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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.

„Tėvai, matydami ne kokias tendencijas šeimos reikaluose, suprato, kad niekas šeimomis
nepasirūpins, jei jos pačios nepasirūpins, jei nebus balso, kalbančio jų vardu. Todėl gimė
iniciatyva ir 46 formalios ir neformalios Lietuvos organizacijos susibūrė į NŠTA, kurios tikslas –
įtvirtinti visuomenėje šeimos vertybes ir kurti palankią šeimai aplinką, kuri suprantama kaip šeimai
palankūs įstatymai, švietimas, sveikatos apsauga ir socialinės paslaugos. Tai įmanoma tik turint
aktyvią visuomeninę poziciją ir plačiai veikiančią asocijuotą struktūrą. NŠTA daugumą sudaro
aktyvūs tėvai, turintys vaikų ir nenorintys, kad vaikai gyventų pagal televizoriaus propaguojamas
vertybes.“

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;
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●

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;
●

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
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Interneto svetainė:

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

Facebook paskyra:

https://www.facebook.com/NSTAsociacija

Atsiskaitomoji sąskaita:

Nr. LT927300010092485960 (AB bankas „Swedbank“)

1.4. NARIAI
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2021 m. gruodžio 31 d.) NŠTA buvo 36 nariai juridiniai asmenys:
1. "Asmenybės ir profesinės ugdymo strategijos" (APUS), VšĮ (300975902)
2. Aleksoto Katalikių moterų draugija (135985021)
3. Asociacija "Sutuoktinių susitikimai" (305508532)
4. Ateitininkų federacija (191956728)
5. J. Kentenicho šeimos pedagogikos akademija (303649356)
6. Kaišiadorių vyskupijos Caritas (192069259)
7. Kaišiadorių vyskupijos šeimos centras (192068876)
8. Katalikų bendruomenė "Gyvieji akmenys" (192053792)
9. Kauno arkivyskupijos šeimos centras (192067774)
10. Kauno krikščioniška gausių šeimų bendrija "Ateitis" (135756574)
11. Kauno r. Domeikavos gimnazija (191090122)
12. Labdaros ir paramos fondas "Parama naujagimiui"(300068456)
13. Labdaros ir paramos fondas "VILTIES KALNAS" (300024837)
14. Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga (195748030)
15. Lietuvos Caritas (192066334)
16. Lietuvos Šeimos centras (192065951)
17. Motinos ir vaiko paramos-labdaros fondas "Aušta" (135590558)
18. Motinos Teresės šeimų namai (302779592)
19. Panevėžio vyskupijos šeimos centras (192070222)
20. Radviliškio r. Šeduvos lopšelis-darželis (290714160)
21. Šeimos klubas "Šeimos akademija" (300564242)
22. Šiaulių vyskupijos šeimos centras (292073290)
23. Vaikų ir jaunimo psichologų asociacija (300019441)
24. Vakarų Lietuvos tėvų forumas (302996418)
25. Vėriškių bendruomenė (302309009)
26. Viešoji įstaiga "Abigailė“ (302300533)
27. Viešoji įstaiga "Krizinio nėštumo centras" (303165907)
28. Viešoji įstaiga "Psichologinė parama ir konsultavimas" (302485719)
29. Viešoji įstaiga "Vilties tiltas" (158984334)
30. Viešoji įstaiga GEROSIOS NAUJIENOS CENTRAS (124543710)
31. Viešoji įstaiga Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centras (126366917)
32. VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠEIMOS CENTRAS "Kartu saldu" (302562980)
33. Vilkaviškio dekanato šeimos centras (185337753)
34. Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupė (300048119)
35. Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras (192070560)
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36. VšĮ "Šeimų universitetas" (302601732)
2021 metais nario mokestį sumokėjo 12 fizinių ir 5 juridiniai asmenys. Asociacijai
paramą suteikė 11 fizinių asmenų. Iki visuotinio susirinkimo 2022 metais nario mokestį
sumokėjo 2 juridiniai asmenys, paramą suteikė 2 juridiniai asmenys ir 9 fiziniai 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 2021 m. pabaigoje sudarė

7 nariai: Violeta Vasiliauskienė, Lina Danusevičienė, Jolita Pukelienė, Artūras
Lukoševičius, Arūnas Kučikas, Giedrė Širvinskienė, Domininkas Lizdenis. Tarybos
pagrindinės veiklos: koordinuoja Asociacijos veiklą, 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. Nuo 2017 m. gegužės 19 d. Asociacijos pirmininke yra Violeta Vasiliauskienė
(Tarybos protokolo Nr. 2017-05-19 Nr. 2/2017).

1.6. ETATINIAI DARBUOTOJAI
NŠTA veikla vykdoma nuotoliniu būdu, esant reikalui susitikimus organizuojame gyvai.
2021 m. Asociacijoje dirbo 1 etatinis darbuotojas, projektų vadovas, dirbantis nuotoliniu
būdu. Projekto vadovas naudojosi tarnybiniu mobiliuoju telefonu.
NŠTA 2021 metų strateginiam tikslui – sustiprinti ir išplėsti savo tinklą regionuoseįgyvendinti, nuo 2021m. birželio mėnesio 7d. regionų koordinatoriaus pareigoms priimta
Žydrūnė Marčiulionienė 0,5 etato. Nuo rugsėjo mėnesio 1 d. ji dirba pilnu etatu. Iki 2021 m.
gruodžio 31 d. pusė jos atlyginimo buvo dengiama projektinėmis lėšomis.
2021 metais projekto „AŠIS 2021“ bei „Esi vertas daugiau“ veikloms vykdyti buvo
priimti 4 darbuotojai pagal terminuoto darbo sutartis, nepilnu etatu.
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2. ATASKAITINIO LAIKOTARPIO (2021 METŲ) VEIKLOS
2.1. NŠTA RENGINIAI
2.1.1. Visuotiniai narių susirinkimai ir Tarybos susitikimai
Per ataskaitinį 2021 metų laikotarpį įvyko trylika NŠTA Tarybos posėdžių. ir
vienas visuotinis NŠTA narių susirinkimas.
Tarybos susirinkimų metu buvo spręsti tokie klausimai:
1. NŠTA veiklos strategijos ir taktikos klausimai
2. Stambulo konvencija ir Partnerystės įstatymas, jų stabdymas Seime
3. Bendradarbiavimo su kitomis NVO klausimai.
4. Projekto AŠIS-2021 veiklų klausimai.
5. Organizacijų,

dirbančių

šeimos

politikos

ir

pagalbos

šeimai

srityje,

bendradarbiavimo klausimai.
6. Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo grėsmės šeimai.
7. Lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai klausimai.
2021 m. balandžio 10 d. vyko visuotinis NŠTA susirinkimas. Dėl pandeminės
situacijos susirinkimas vyko nuotoliniu būdu. Bendru sutarimu buvo patvirtinta veiklos
ataskaita, finansų ataskaita, auditoriumi metams išrinktas ir patvirtintas Dainius
Brandišauskas, apsvarstytos šeimos politikos srities aktualijos.
Violeta Vasiliauskienė pristatė strateginį tikslą ir uždavinius. Viena pagrindinių
užduočių regionuose - iniciatyvių žmonių būrimas ir palaikymas.
Nustatytos 2021 metų veiklos prioritetinės gairės – stiprinti vidinius Asociacijos ryšius,
komunikuoti politines žinias regionuose, aktyvinti žmones pilietiniam veikimui ir reaguoti į
šeimai nepalankius teisės aktus, nacionaliniu lygmeniu bendrauti su visomis partijomis.
Tam tikslui pasiekti, reikalinga ieškoti naujų komunikacijos kanalų, išnaudoti virtualią
erdvę: politinių aktualijų naujienlaiškis, dažnesni susitikimai. Ieškoti būdų, kaip pritraukti
naujų jaunų ir aktyvių žmonių. Galbūt organizuoti stovyklas, susitikimus regionuose su Šeimų
tarybomis.
2.1.2. NŠTA Šeimų stovykla
2021 m. rugpjūčio 20-22 d. Karklėje vyko NŠTA narių Šeimų stovykla. Stovykloje šeimos
siekė artimiau pažinti vieni kitus, dalinosi sėkmės istorijomis, dirbo darbo grupelėse šeimoms
aktualiomis temomis. Sąmoningai skirta laiko poilsiui prie jūros, šeimų pažinčiai ir bendrystei
užmegzti.
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Stovyklos metu gimė idėja- surengti Šeimų bendrystės dieną kaip tylų, civilizuotą
protestą prieš Kaune rugsėjo mėnesį vyksiančias LGBTQ+ eitynes.
Stovyklos dalyviai palaiko mintį, kad tokios telkiančios stovyklos turėtų būti
organizuojamos kasmet.
2.1.3. Šeimų bendrystės diena
2021 m. rugsėjo 4 d. Kauno miesto Dainavos „Draugystės“ parke vyko Šeimų bendrystės
šventė. Asociacija Šeimų bendrystės dieną organizavo drauge su partneriais: Lietuvos tėvų
forumu, Kauno miesto savivaldybės šeimos taryba, Sąjunga “Vardan šeimos” ir Šeimų centru
“Būkime kartu”. Renginys organizuotas kaip tylus protestas prieš tuo pat metu vykusias Kaunas
Pride eitynes Laisvės alėjoje, kurios kėlė daug aistrų ir priešpriešos ne tik tarp kauniečių, bet ir
tarp visos Lietuvos šeimų.
Šis renginys- tai galimybė švęsti šeimą ir priminti jos svarbą visuomenei bei valdžios
žmonėms. Šventei pasirinkta laisva, pikniko forma, kad šeimos galėtų smagiai praleisti laiką ir
tuo pačiu taikiai išreikšti savo poziciją dėl prigimtinės šeimos vertės ir jos palaikymo
visuomenėje.
Šventėje dalyvavo septynios šeimų organizacijos, kurios pristatė šeimoms teikiamas
paslaugas: Krizinio nėštumo centras, Natūralaus šeimos planavimo asociacija, Kauno
arkivyskupijos šeimos centras, Daugiavaikių šeimų asociacija “MES”, Arkos bendruomenė,
Gerosios naujienos centras, Tikėjimas ir Šviesa.
Renginyje vyko daug visą šeimą įtraukiančių veiklų: kryžiažodžių turnyras, piešimas,
keramika, karoliukų vėrimas, apyrankių gamyba, juvelyrikos darbuočių dirbtuvėlės, piešimas
ant kūno, įvairūs šeimas telkiantys žaidimai. Vaikščioti lynu mokė daugiavaikis tėtis, pagarsėjęs
viešomis „slackline“ treniruotėmis - kaunietis teisininkas Kęstutis Žižys.
Šeimų bendrystės dienoje dalyvavo daugiau nei 2000 žmonių. ne tik iš Kauno, bet ir iš
kitų miestų. Renginys buvo minimas ir spaudoje: BNS spaudos centras, Kauno diena,
Respublika,Tiesos.lt, lrytas, Atspindžiai. Ir organizatoriai, ir po renginio kalbintos šeimos mano,
kad Šeimų bendrystės diena galėtų tapti gražia tradicija ne tik kauniečiams, bet ir visos Lietuvos
šeimoms.

2.2. RYŠIŲ SU NARIAIS PALAIKYMAS
2020 metų birželio 26 dieną Visuotinio susirinkimo metu buvo priimtas sprendimas
siūlyti pakeisti narystės principą, paliekant tik juridinius asmenis, o fizinius asmenis pakviesti
ateiti į NŠTA kartu su savo organizacijomis. Tuo pačiu būtų sudaryta galimybė fiziniams
asmenis tapti neformaliais NŠTA nariais – NŠTA bičiuliais, kurie galėtų gauti informaciją,
8
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kreiptis į NŠTA įvairiais klausimais. Įstatų pakeitimai buvo užregistruoti Registrų centre
2020m. gruodžio mėn. Ryšių su NŠTA nariais palaikymui 2020 metais buvo sukurta duomenų
bazė CRM pagrindu.
2021 m. vienas pagrindinių Asociacijos tikslų buvo kurti ryšį tarp asociacijos nariųorganizacijų, geriau vieniems kitus pažinti ir formuoti artimesnį santykį, kuris vestų į
bendradarbiavimą dėl bendrų Asociacijos tikslų.
Šiuo tikslu nuo 2021 m. birželio mėnesio pradėta organizuoti periodiškus
kasmėnesinius NŠTA juridinių narių susitikimus, kurių metu sistemingai dalinamasi narių
ir šalies politinėmis aktualijomis. Per ataskaitinį laikotarpį, iki 2021m. gruodžio 31 d. buvo
suorganizuoti 5 juridinių narių nuotoliniai susitikimai. Jų metu ne tik artimiau vieni kitus
pažinome, bet ir išsigryninome vidinės komunikacijos vertybes, išsakėme savo lūkesčius,
išsiaiškinome, kodėl mums svarbu bendradarbiauti ir kaip galime to siekti. Atverti probleminiai
klausimai, kurių pagrindu galima būtų organizuoti organizacijoms narėms mokymus. Svarbios
temos: Kaip suderinti visuomeninį darbą ir laiką šeimai, kaip dirbant NVO užsitikrinti socialines
garantijas? Kaip atverti LGBT problematiką liberalių tėvų aplinkoje? Kaip dirbti su socialinių
įgūdžių stokojančiomis mamomis? Kas yra NŠTA ambasadoriai LR Seime? Kaip sukurti ir
paleisti paprastą “minios finansavimo” kampaniją organizacijos projektams socialinėje
medijose? Kur rasti palaikymo veikti (kaip veikti) naujai įkurtai asociacijai?
Atsižvelgiant į sudėtingas laiko aplinkybes, vis intensyvėjantį puolimą prieš
prigimtinės šeimos vertybes, buvo išsikeltas tikslas plėsti savo ratą regionuose ir
suvienyti Lietuvos žmonių balsą.
Šeimų ambasadorių idėjos tikslas - žmonių įgalinimas bendruomeniniam ir
vyriausybiniam veikimui ir NŠTA regioninių skyrių sukūrimas.
Nuo 2021 m. birželio mėnesio iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos suburta 15 NŠTA
šeimos ambasadorių, iš jų 5 aktyviai dalyvauja Asociacijos veikloje.
Suorganizuoti 5 nuotoliniai susitikimai, kurių metu sustiprinta ambasadorių bendrystė,
įgytas pasitikėjimas vieni kitais. Nuolat palaikomas ryšys su aktyviais ambasadoriais el. laiškais,
asmeniniais skambučiais telefonu, tariamasi dėl galimo žmonių įsitraukimo prieš LRS
posėdžius, siekiant šeimoms palankių sprendimų.

2.3. NŠTA SKLAIDA
2.3.1. Interneto svetainė https://www.nsta.lt/
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NŠTA įvaizdžio formavimui bei idėjų skleidimui svarbus įrankis yra NŠTA interneto
svetainė.

Anksčiau

buvusi

svetainės

www.mususeima.lt

dalimi

(adresu

www.mususeima.lt/nsta) 2010-ųjų rudenį buvo sukurta nauja NŠTA svetainė adresu
www.nsta.lt.
Šioje svetainėje pateikiama informacija apie NŠTA principus, veiklą ir įstojimo sąlygas.
Svetainėje pateikiami svarbiausi NŠTA nuveikti darbai nuo asociacijos įkūrimo pradžios,
asociacijos pozicija aktualiais klausimais. Taip pat internetinė svetainėje pateikiami duomenys
apie tai, kaip galima paremti NŠTA veiklą.
Svetainė pasenusi ir reikalauja atnaujinimo. Reikalingos papildomos lėšos.
2.3.2. NŠTA naujienlaiškis
Nuo 2021m. birželio mėnesio pradėtas leisti periodinis (kasmėnesinis) NŠTA naujienų
elektroninis leidinys - NŠTA naujienlaiškis, kuriuo dalinamasi su visais NŠTA nariais ir
asmenimis, pritariančiais Asociacijos tikslams, vertybėms ir veiklai. Pagrindinės leidinio
skiltys: Renginiai (įvykę ir planuojami); Naujienos: aktualijos ir ateities planai ((Ne)mažos
pergalės, Žmogaus teisės ir laisvės , Švietimo ir šeimos politika, Gender ideologija, Gyvybės
apsauga), Padėkos žodis ir kt. atsižvelgiant į mėnesio aktualijas. Naujienlaiškis kuriamas Canva
programa, kurios išlaikymui skiriama 20 Eur / mėn.
2.3.3. NŠTA socialiniai tinklai
Veikia 2 Facebook puslapiai: Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija ir Aš myliu savo šeimą.
Nuo 2021m. birželio mėnesio pradėjus sistemingai kiekvieną dieną administruoti NŠTA
FB puslapį, neskiriant reklamoms jokių lėšų, buvo pritraukta beveik 1000 naujų puslapio
sekėjų. Šiuo metu puslapį Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija stebi 1370 žmonių, puslapį Aš
myliu savo šeimą- 42 594 žmonės.
Sukurta Contribee lėšų rinkimo platforma https://contribee.com/nsta, į kurią talpinama
NŠTA veikla ir naujienos. Platforma labai patogi norintiems pastoviai remti Asociacijos veikląprenumeratoriams pasirinkta pinigų suma nuskaičiuojama automatiškai kas mėnesį. Šiuo metu
platforma turi tik 2 aktyvius prenumeratorius- NŠTA rėmėjus.

2.4. NŠTA 2021 M. VYKDYTI PROJEKTAI
2.4.1. „AŠIS - atstovavimo šeimų interesams stiprinimas 2021“
NŠTA drauge su Šeimos institutu, Lietuvos tėvų forumu, Nacionaliniu aktyvių mamų
sambūriu ir Laisvos visuomenės institutu vykdė projektą „AŠIS: atstovavimo šeimų interesams
stiprinimas 2021“.
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2021 m. buvo plėtojamas dar 2018 m. išsikeltas ilgalaikis projekto tikslas – telkti ir
stiprinti šeimų interesams atstovaujančias nevyriausybines organizacijas, kad būtų užtikrintas
nuoseklus, efektyvus, ilgalaikis ir platus (apimamų sričių ir teritorine prasme) atstovavimas
šeimoms nacionaliniu ir vietiniu lygmeniu.
Projekto veiklos, kurias vykdė NŠTA
Siekiant tobulinti šeimų NVO kompetencijas, skirtas užtikrinti kokybišką šeimų
stiprinimo politikos srities stebėseną ir dalyvavimą sprendimų priėmimo procesuose, buvo
organizuojami mokymai:
•

NŠTA mokymai narėms-organizacijoms ir jų nariams. Kiekvienam aktyviam
visuomenėje asmeniui aktuali jo teisė reikšti savo nuomonę ir įsitikinimus apimtis ir jos
gynimo galimybės. Taip pat labai svarbu atpažinti neapykantos kalbą ir mokėti nuo jos
apsiginti. Mokymai buvo organizuojami žmogaus teisės į saviraišką bei įsitikinimus
tematika.

•

NŠTA

vidiniai

strateginiai

mokymai

apie

organizacijos

misijos,

vizijos

suformulavimą ir strateginio veiklos plano parengimą.
Kartu su projekto partneriais sukurta šeimų stiprinimo viešosios politikos advokacijos
strategija. Šeimų organizacijų Lietuvoje yra nemažai. Dauguma jų veikia pagal turimas
kompetencijas savo srityse. Tačiau toks išsibarstęs, nekoordinuotas veikimas reikalauja
nemažai laiko bei žmogiškųjų resursų, o pasiektas rezultatas neretai netenkina. Esant
atsakingai parengtai advokacijos strategijai šeimų stiprinimo klausimu galima sutelkti
skirtingas ir/ar panašias kompetencijas turinčias šeimų organizacijas bendram tikslui.
Tikimasi, kad bus labiau koordinuotas bei efektyvus organizacijų veikimas, vyks
glaudesnis bendradarbiavimas, organizacijos stiprins vienos kitas, augins savo
kompetencijas, greičiau ir kokybiškai bus pasiekiami pokyčiai šeimų stiprinimo
politikos srityje.
•

NŠTA nuotoliniai mokymai su šeimomis dirbančioms organizacijoms „Vaiko tėvų
pirmumo teisė auginti ir auklėti savo vaikus bei dalyvavimas teisėkūros
procesuose“. Lektorius Ramūnas Aušrotas.
Šeimos ir vaiko gerovės užtikrinimo srityje su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

buvo siekiama užtikrinti kuo geresnį šeimų poreikių atstovavimą ir kokybiškų, šeimų poreikius
atitinkančių sprendimų priėmimą- NŠTA pateikti 3 pasiūlymai SADM.
Suorganizuotas 1 NŠTA atstovo susitikimas su Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir
įvaikinimo tarnybos vadove Ilma Skuodiene. Susitikimo metu aptarti šeimoms aktualūs
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klausimai, ieškota galimų optimaliausių sprendimų šeimoms. Šeimoms aktuali žinutė per
socialinius tinklus pasiekė apie 4000 žmonių.
NŠTA kartu su partneriu (LVI) į 2021 m. veiklos planus įsitraukė veiklas, susijusias su
2021-2030 m. Nacionaliniu pažangos planu. Pagal IV skyriaus 2 strateginio tikslo “Didinti
gyventojų socialinę gerovę ir įtrauktį […] ir gerinti Lietuvos demografinę padėtį” 2.5 uždavinį
buvo siekiama skatinti gimstamumą. Tam buvo parengtos pirminės Nacionalinės krizinio
nėštumo strategijos gairės, surengta konferencija šių gairių pristatymui bei ekspertų įžvalgų
pasidalinimui. Pagal 2.7 uždavinį buvo vykdomos apskrito stalo diskusijos su pasirinkto
regiono aktyviomis NVO ir jų nariais šeimos ir vaiko gerovės srityje iškylančiais aktualiais
klausimais.
Projektas finansuotas pagal LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuotą
Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos
2021 m. konkursą (Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis 2021 m. kovo 8 d. Nr.
NOBP01252). Projektui buvo skirta finansavimo suma – 54 000 Eur.
Kiti projekto rezultatai yra pasiekiami https://www.nsta.lt/uncategorized/asisatstovavimo-seimu-interesams-stiprinimas-2021/
2.4.2. NŠTA partneriai Kauno arkivyskupijos jaunimo centras 2020 – 2021 metais
vykdė projektą „Esi vertas daugiau“.
Projektas įgyvendina lytiškumo ugdymo programą ugdymo įstaigose ir kuria
metodines priemones mokytojams ir mokiniams. „Esi vertas daugiau“ sėkmingai gyvuoja
penkerius metus ir papildo brandaus lytiškumo ugdymo spragą Lietuvos mokyklose. Kartu
veikiant su NŠTA buvo parengta paraiška Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai Šeimos
gerovės projektams, pagal kuriuos šis projektas buvo iš dalies finansuojamas iš SADM lėšų 2020
ir 2021 metais. Analogiška paraiška pateikta ir 2021 metų pabaigoje 2022 ir 2023 metams.
Per pusę metų aplankomi maždaug 1500 vyresnio amžiaus moksleivių, kuriems
paskelbiama trejopo pobūdžio žinia atspindinti programos pavadinimą:
•

„Esi“ – krikščioniškos antropologijos samprata;

•

„vertas“ – nelygstamos asmens vertės ir orumo klausimai, pagarbaus santykio su

priešingos lyties asmeniu aspektai;
•

„daugiau“ – kerygminė žinia apie tai, kad Kristus yra mūsų centras, atpirkęs nuodėmes

ir kviečiantis turėti amžinojo gyvenimo perspektyvą.
Pravesti pamokas mokyklose visoje Lietuvoje kviečia mokytojai, socialiniai darbuotojai,
psichologai.
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Susitikimų turinys remiasi:
•

Katalikiškomis lytiškumo ugdymo gairėmis (Vytauto Didžiojo universiteto leidykla),

•

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrąja programa (ŠMM patvirtina

2016 m.)
Projekto rezultatai:
•

Aplankyta 90 mokyklų

•

Susipažinta su 4900 jaunuolių

•

Suorganizuoti 35 susitikimai su sutvirtinamaisiais

•

Veikia interaktyvi „Esi vertas daugiau“ svetainė https://esivertasdaugiau.lt/
2.4.3. „Atviri gyvenimui“
Projektas „Atviri gyvenimui: vaikų ir jaunimo lytinės sveikatos stiprinimas ir

rizikingos lytinės elgsenos prevencija, taikant inovatyvias mokymo priemones”, sutarties
Nr. Nr. S-577, vykdytas kartu su Vytauto Didžiojo universitetu nuo 2020 m. lapkričio 12d. iki
2021 m. lapkričio 12 d.
Projekto tikslas- stiprinti vaikų ir jaunimo lytinę sveikatą bei rizikingo lytinio elgesio
prevenciją, sukuriant inovatyvias mokymo priemones, skirtas Sveikatos ir lytiš kumo ugdymo
bei rengimo š eimai programos įgyvendinimui, ir jas iš bandyti Lietuvos ugdymo įstaigose.
Projektui skirta fondo lėšų 69 788,41 Eur
Projekto veiklos:
•

„Vaisingumo formulė“ scenarijaus kūrimas ir skaitmeninis vizualizavimas, talpinimas į
svetainę atvirigyvenimui.lt.

•

„Gyvenimas iki gimimo“ scenarijaus kūrimas ir skaitmeninis vizualizavimas, talpinimas
į svetainę atvirigyvenimui.lt.

•

IP sukūrimas pagal SLURŠ programos, 2.5. „Fizinė sveikata“ komponento, Lytinio
brendimo dalį, Vaiko teisių užtikrinimo ir tėvų atsakomybės tema teisiniu aspektu,
sukurtų priemonių talpinimas į svetainę atvirigyvenimui.lt.

•

IP pagal SLURŠ programos, 2.5. „Fizinė sveikata“ komponento, Lytinio brendimo dalį,
Žmogaus gyvybės apsauga nuo pradėjimo momento - teisiniai aspektai, sukurtų
priemonių talpinimas į svetainę atvirigyvenimui.lt.

•

Vaizdinių IPUSi kūrimas (scenarijaus kūrimas ir filmavimas). Talpinimas į svetainę
www.esivertasdaugiau.lt

•

Vaizdinio turinio IPUSi adaptavimas (vertimas į lietuvių kalbą). Šios veiklos įgyvendinti
nepavyko (gautas neigiamas autorių atsakymas dėl galimybės publikuoti vaizdinio
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turinio adaptaciją). Tačiau papildomai (nors nebuvo numatyta pagal projektą) išversta
ir spaudai paruošta kita IPUSi – atvirus pokalbius skatinančių kortelių žaidimas „DMC
DECK = deep meaningful conversation“ („GPP KORTOS = gilūs prasmingi pokalbiai“).
•

Metodinio tipo IPUSi (savianalizės testai, apklausos, asmeniniai žaidimai) teorinis
kūrimas ir adaptavimas internetiniui puslapiui www.esivertasdaugiau.lt

•

Garsinio turinio IPUSi kūrimas, talpinimas į internetinį puslapį www.esivertasdaugiau.lt
bei „YouTube“ kanalą „Esi vertas daugiau“.

•

Internetinės svetainės atvirigyvenimui.lt skirtos patalpinti IPU struktūros sukūrimas ir
paleidimas.

•

IPU talpinimas į svetainę.

•

Internetinės svetainės www.esivertasdaugiau.lt pritaikymas sukurtų IPUSi naudojimui.

•

IPU ir iPUSi vertinimo metodologijos pagrindimo bei instrumentų sukūrimas.

•

IPU pristatymas tikslinei grupei, apklausa prieš/po mokymų bei refleksija.

•

Mokymai komandai, kuri darys sukurtų IPUSi pristatymus mokyklose.

•

IPUSi išbandymas pasirinktose Lietuvos ugdymo įstaigose.

•

Vertinimo duomenų apdorojimas (IPU mokytojų nuomonės prieš ir po mokymų
apklausa bei refleksijos po jų ir IPUSi vertinimo duomenų apdorojimas).
2021 m. spalio 6 d. Kauno arkivyskupijos centre vyko VDU, LVI ir NŠTA vykdyto projekto

„Atviri gyvenimui: vaikų ir jaunimo lytinės sveikatos stiprinimo ir rizikingos lytinės elgsenos
prevencijos inovatyvių mokymo priemonių taikymas“ mokymai savanorių komandai.
Mokytojai-

savanoriai supažindinti su inovatyviomis priemonėmis ugdymuisi (IPUSi),

apmokyti, kaip jomis naudotis ir pristatyti mokiniams. Mokymus vedė lektorė Agnė Nazarenko.
2021 m. spalio 8 d. įgyvendinant minėtą projektą vyko mokslinis- praktinis seminaras
mokytojams (biologijos, dorinio ugdymo, klasės auklėtojams ir kt.), mokyklų visuomenės
sveikatos specialistams, mokyklų socialiniams darbuotojams. Seminaro tikslas-

suteikti

reikiamų žinių ir įgūdžių mokytojams, mokyklų visuomenės sveikatos specialistams, mokyklų
socialiniams darbuotojams apie vaikų ir jaunimo lytinės sveikatos stiprinimą bei rizikingo
lytinio elgesio prevenciją.

2.6. ASOCIACIJOS NARIŲ STRAIPSNIAI
2021 m. kovo mėn. NŠTA veikla buvo kritikuojama žurnalisto Š. Černiausko, kuris savo
portale www.siena.lt nepagrįstai kaltino NŠTA ir kitas bendradarbiaujančias organizacijas
ryšiais su Kremliumi. NŠTA savo atsakymą paskelbė Laikmetyje:
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„NŠTA: už rūpestį šeima – kremlinių etiketės!“ Violeta Vasiliauskienė, Aidmantas
Bernatonis. https://www.laikmetis.lt/nsta-uz-rupesti-seima-kremliniu-etiketes/
Žurnalistė Edita Grudzinskaitė atliko savo tyrimą šiuo klausimu ir paneigė žurnalisto Š.
Černiausko atliktus „tyrimus“ ir pateiktus teiginius.
„Siena.lt tyrimas nukreiptas į Nacionalinę šeimų ir tėvų asociaciją tėra Nif Nifo namelis“
Edita Grudzinskaitė
https://www.laikmetis.lt/siena-lt-tyrimas-nukreiptas-i-nacionaline-seimu-ir-tevuasociacija-tera-nif-nifo-namelis/
Pagrindiniai

žiniasklaidos

atstovai,

su

kuriais

dažniausiai

bendraujame

ir

bendradarbiaujame, tai „Laikmetis“, „Respublika“, www.delfi.lt; www.15min.lt;
•

Straipsnis tema apie moterų reprodukcines teises „Tik dvi tabletės?“. Jolita Pukelienė

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nuomones/jolita-pukeliene-tik-dvi-tabletes-181523340
•

Straipsnis apie Partnerystės įstatymo teisinius ir moralinius aspektus: „Įrodyti, kad
karalius ne nuogas“. Ramūnas Aušrotas

https://www.bernardinai.lt/irodyti-kad-karalius-ne-nuogas/
http://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/ramunas-ausrotas.-irodyti-kadkaralius-ne-nuogas;
•

„Ar švietimo sistemoje liks vietos rengimui šeimai?“. Ramūnas Aušrotas

https://www.laikmetis.lt/ramunas-ausrotas-ar-svietimo-sistemoje-liks-vietos-rengimuiseimai/
•

„Ko trūksta Nacionaliniame susitarime dėl švietimo politikos?“ Ramūnas Aušrotas

https://www.lrt.lt/naujienos/pozicija/679/1523990/ramunas-ausrotas-ko-trukstanacionaliniame-susitarime-del-svietimo-politikos
•

„Lyties tapatybės problemos: geros žinios iš Suomijos ir ne tokios geros iš Lietuvos“.
Gintautas Vaitoška

https://www.bernardinai.lt/lyties-tapatybes-problemos-geros-zinios-is-suomijos-ir-netokios-geros-is-lietuvos/
•

Straipsnis apie NŠTA veiklą ir renginius „Žinomos ir nežinomos kovos už šeimos
vertybes“. Ieva Šiugždinienė.

https://www.laikmetis.lt/zinomos-ir-nezinomos-kovos-uz-seimos-vertybes/
https://www.pozicija.org/zinomos-ir-nezinomos-kovos-uz-seimos-vertybes/
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•

„Ar moters apsisprendimas abortui Lietuvoje tikrai yra laisvas ir informuotas
pasirinkimas?“ Violeta Vasiliauskienė

https://www.laikmetis.lt/dr-v-vasiliauskiene-ar-moters-apsisprendimas-abortui-lietuvojetikrai-yra-laisvas-ir-informuotas-pasirinkimas/

2.7. 2021 METAIS NŠTA IŠSIŲSTI RAŠTAI
2021 metais NŠTA parengta ir išsiųsta:
•

2021 m. vasario 8 d. raštas Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komitetui,
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, LRT Tarybai, LRT administracijai, Visuomenės
informavimo etikos asociacijai, Lietuvos radijo ir televizijos komisijai, Žurnalistų etikos
inspektoriaus tarnybai „DĖL PER NACIONALINĮ TRANSLIUOTOJĄ LRT RODYTŲ LAIDŲ
„ĮDOMIOSIOS PAMOKOS“ 2020 12 15 IR 2021 01 11“;

•

2021m. balandžio 14 d. raštas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos Ministrui
Arūnui Dulkiui „„DĖL VIZITO MEDIKAMENTINIO ABORTO IR LEVONORGESTROLIO
KOMPENSAVIMO KLAUSIMU“

•

2021m. balandžio21 d. raštas Lietuvos švietimo tarybai „DĖL NACIONALINIO ŠVIETIMO
SUSITARIMO“

•

2021m. balandžio 21 d. raštas Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijai „DĖL
RENGINIŲ UŽSIENYJE ĮVERTINIMO“

•

2021m. birželio 10 d. raštas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministerijai „DĖL ATSTOVO Į NVO TARYBĄ DELEGAVIMO“

•

2021m. birželio 10 d. raštas Lietuvos vyskupų konferencijai „DĖL PARAMOS
KATALIKIŠKOS MEDIJŲ AKADEMIJOS SEMINARUI“

•

2021m. birželio 22 d. raštas Europos Parlamentui „„REGARDING MATIC REPORT“

•

2021m. rugpjūčio 2 d. raštas Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministerijai „PASIŪLYMAI LR LIGOS IR MOTINYSTĖS
SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO NR. IX-1101, 5, 111 , 19, 22, 23, 24 STRAIPSNIŲ
PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO PRIEDU ĮSTATYMO PROJEKTUI“

•

2021m. rugsėjo 29 d. raštas Lietuvos Respublikos Seimui „DĖL KONSTITUCINIŲ TĖVŲ
TEISIŲ UŽTIKRINIMO“

•

2021m. spalio 27 d. viešas kreipimasis į LR J.E. Prezidentą Gitaną Nausėdą „VIEŠAS
MAMŲ IR TĖČIŲ LAIŠKAS: NEPRITARIAME PARTNERYSTĖS ĮSTATYMUI“. Šio
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kreipimosi buvo paleista ir elektroninė versija NŠTA puslapyje, kurią pasirašė daugiau
nei 1000 tėvų.
•

2021m. lapkričio 23 d. raštas Lietuvos Respublikos Prezidentui, Lietuvos Respublikos
Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės
departamentui „DĖL ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ, SUSIJUSIŲ SU NARKOTIKŲ IR ALKOHOLIO
PRIEINAMUMO DIDINIMU“

•

2021m. gruodžio 13 d. raštas Lietuvos Respublikos Žmogaus teisių komitetui
„PASIŪLYMAI DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APSAUGOS NUO SMURTO ARTIMOJE
APLINKOJE ĮSTATYMO NR. XI-1425 PAKEITIMO PROJEKTO NR. XIVP-1056“

2.8. DALYVAVIMAS DARBO GRUPĖSE IR POSĖDŽIUOSE
Vykdydama savo veiklą NŠTA dalyvauja Tarpžinybinės vaiko gerovės tarybos prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės veikloje, atstovė Indrė Gajdosikienė. Taip pat NŠTA atstovai dalyvauja
Kauno šeimų tarybos veikloje, Asociacijai atstovauja Lina Danusevičienė.
NŠTA atstovai dalyvavo:
2021 m. kovo 1 d. Seime Grupės „Už šeimą“ nuotoliniame susitikime dėl lytiškumo ugdymo
programos išsaugojimo;
2021 m. balandžio 22 d. nuotolinėje mokslinė konferencija „Moters teisė žinoti“, kurios
tikslas buvo aptarti teisinius, medicininius ir etinius medikamentinio aborto aspektus, Violeta
Vasiliauskienė skaitė pranešimą tema „Laisvas informuotas sutikimas: ką turi žinoti gydytojas
ir pacientas“.
2021 m. gegužės 25 d. spaudos konferencijoje Seime dėl partnerystės įstatymo pateikimo;
2021 m. birželio mėn. surengtuose klausymuose dėl ligos ir motinystės įstatymo pakeitimų,
įgyvendinant ES direktyvos dėl 2 mėnesių neperleidžiamų atostogų tėvams įgyvendinimo
Lietuvos Respublikos teisėje;
2021 m. lapkričio mėn. Seimo komitetų posėdžiuose ir klausymuose dėl Apsaugos nuo
smurto artimoje aplinkoje įstatymo pakeitimų.

2.9. KITA VEIKLA
•

Kovojome, kad Stambulo konvencija nebūtų priimta. Tuo tikslu mūsų puslapyje platinta
peticija prieš Stambulo konvenciją surinko virš 50 000 parašų. Peticijos paleidimas
lėmė diskusijas viešojoje erdvėje apie Stambulo konvenciją ir jos nuostatas, kuriose
dalyvavo NŠTA atstovai.
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•

Kartu su Katalikų teologijos fakultetu surengėme Katalikų medijų akademijąintensyvius 5 dienų mokymus-

aktyviam Lietuvos jaunimui.

Mokymų dalyvius

oratorinio meno ir medijų subtilybių mokė Retorika.lt aktorių, psichologų, balso
valdymo ir komunikacijos specialistų grupė. Visuomenei svarbiomis vertybinėmis
temomis paskaitas vedė dr. Martinas Kugleris, psichiatras Gintautas Vaitoška, dr.
Vygantas Malinauskas, teisininkas Vytis Turonis, dr. Eglė Laumenskaitė.
•

Nuolat palaikome ryšį su kitomis, advokacija prigimtinės šeimos sampratos ir kitais
vertybiniais klausimais užsiimančiomis organizacijomis. Deriname su jomis veiksmus ir
pozicijas siekiant bendrojo gėrio. Rengiami kassavaitiniai susitikimai su Laisvos
visuomenės instituto, VDU Šeimos ir santuokos studijų centro, Nacionalinės šeimos
tarybos, Rengimo šeimai asociacijos, Ateitininkų federacijos atstovais.
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