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2022-2023 

 

Mūsų misija – siekti šeimai palankios aplinkos puoselėjimo: 

• šeimai palankūs įstatymai; 

• šeimos vertybėms įsipareigojusi švietimo sistema; 

• šeimos vertybėms draugiška žiniasklaida; 

• šeimos atžvilgiu teigiamos visuomenės nuostatos; 

• šeimai palankios psichosocialinės paslaugos; 

• šeimai draugiška sveikatos apsaugos sistema. 

 

Mūsų vizija – gyventi valstybėje, kurioje: 

• valstybė saugotų santuoka grįstą ir atvirą gyvybei šeimą; 

• valstybė imtųsi kompleksinių priemonių šeimai ir jos reikšmei visuomenėje stiprinti; 

• valstybė praktiškai užtikrintų tėvų teisę ugdyti vaikus pagal šeimos vertybes švietimo, sveikatos 

apsaugos ir viešosios komunikacijos srityse; 

• vaikus šeimoje gimdančios ir auginančios moters įnašas į bendrąją gerovę būtų prilygintas 

valstybės atlyginamam darbui; 

• nepilnamečiai vaikai būtų apsaugoti nuo netinkamos žalingų veiksnių įtakos. 

 

2022 m. balandžio mėn. visuotinio susirinkimo metu buvo išskirti šie kertiniai NŠTA veiklos barai:  

1) NŠTA narių organizacijų vienijimas bei telkimas, naujų narių pritraukimas; 

2) Advokacijos stiprinimas; 

3) Organizacijos finansinio tvarumo užtikrinimas bei   

4) vidinės ir išorinės komunikacijos stiprinimas. 

 

1 veiklos sritis: NŠTA narių organizacijų vienijimas bei telkimas, naujų narių pritraukimas 

• TIKSLAS: turėti stiprų NŠTA tinklą Lietuvoje 

• Planuojami veiksmai: 

• Tęsti NŠTA narių – organizacijų susitikimus 

• 2022-2023 metais susitikti su visais juridiniais asmenimis vietose (kiek bus įmanoma); 

• Tęsti ir plėsti ambasadorių programą, susitikimus kas mėnesį, teminius užsiėmimus platesniam ratui 



• Kasmet organizuoti NŠTA stovyklą, kurios metu būtų stiprinami organizacijos narių ryšiai, ugdomos 

reikalingos kompetencijos. 

• Galimi veiksmai (pagal galimybes): 

• Mokymai pagal poreikį juridiniams asmenims 

• Ieškoti naujų juridinių narių ir ambasadorių regionuose, kur dar neturime 

• Ieškoti priemonių, kaip įtraukti tuos narius ir ambasadorius, kurie mažiau prisijungia 

 

2 veiklos sritis – advokacijos stiprinimas 

• TIKSLAS: efektyviai atstovauti ir ginti prigimtinę šeimą įstatymų leidyboje, tiek nuo grėsmių, kylančių 

dėl antišeimiškų iniciatyvų, tiek siūlant pozityvias priemones 

• Planuojami veiksmai: 

• Teisėkūros stebėsena 

• Susitikimai su Seimo nariais regionuose dėl Partnerystės įstatymo 

• Raštų apie šeimos politiką rengimas pagal aktualijas  

• Dalyvavimas Seimo ir kitų institucijų komitetuose, susitikimuose, posėdžiuose 

• Galimi veiksmai: 

• Šeimų konkretaus poreikio atnešimas ir jo nuoseklus atstovavimas valdžios institucijose 

• Plėsti ryšius su politikais, teikti jiems informaciją apie vertybinius ir šeimoms aktualius klausimus. 

• Ryšiai su užsienio NVO 

 

3 veiklos sritis - Organizacijos finansinio tvarumo užtikrinimas  

• TIKSLAS – skaidriai ir sklandžiai veikianti NŠTA 

• Planuojami veiksmai: 

• Aktyviai ieškoti paramos NŠTA veiklai (projektas „200 bičiulių“) 

• Atliekamas finansų auditas (2021 metų) 

• Atnaujinti organizacijos vizualą ir internetinį puslapį 

• Galimi veiksmai: 

• Projektinės veiklos plėtimas 

 

4 veiklos sritis - vidinės ir išorinės komunikacijos stiprinimas 

• TIKSLAS - informacijos apie NŠTA ir svarbius klausimus efektyvi sklaida 

• Planuojami veiksmai: 

• Toliau palaikyti Facebook puslapį 

• Dalinimasis svarbiomis naujienomis, užsakant Facebook reklamą 

• Užsienio informacijos pateikimas  

 

Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos pirmininkė  Violeta Vasiliauskienė 


