Projektas
„AŠIS: atstovavimo šeimų
interesams stiprinimas 2019“
2020-02-07
Projekto vadovė
Jolanta Ramonienė

PAREIŠKĖJAS:
PROJEKTO ĮGYVENDINIMO DALYVIAI:

PROJEKTO ĮGYVENDINIMO PARTNERIAI:

PROJEKTO ĮGYVENDINIMĄ RĖMĖ:
Viešosios politikos sritis, kurioje veikia
pareiškėjas – šeimų stiprinimas

Skirtos lėšos projektui – kas iš to Lietuvai?
Bendradarbiavimas

Atstovavimas
Argumentacijos
pagrįstumas
Lėšų taupymas

Žinomumas
Šeimų organizacijos –
pajėgesnis institucijų partneris

Techninės priemonės NVO veiklos
viešumui, skaidrumui užtikrinti
Atstovavimo darbo grupėse,
susitikimų su valdžios
institucijomis ir kitos
veiklos informacijos
sklaida viešuose
kalendoriuose –
Lietuvos tėvų forumo
pavyzdys.

Rekomendacija NVO atstovams, kaip skelbti ir teikti
informaciją apie atstovavimo veiklos detales, susitikimus
bei planus viešai skelbiamame kalendoriuje:
Motyvacija – sprendžiamos šeimų organizacijoms
aktualios problemos
Naudos – patogu planuoti veiklas, susitikimus bei
komunikuoti tarpusavyje; struktūruoti ir valdyti informaciją;
lengviau rengti veiklos ataskaitas
Pamokos – būtinas atsakingas asmuo

Tyrimai, studijos ir analizės apie NVO
galimybes teikti viešąsias paslaugas (I)
Studija „Šeimos ir vaiko gerovės užtikrinimo per paslaugų plėtrą iššūkiai“
(Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija)

Tyrimo tikslas – išsiaiškinti tėvų požiūrį ir reakcijas į vykdomą vaiko teisių
apsaugos reformą Lietuvoje.
Išanalizavus tėvų požiūrį į reformą paaiškėjo, kad:
•

Dauguma tėvų domisi vaiko teisių apsaugos reforma

•

Pagrindiniai informacijos šaltiniai – žiniasklaida ir socialiniai tinklai

•

Tėvų požiūris į reformą daugiau neigiamas nei teigiamas

•

Tėvų emocinės reakcijos į reformą susiję daugiau su baime, pasimetimu
bei nerimu, negu su džiaugsmu, kad vaikais pasirūpinta

•

Didžioji dalis tėvų mano, kad vaiko teisių apsaugos reforma turi būti
taisytina

Daugiau informacijos:
http://www.nsta.lt/wp-content/uploads/2020/01/t%C4%97vu-poziuris-i-vaiko-teisiu-apsaugosreforma1.pdf

Rekomendacijos dėl NVO teikiamų paslaugų
kokybės gerėjimo ir veiksmingesnio viešųjų
išteklių paslaugoms teikti paskirstymo
•
Socialinės
apsaugos ir darbo
ministerijai,
•
Tarpžinybinei
•
vaiko gerovės
tarybai pateikti
raštai

Esminės tyrimo
rezultatais
pagrįstos
rekomendacijos

Dėl NVO, teikiančių paslaugas vaikams ir šeimai,
sektoriaus stiprinimo vaiko teisių apsaugos srityje
Dėl tėvų poreikius atitinkančios pagalbos teikimo
Dėl efektyvesnio paslaugas vaikams ir tėvams
teikiančių NVO, tėvų ir valdžios institucijų
bendradarbiavimo

•

Kurti visų besirūpinančių šeima institucijų
bendradarbiavimo mechanizmą, grįstą problemų
sprendimo, o ne kaltinimo modeliu

•

Vaiko ir šeimos gerovės didinimas turi vykti per
teigiamą šeimų patirtį ir realybę atitinkančius
pagalbos šeimai pavyzdžius žiniasklaidoje

•

Vaiko teisių apsaugos sistemos tobulinimas turi vykti
sukuriant grįžtamojo ryšio mechanizmą, o ne tik per
skundus

•

Optimalaus NVO, valstybinių/savivaldybinių institucijų
bei šeimų bendradarbiavimo modelio sukūrimas ir
taikymas, pasitelkiant TBK

Tyrimai, studijos ir analizės apie NVO
galimybes teikti viešąsias paslaugas (II)
Tyrimas „Šeimos ir darbo derinimas: Lietuvos profesinių sąjungų
pozicija“ (Nacionalinis aktyvių mamų sambūris)
•

Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas yra aktuali ir svarbi tema

•

Šeimos ir darbo derinimo sritis yra daugiasektorinė

•

Pastebima šios temos aktualumo augimo dinamika, susijusi su kintančiu
darbuotojų požiūriu į gyvenimo kokybę

•

Darbdaviai, profsąjungų nuomone, stokoja suvokimo apie augančią
šeimos ir darbo derinimo svarbą darbuotojams

•

Išskirtini keturi šios srities lygmenys/veikėjai – valstybinis/vyriausybinis,
darbdavių, profesinių sąjungų ir NVO, deja, jie veikia išsiskaidę, nėra
koordinuojančio darinio

•

Įsipareigojimų plėtotę paskatintų didesnis susijusių veikėjų sutelktumas ir
bendradarbiavimas, veiklos koordinavimas

•

Atsakomybes keisti darbdavių požiūrį profsąjungos priskiria išimtinai tėvų
(šeimų) organizacijoms

Daugiau informacijos: http://www.nsta.lt/wp-content/uploads/2020/01/NAMS-Seimos-ir-darboderinimas-profsajungu-pozicija.pdf

Nacionalinio ir savivaldos lygmenų ilgalaikio
bendradarbiavimo mechanizmų stiprinimas –
pasiūlymai institucijoms
Seimo Švietimo ir mokslo komitetui, Švietimo, mokslo ir sporto
ministerijai, Seimo grupės „Už šeimą“ pirmininkui:
• Dėl Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai (SLURŠ)
programos vykdymo
Seimo Žmogaus teisių komitetui:
• Dėl šeimos politikos atitikimo šeimų poreikiams
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai:
• Dėl šeimos ir darbo derinimo priemonių diegimo (2)
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai:
• Dėl bendrojo ugdymo programų atnaujinimo gairių
• Dėl švietimo pažangos grupės

Institucijų reakcijos į gautus pasiūlymus

NVO narių kompetencijų didinimas
Mokymai Elektrėnų
savivaldybėje
veikiančių NVO
nariams „Lyderystė
NVO atstovams”

Mokymai NAMS
nariams „Palankus
šeimai darbdavys =
šeimos interesai:
Suomijos modelis“

Mokymai NŠTA nariams apie
SLURŠ tinkamo įgyvendinimo
prielaidas bei pagrindinius
iššūkius

Mokymai LTF nariams socialinės ekologijos
temomis lyderystės, bendradarbiavimo,
komunikavimo gebėjimų stiprinimui

NVO institucinių gebėjimų stiprinimas

Žmogaus teisių atstovavimo
gebėjimų stiprinimui skirti mokymai
Atstovavimo šeimoms
nacionaliniu
lygmeniu mokymai

Mokymai „Derybinių viešojo kalbėjimo
įgūdžių gerinimas instituciniame
atstovavime“

Švietimo bendruomenių lyderystės forumas
LTF konferencija 2019 „Vaikas – darbo
priemonė ar aukščiausia vertybė?“

NVO institucinių gebėjimų stiprinimas

Mokymai „Šeimos
gerovės užtikrinimo
principai vaiko
atvejo vadybos
procese“
Mokymai „Agresijos atpažinimas ir
įveikos būdai”

Šeimų NVO vadovų lyderystės ugdymas
dalyvaujant Pasaulinėje lyderystės
konferencijoje Lietuvoje

Mokymai lytiškumo ugdymo
programos savanoriams

NVO asocijavimosi plėtra

Diskusija dėl šeimų
organizacijų
skėčio steigimo

Šeimų organizacijų telkimo forumas 2019
Dalyvavo 20 organizacijų atstovai

Informacijos sklaida ir viešinimas

Atradimai
15 metų dirbom, arėm, savo prakaitu klaidas
supratom ir tik dabar tokius mokymus gavom!
– Jei kito teisės mažina mano laisvę, kodėl aš
turėčiau riboti savo laisvę dėl kito teisių?
– Kad visi sugyventumėm!
Kalbėti patinka, bet, pasirodo, nemoku!
Kai įvardinote, kiek pamokų mes prasėdėjom, tai suvokiau
savo vaikų norą po pamokų lėkti laukais ir miškais.
Ačiū už prasmingą šeštadienį. Seksiu
Jūsų naujienas, ko tikrai nedarydavau.
Čia buvo kaip aklai vištai grūdas!
Savaitgalio seminaras buvo nauja,
netikėta ir prasminga pažintis su
pozityviu požiūriu į klientų agresiją.

