REKVIZITAI

Pavadinimas:

Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija

Įmonės kodas:

300560436 (registruota Juridinių asmenų registre)

Buveinės adresas:

Aušros vartų g. 12, LT-01303 Vilnius

Telefonas:

8~673 77345

Elektroninis paštas:

info@mususeima.lt

Interneto svetainė:

http://www.nsta.lt, www.mususeima.lt

Facebook paskyra:

https://www.facebook.com/NSTAsociacija

Atsiskaitomoji sąskaita:

Nr. LT927300010092485960 (AB bankas „Swedbank“)

4

2016 m. NŠTA veiklos ataskaita

1.4. NARIAI

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2016 m. gruodžio 31 d.) NŠTA buvo 183 nariai:
•

149 fiziniai asmenys

•

34 juridiniai asmenys

Per 2016 metus nario mokestį sumokėjo 12 fizinių ir 9 juridiniai asmenys.

1.5. NŠTA VALDYMO ORGANAI

NŠTA turi 3 valdymo organus:
•

Visuotinis narių susirinkimas – aukščiausias Asociacijos organas, šaukiamas ne

rečiau kaip kartą per metus ir esant reikalui.
•

Asociacijos Taryba – kolegialus valdymo organas, kurią sudaro 8 nariai: Tomas

Šalkauskas, Algimantas Ramonas, Lina Danusevičienė, Ramunė Jurkuvienė. Jolita
Pukelienė, Darius Chmieliauskas, Indrė Gajdosikienė, Aidmantas Bernatonis. Tarybos
pagrindinės veiklos: priima sprendimus dėl naujų narių priėmimo ir pašalinimo, asociacijos
vykdomų projektų bei jų finansavimo tvarkos tvirtinimas ir koordinavimas.
•

Asociacijos pirmininkas (Asociacijos Tarybos pirmininkas) – vienasmenis valdymo

organas, kai yra santykių su kitais asmenimis, taip pat sudaro sandorius Asociacijos vardu.
2009 m. sausio 17 d. iš NŠTA Pirmininko pareigų atsistatydinus Algimantui Ramonui juo
2009 m. sausio 20 d. tapo Tomas Šalkauskas (Tarybos protokolo Nr. 2009/01/20/1T).

1.6. ETATINIAI DARBUOTOJAI

2016 m. Asociacijoje buvo 1 etatinis darbuotojas, dirbantis 0,1 etato – buhalterė.
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2. ATASKAITINIO LAIKOTARPIO (2016 METŲ) VEIKLOS
2.1. NŠTA RENGINIAI
Per ataskaitinį 2016 metų laikotarpį įvyko 4 NŠTA Tarybos susirinkimai, NŠTA narių
Visuotinis susirinkimas Kaune 2016 m. balandžio 9 d. Kaune, 2016 m. lapkričio 26 d. įvyko
rudeninis aktyvo susitikimas „NŠTA ant permainų slenksčio – kokie turėtume būti?

2.2. VEIKLOS PRIORITETINĖS SRITYS
2016 balandžio mėnesį vykusio NŠTA Visuotinio susirinkimo metu buvo numatytos šios
prioritetinės sritys:
1) stiprinti ir plėsti šeimų tarybų tinklą Lietuvoje; aktyvinti šeimas; stiprinti ryšį
nacionaliniu lygmeniu naudojantis esamomis galimybėmis;
2) lytiškumo ugdymas: tėvų ugdymas ir pagalba atstovaujant, tarpininkaujant tėvams ir
mokykloms;
3) tėvų teisės ugdyti vaikus pagal savo įsitikinimus įgyvendinimas; tėvų teisių
formulavimas ir informavimas apie galimus įrankius;
4) tinklo tarp NŠTA narių stiprinimas ir plėtimas;
5) finansų paieška administracijos stiprinimui;
6) reaguoti į tiesioginius pagalbos šeimai iššūkius.

2.5. ASOCIACIJOS NARIŲ STRAIPSNIAI
Pagrindiniai žiniasklaidos atstovai su kuriais dažniausiai bendraujame ir bendradarbiaujame
tai

www.Bernardinai.lt;

katalikiškas

mėnraštis

„Artuma“,

www.delfi.lt;

www.balsas.lt;

www.15min.lt; Respublika, Vakarų ekspresas ir kt.
Nuo 2009 m. gegužės mėn. bendradarbiaujant su katalikišku mėnraščiu „Artuma“ NŠTA
įgyjo galimybę informuoti mėnraščio skaitytojus apie Lietuvos šeimos politiką, išreiškiant NŠTA
poziciją priimamų/priimtų sprendimų atžvilgiu.
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2.6. 2016 METAIS NŠTA IŠSIŲSTI RAŠTAI
2016 m. išsiųsti keturi raštai, dėl klausimų, susijusių su šeimos politika, taip pat prisidėjo
prie keturių raštų, kuriuos rengė kitos nevyriausybinės organizacijos.

2.7. DALYVAVIMAS DARBO GRUPĖSE
Vykdydama savo veiklą NŠTA per savo narius dalyvavo septyniose formaliose ir
neformaliose darbo grupėse, susijusiose su šeimos politika, švietimu ir panašiomis politikos
sritimis.
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