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Kaip šeimų organizacijos įgijo teisę dalyvauti
NVO institucinio stiprinimo konkurse...
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PROJEKTO ĮGYVENDINIMO DALYVIAI:

PROJEKTO ĮGYVENDINIMO PARTNERIAI:

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

Techninės priemonės NVO veiklos
viešumui, skaidrumui užtikrinti
Šeimų organizacijų bendradarbiavimo ir veiklos viešinimo platforma
seima.tipihub.com

Informuotumui apie šeimos politikos
srityje veikiančias NVO didinti skirtas
šeimų NVO katalogas

Tyrimai, studijos ir analizės apie NVO
galimybes teikti viešąsias paslaugas
•

Studija „Nevyriausybinių organizacijų dalyvavimas mokyme
apie lytiškumą“. Reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa ir
visuomenės nuomonės tyrimas „Lytinis ugdymas“.

Valstybės ir savivaldybių įstaigos galėtų prasmingai bendradarbiauti su programų
rengėjais skleidžiant informaciją apie šių NVO veiklą ir organizuojant užsiėmimus,
tačiau vertinant valstybės mastu, pokyčiai šioje srityje būtų inkrementiniai. Norint
užtikrinti lytiškumo ugdymo paradigma grįstą ir tėvų dorovines nuostatas atitinkantį
mokymą apie lytiškumą, būtinas tolesnis ŠMSM patvirtintos bendrosios „Sveikatos ir
lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai“ programos tobulinimas ir nedviprasmiško jos
įgyvendinimo strategija.

• Galimybių studija „Palankios šeimai darbo aplinkos vertinimo
sistemos kūrimas Lietuvoje: esamos situacijos analizė ir
rekomendacijos“.
Šeimos ir darbo derinimo mechanizmo įgyvendinimas negali išsivystyti pakankamai ir
atliepti šeimų poreikių, kai šiuose procesuose nėra galimybės dalyvauti tėvų
atstovams, o sistemos veikimo sąlygos derinamos trišaliu principu neįtraukiant
nevyriausybinių organizacijų. Būtina ieškoti galimybių kaip išplėsti atstovavimą šeimų
interesams derybose su darbdaviais, vykdyti įteisintų lengvatų dirbančioms šeimoms ir
suderėtų sąlygų įgyvendinimo stebėseną bei monitoringą ir tai daryti ne
prieštaraujančių viena kitai pusių kaktomušos kontekste profsąjungos - darbdaviai, o
vykdant trečiai šaliai.

Rekomendacijos dėl NVO teikiamų paslaugų
kokybės gerėjimo ir veiksmingesnio viešųjų
išteklių paslaugoms teikti paskirstymo
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, Ugdymo plėtotės centrui:
• Dėl Sveikatos, lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai (SLURŠ)
programos įgyvendinimo kokybės
• Dėl SLURŠ programos įgyvendinimo plėtros ir išteklių paskirstymo
NVO
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai:
• Dėl paauglių užimtumo paslaugų plėtros NVO sektoriuje

Nacionalinio ir savivaldos lygmenų ilgalaikio
bendradarbiavimo mechanizmų stiprinimas –
pasiūlymai institucijoms
Seimo SRDK Šeimos ir vaiko gerovės pakomitečiui:
• Dėl Nacionalinės šeimos tarybos (NŠT) sudėties ir veiklos
• Dėl kasmetinio NŠT pranešimo apie šalies šeimų būklę ir šeimos
politikos formavimo bei įgyvendinimo padėtį
Lietuvos savivaldybių asociacijai:
• Dėl bendradarbiavimo su savivaldybėmis šeimos tarybų kūrimo
srityje
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai:
• Dėl paauglių užimtumo atostogų metu skatinimo galimybių
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai:
• Dėl bendradarbiavimo SLURŠ programos įgyvendinimo srityje

Institucijų reakcijos į gautus pasiūlymus

NVO narių kompetencijų didinimas
Advokacijos nacionaliniu
lygmeniu mokymai

Advokacijos
vietiniu
lygmeniu
mokymai
Praktiniai dirbančių šeimų
atstovų mokymai „Dirbančio
reikalavimai = šeimos
poreikiai“
Mokymai „Emaptiškasis
bendravimas“

NVO asocijavimosi plėtra
Šeimų organizacijų telkimo forumas siekiant ateityje sukurti šeimų
organizacijų koaliciją. Dalyvavo 27 organizacijų atstovai.

Aptartos bendros veiklos gairės
ir NVO atstovų parašais
išreikštas pritarimas joms

Projekto vertinimai ir pastebėjimai
Jei toks projektas bus vienkartinio momentinio pobūdžio, lėšos bus tiesiog
panaudotos neefektyviai, nes pirminis susipažinimas atstovavimui menkas
pliusas.
Rekomendacijos buvo naudingos dėl galimybės patyrinėti problematiką,
pažvelgti giliau ir plačiau, paieškoti galimų sprendimų. Su viltimi, kad bent dalį
pavyks įgyvendinti ateityje. Šiai dienai tai kelio pradžia.
Projekto metu supratome, kad apie mus žinoma arba nepakankamai, arba
tendencingai su išankstinėmis nuostatomis, ribojant mūsų veiklos tematiką ir
ribas.
Dėl trumpos projekto įgyvendinimo trukmės nepavyko, kiek norėta, pasiekti
savo narių ir paraginti juos dalyvauti projekto renginiuose ir mokymuose.

Esminiu trūkumu matome dėl projekto trukmės suspaustą grafiką, kada dalis
kolegų tiesiog negalėjo dalyvauti mokymuose ar seminaruose kiekvieną
savaitgalį.
Ypač paliko įspūdį mokymai, orientuoti į bendrų tikslų išryškinimą, kur net
skirtingiausios organizacijos rado sąlyčio taškų ateities veiklai.
Buvo įspūdinga per tokį trumpą projekto įgyvendinimo laiką – 3 mėn. –
nuveikti tiek darbų, apie juos paskleisti žinią ir viską apibendrinti bei parengti
ataskaitas.
Projektas turi potencialo tęstinumui, nes 2018 m. buvo žengtas pirmas
žingsnis link šeimų organizacijų koalicijos steigimo ir jis sutiktas labai
palankiai.

Konkurso vertinimai ir pasiūlymai
Konkurse advokacija ir atstovavimas yra paliekami paraštėse, esminis
dėmesys sutelkiamas į NVO galimybes teikti viešąsias paslaugas,
kurių tyrimą ir plėtros galimybes privalo pateikti konkurse
dalyvaujančios NVO.
Siūlome rengiant nuostatus 2020 m. konkursui įvertinti advokacijos ir
atstovavimo svarbą, vengiant kriterijų, kurie neatitinka NVO institucinio
stiprinimo tikslo, paliekant daugiau galimybių pasirinkti organizacijoms
prasmingas veiklas, kurios padėtų joms augti ir tapti stipresniu
partneriu formuojant viešąją politiką Lietuvoje.
Projektų įgyvendinimo kriterijai nuostatuose nelabai lankstūs ir aiškūs,
pvz. „mistinės“ organizacinės, techninės ir teisinės priemonės, kurių
niekas negali paaiškinti. Siūlome peržiūrėti kriterijus, padaryti juos
suprantamesnius, lankstesnius.
Kadangi daugelio sričių politika turi tiesioginį poveikį šeimų gyvenimui,
o Šeimos stiprinimo įstatyme įtvirtintas horizontalus požiūris,
įpareigojantis į šeimos aspektą atsižvelgti visų sričių politikoje, siūlome
šeimos politikos (šeimų stiprinimo) srityje veikiančias NVO konkurso
nuostatuose įvardinti kaip veikiančias daugiau nei vienoje viešosios
politikos srityje.

