
LIETUVOS VAIKV FONDAS
vEIKLos ATASKAITA ui ,  zot tv t .

Bendrieji duomenys apie Lietuvos vaikq fond4 (toliau tekste LVF):
1. fregistravimo data:

1990 m. gruodZio l8 d.
Identifikacinis kodas 1906 661 I 3
Registracijos LR Juridiniq asmeriq registre Nr.057724.

2. Fondo steigejai -fiziniai asmenys:
Romanas Burba (asmens kodas 33410060633)
Romualda Navikaite (asmens kodas 45605 I 60 1 48)

3. LVT filialq neturi. LVF yra 5iq vie5qjq istaigq steigdjas:
LVF WI Silelio knygynas
Identifikacinis kodas 1224 43978
Buvgs buveinqs adresas: Seliq g. 3912, Yllnius. Knygyno patalpos yra gr4Zintos
2016-06-06 d. Vilniaus miesto savivaldybes administracijos Finansq departamento
Turto valdymo skyriui.

Silelio knygynas lkines veiklos nevykdo nuo
reorganizuoti arba likviduoti.

2015 m. Numatoma vieSqq jstaigq

WI Romry visuomenis centras
Identifikacinis kodas 1256 07735
Buveines adresas: Metalo g.23A, Vilnius
Tel. (8-5) 2104134
Faksas (8=5) 2104 134

Taip pat LVF yra reorganizuojamos istaigos LVF leidykla ALIU steigejas:
Identifikacinis kodas 202493t
Buveines adresas: Algirdo g.31, Vilnius
Tel. (8-5) 2t3 66 40,213 63 93

- Faksas: (8-5) 213 63 34

LVF veiklos apibudinimas:

Ie5ko remejq ir remia Seimas, paemusias globoti ir ugdyti naSlaidius bei vaikus. netekusius
tevq globos, remia nukentejusius nuo nelaimiq vaikus. RySiai palaikomi su SEB banku.
Vokietijos vaikq fondu, bet tampriausi rySiai ie5kant remejq iSlieka su Lietuvos naSlaicir-p
vaikq globos komitetu iS eikagos (JAV), pirmininke'lndre TijDneliene. Ilgalaikei paranrai
vaikams 2016 m. panaudota 45880,00 Eur, Seimq ir kitq organizacijq paramai - 16363.58
Eur.

Lietuvos vaikq fondas 2017 m. kovo mdn. kreipesi i LR Svietimo ir mokslo ministrg
J.Petrauskieng, LR Socialines apsaugos ir darbo ministrE L.Kukuraiti, LR Vaiko teisiq
apsaugos kontrolierg E.Ziobieng del Aflatoun socialinio ir finansinio raStingumo programos
(ra5tas ir atsakymai pridedami).

Lietuvos vaikq fondas kartu su partneriq organizacija Aflatoun International (Amsterdamas.
Nyderlandai) bei 13 Saliq organizacijomis pletoja Aflatoun programos taikomumq Europoje
(,,ES Erasmus *" programos leSomis). 2017 m. Aflatoun pletrai apmokyta dar viena
programos regionine trenere Vaida Siuudi[ne i5 PaneveZio rajono VelZio gimnaziios. 2017
m. birZelio 28 d. Lietuvos vaikq fondas kartu su Svietimo ministerija ir su partneriq
organizacijaorgarizavo suinteresuotq asmenq diskusij4, kurios metu buvo analizuotas \aiku
socialinis ir finansinis ra5tingumas (programa pridedama).
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Lietuvos vaikq fondo stovykloje Palangoje. 2017 m. stovykloje ilsejosi vaikai i5 Asociacijos
visuomenines organizacijos ,,Vaikai - visuomends dalis" , socialiai remtinq Seimq vaikai i5
Naujosios Utos (Prienq rajonas ) bendruomends, vaikq laikinosios globos namai ,,AtsigrgZk
i vaikus". Poilsis buvo organizuojamas paskuting vasar4, nes del nuostolingos veiklos
stovykla yra parduota 2017 m. bfuLelio mdn.

Vyriausybes, kuris toliau tgsia vieno 
.i5 

VSI Romrl visuomenes centras veikl4. Kasmet
rugpjiidio 2 d. yra minima Romq holokausto atminimo diena. pamine.iime Panerir,l
memoriale dalwavo Fondo direktore R.Navikaite.

Punsko lietuviams, studijuojantiems Lietuvoje, moka finansinE paramq (leSas skiria Sr,.a.p.
Robertas Duda, mire 2017 m. vasari);2017 m. finansing param4 gavo 8 studentai. Velionio
p.R.Dudos pavedimu le5os skirtos studentams iki jq studijq pabaigos ir pervestos i LVF
s4skait4.

socialines globos ir rupybos, sveikatos, kultriros ir Svietimo srityse.

tarnybomis, rfipinasi vaiko teisiq apsauga, keidiasi informacija, nuolat informuoja apie
Fondo remiamus vaikus, konsultuoja Seimas.

savanoriq pagalba. Savanoriai ne tik konsultuoja LVF globolamq vaikq globos namq
ugdytinius, bet ir padeda tvarkyi Fondo dokumentacijq, archyvinE medZiag4.

parai5k4 Europos Socialinio Fondo AgentDrai "Vyresnio amZiaus 2moniq socialine.
integracija".

Lietuvos vaikq fondo direktore GA".b' E 
'

Romualda Navikaite

Vilnius 2018 m. balandZio 28 d.



LIETUVOS VArKU FOr\IDAS

LR Svietimo ir mokslo ministrei J.Petrauskienei
LR Socialinds apsaugos ir darbo ministrui L.Kukuraidiui
LR Vaiko teisiq apsaugos kontrolierei E.Ziobienei

DEL AFLATouN soctAltNto tR FtNANStNto RAsTtNGUMo pnocRAros 
2017'03'30 Nr' LVFS'04

Pirmadienj prasid6jo Pasaulin6 pinigq savait6, kurios metu tiek bankai, tiek nevyriausybin6s
organizacijos visame pasaulyje pa2ymi finansinio ir socialinio raStingumo svarbq ir tuo padiu pripaijsta,
kad vaikai turdtq jgyti Siuos jgudZius Seimoje, tadiau ir suaugusiems truksta Siq Ziniq ir informacijos.

Lietuvos vaikq fondas, vienas i5 Salies labdaros ir paramos fondq, kreipiasij Jus ddlpotencialaus
bendradarbiavimo jgyvendinant plataus mqsto projektq, skirtq vaikq nuo 3-jr1 iki 18-os metq finansinio ir
socialinio ra5tingumo ugdymui pagalAflatoun organizacijos (Nyderlandai) sukurtq programe.

Esame d6kingi LR Syietimo ir mokslo ministerijai, kad 2016 m. buvo skirtas finansavimas Europos
Ekonominds Erdv6s ir Noryegijos finansiniq mechanizmq Stipendijq programos projektui "svietimo
darbuotoiq kvalifikacijos kdlimas per mokymqs_i visq gyvenim4, motyvacijos didinimq, interaktyviai kuriant
ir diegiant ugdymo prog ramas" (N r. EEE-LT08-SMM-01 -K -02-01 4).

Trumpal apie flnansinlo ir socialinlo raStlngumo ugdymo programq Aflatoun. Ji remiasi
unikaliais Siuolaikiniais mokymo metodais, yra paplitusi pasaulyje ir jau jdiegta visuose kontinentuose
daugiau nei 11O-yje Saliq. Metodas i5skirtinis tuo, kad Aflatoun programa grindZiama jsitikinimu, jog vaikai
visame pasaulyje turi turdti supratim4 apie savo teises ir pareigas, Zinoti finansines priemones, reikalingas
teisiq igyvendinimui. Programa apima du pagrindinius mokymosi polius: socialinitl jgodZiq ir paraleliai
finansinj ir verslumo Svietimq. Programa skirta nuo pat maZq dienq motryti vaikus kurti savo socialing ir
finansing geroves.

Vaikai mokosi apie save, vaiko teises ir pareigas, taupymo pagrindq, pagrindiniq finansiniq sevokrl
ir verslumo. Pagrindinis Aflatoun programos tikslas yra mokymas, kurio centre yra vaikas, kuriam
suteikiama erdve i5reik5ti save, veikti savaranki5kai ir sprgsti praktines problemas kartu. Visose
situacijoss yra taikomas metodas: "paZinti, mqstyti, analizuoti ir imtis veiksmq'. Mokomasi dainuojant,
vaidinant ir Sokant, Laidliant, kuriant taupymo klubus, vykdant socialinius projektus, praktines verslumo
iniciatyvas.

Viso mokymosi aSis yra 5 pagrindiniai elementai, tolygiai svarb0s, nedalomi ir papildantys vienas
kitq:

1. Savgs paZinimas ir tyrindjimas skirtas u2auginti vaiko pasitikdjim4 savimi ir ugdyti savirai5kos' geb6jimus nuo jauniausio amZiaus;
2. Ieisds ir pareigos skirtos supalindinti vaikus su JT Vaiko teisiq konvencijos nuostatomis;
3. Santaupos ir iilaidos skirtos paddti suprasti, kas yra vert6, vertg turindiq daiktrl rinkimas

propaguojant platq ir pozityvq poZi0rj j taupymq, ne tik finansini, bet ir kitq, pavyzdZiui gamtos
i5tekliq, saikingq ir atsaking4 vartojimA;

4. Planavimas ir biudZeto rengimas skirti paddti vaikams susikurtiasmeninius finansinius tikslus,
i5siugdyti gebdjimq planuoti savo ateitj, mokytis Zengti suplanuotus iingsnius savo didZiojo
tikslo jgyvendinimui;

5. Socialiniai ir finansiniai projeWai, skirti molrytis jgyvendinti socialinius pokydlus, palintl pasaulj
ir kartu siekti savo tikslq jgyvendinimo.

Lietuvos vaikq fondas yra gavgs teises diegti Aflatoun progiam4 Lietuvoje ir kartu su partneriais-
Trakq Svietimo centru ir Lietuvos edukologijos universitetu yra i5vertgs Aflatoun vadov6lius pagalamZiaus
grupes nuo 3 metq i lietuviq kalbE. Nor6tume inicijuoti ilgalaikj projekt?, geografi5kai apimantj visq Lietuvq.
Turime Aflatoun organizacijos sekretoriato (Amsterdamas) parengtus Regioninius treneiius. Projekto
vykdymo metu surengdme 10 informaciniq seminarq Salyje, specialistq (ypad vaiktl darZelirl)
susidomdiimas Sia programa didelis. Suvokdami, kad turime nepaprastai gerq instrumentq, galinti b0ti i$
tiesq labai naudingu Lietuvos vaikams, mes taip pat realiai vertiname savo galimybes ir tikime, kad m0st1
pasi0lymas Jus sudomins, kad tik ministerijq lygmeniu pritarus ar i prioritetines kvalifikacijos tobulinimo
programas jtraukus, tur6tume galimybg apmokyti dirbti, kad 5i programa taptq parankine aukl6toJams,
moMojams, socialiniams darbuotojams, Vaikq dienos centrq ar kitq neformalaus ugdymo centrq
specialistams. Esame aWiri bendradarbiavimui diegiant Siq program4.

Pagarbiai,

Lietuvos vaikq fondo direktord e./a/zz*&' Romualda Navikait6
Lietuvos vrikq fondrs
Laisvds pr. 125
LT - 061l8 Vi lnius

tel. (5) 262 88 36
tcl./falsas (5) 262 7 | 80
el.pattas.: info@lvf.lt

dsqskaitaNr.LTTS 7044 0600 0090 8554
AB SEB bankas
Banko kodas 70,140

lmondskodas 190666113
IrEgistruotas prrrmor grvCjrr
LR Juridiniq asmcnq regisbe



LIETWOS RESPUBLIKOS
VAIKO TEISTV APSAUGOS KONTROLIERHUS ISTATGA

Originelas ncbus siundiamas

2017 -04-t I Nr. (6.5.-20 L7 -23)2- 5 b 0
I 2017-03-30 Nr. LVF5-04

Lietuvos vaikq fondo direktorei
R. Navikaitei

Kopija

Socialines apsaugos ir darbo ministrui
L. KukuraiEiui

Svietimo ir mokslo ministrei
J. Petrauskienei I

Vaiko teisiq apsaugos kontroliere s.io{;'*'

DTL AFLAToT,N SOCIALINIO IR FINANSINIO RASTINGUMO PROGRAMOS

Vaiko teisiq apsaugos kontrolierC pritaria Lietuvos vaikq fondo nuomonei, kad kiekvienas
vaikas turi finoti savo teises ir gebdti jomis naudotis bei, kad turi btiti ugdomas vaikq finansinis ir

socialinis raltingumas, atsiZvelgiant i vaiko amiiq, jo brand4 gebejimus ir kt.
Vaiko teisiq apsaugos kontrolierC mano, jog Lietuvos vaikq fondo turima finaruinio rr

socialinio raitingumo ugdymo progama Aflatoun yra aktuali Lietuvai, ji galeq sulaukti didelio

susidomdjimo ir biiti sekrningai igyvendinama, diegiama visoje Lietuvoje, biidama naudinga ne

tik vaikams, bet ir su jais dirbanticms ivairiq sridiq specialistams, tadiau sprendimas del
programos pletros ir igyvendinimo Lietuvoje ruretq b[ti priimtas vyriausybiniame (ministerijq)

tygmenyje, aprobuojant, akredituojant Siq programX itraukiant i kvalifikacijos tobulinimo

progamas (kaip nurodoma keipimesi) ar pan.

Edita Ziobi€ne

AudronC Bedod tel. (S 5)249 9259 el. p, audrone.bedorf@vtaki'lt

Biudletind tsraiga Plauioji g. 10, LT.0l30E Vilnius, tel. (E 5) 210 7l 76, faks. (8 5) 265'79 60' el.p vtaki@vuki.h
' - 

Duomcnys keupiami ir ougojami Juridiniq asmenq rcgistrc, Iodas | 88755327



Originalas nebus siunCiamas

LIETUVOS RJESPUBLIKOS SOCIALINES APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJA

BiudZetinc istaiga, A.Vivulskio g. I l, LT-03610 Vilnius, ret, (8 5)266 8t76, (8 5) 266 8169, faks. (E 5) 266 4209,
cl. p. post@socmin.lt hftp://www.socmin.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinig asmenq rcgisrre, kodas 1886 035l5

Lietuvos vaikq fondui
El. pa5tas: info@lvf.lt

Kopijos:
Lietuvos vaikq dienos centry asociacijai
El. pa5tas: tavogalimybe@gmail.com

NVO vaikams konfederacij ai
El. pa$tas: elena.urbenienel 1 @gmail.com

Nr. (3r.3-44) sD - ///e
Nr. LVF5-04

7.0ti -31 ?. ii
1{uht$-b6

DEL AFLATOUN SOCIALINIO IR FINANSINIO RASTINGUMO PROGRAMOS

Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir darbo ministcrija (toliau - Ministerija)

susipaZino su Lietuvos vaikr; fondo 2017 m. kovo 30 d. raStu Nr. LVF5-04 ,,Del Aflatoun

socialinio ir finansinio ra5tingumo programos", kuriame Lietuvos vaikq fondas (toliau - Fondas)

kreipiasi del galimo bendradarbiavimo igyvendinant plataus masto projektq, skirtq vaikq finansinio

ir socialinio ra5tingumo ugdymui pagal Aflatoun organizacijos (Nyderlandai) sukurt4 programq,

PaZymime, kad Ministerija igyvendina Vaiko geroves 201G2018 metq veiksmq plano

priemonq ,,Plesti vaikq dienos centrus savivaldybese, teikiant nestacionarias dienos socialines

prieT-iiiros paslaugas vaikams ir Seimoms" ir konkurso bDdu finansuoja vaikq dienos centrq veiklq

projektus. Vaikq dienos centruose teikiamos paslaugos yra popamokinis vaikq uZimtumas,

socialiniq, higieniniq igiidZiq ugdymas, logopedo ir psichologo paslaugos, darbas su t€vais ir

Scimos nariais ir kita, todel mokymq pagal formalias ugdymo programas vaikq dienos centrai

nevykdo.

Taip pat Jaunimo reikalq departamentas prie Socialin€s apsaugos ir darbo ministerijos,

igyvendindamas Nacionalines jaunimo politikos 2011-2019 metq pl€tros programos igyvendinimo

2017-2019 metq veiksmq plano priemong ,,uZtikinti sklandq jaunq Zmoniq, kuric nedirba,

nesimoko ir nedalyvauja aktyvios darbo rinkos politikos priemonese, perejimq po nedarbo,

neveiklumo laikotarpio ar studijq i darbo rink4, Svietimo sistemq, skatinant atvir4lj darbq su

jaunimu per atviruosius jaunimo centrus ir erdves" konkurso b[du finansuoja atvirqjq jaunimo

centrq projektus. Atviruosiuose jaunimo centruose teikiamos prcvencinds, informavimo,

$fi} [$ llJirJti
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konsultavimo, socialiniq ir gyvenimo ig[dtiq ugdymo, sociokulttirinis ir kitos su jauno hnogaus

ugdymu susijusios paslaugos.

Manome, kad Fondo iniciatyva yra warbi, siekiant ugdyti vaikq nuo 3 iki | 8 meq

amiiaus socialinius igEdZius ir finansini.savaranki5kum4 ir verslum6 todel galetume pasidalinti

turimais vaikq dienos ir jaunimo centnl kontaktais, kad Fondas savo iniciatyva galeq Aflatoun

program4 pristatyti tiesiogiai.

Socialines apsaugos ir darbo ministras
t

Jr:rgita Liaugmine, tel. 8 706 68248,e1. p. jurgita.liaugmine@socmin.lt
Gintare Lisauskaite, tel. 8 706 68134, el. p. gintare.lisauskaite@socmin.lt

"f/7 Linas Kukuraitis..-\.-"1-
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DISKUSIJOS PROGRAMA
VAIKV SOCIALINIS IR FINANSINIS naSTTNGUMAS _

MISIJA (NE)IMANOMA ?
2017 birZelio 28 d. , A.Volano g. 2, Vilnius, Lietuva

Vieta : LR Svietimo ir mokslo ministerija, Kolegijq sale (3 auk5tas)

Maryt€ Skakauskienc, SMM
Bendrojo ugdymo departamento
Pagr indin io i r  v idur in io ugdymo
skyriaus vyriausioj i specialiste

Lig i ta  Celedin ien€,  SMM
Bendroj o ugdymo departamento

Sviet imo pagalbos skyr iaus
vyriausioj i special iste

Romualda Navikai t0,
L ietuvos vaiku fondo d i rektore

Loreta Trakinskiene,
Lietuvos vaikq fondas, Aflatoun

regionine t renere L ietuvoi
Vaida Siaui i i in6,

PaneveZio rajono VelZio girnnazi-ios
direktoriaus pavaduotoja ugdy'mui.

Af la toun regionine t lener i  i

lLanga. Lietuvos vaikq fondasRegistracija. Pasitikimo kava

Ministeri jos sveikinimo Zodis

ydron€ Zukauskait0-
Kaspariene, Svietimo ir mokslo

minis ter i jos (SMM) Bendrojo
mo deoartamento direktore

I  dal is .  Esamos programos,  gero j iprakt ika i r  A l la toun
i ta ikymo gal imybes L ietuvoie

Finansinio ra5tingumo ir socialinio emocinio ugdymo
programq igyvendinimas bendrojo ugdymo mokyklose

Ketevan Sulava,
Aflatoun International

(Nyderlandai), programos vadove

Aflatoun socialinio ir finansinio ra5tingumo programos
plGtra pasaulyje ir jos s4saja su JT Darnaus vystymosi

tikslais

Afl atoun programa Lietuvoj e: r ezultatai, pasieki m a i,
i55ukiai ir galimyb€s

Regioninio Aflatoun trenerio patirtys diegiant 5i4
me-todik4

Regioninio trenerio iZvalgos apie Aflatoun programos
diegimo mokykloje galimybes

Aflatoun programos pritaikymo galimybds suteikiant
papildomas kompetencijas mokytojams ir kitieps

Nijole Lisevii ien0,
Trakq Svietimo centro direktore

II dalis. Vaikq finansinio ra5tingumo ugdymo poreikis

Specialistq rengimo iSStrkiai ir mokymai mokytojams
Giedr ius Vaidel is ,

Ugdymo pldtotes centro direktorius



Suaugusiqjq itaka vaikq finansiniam ra5tingumui: kod6l
svarbu skirti d6mesio vartotojq Svietimui

Inga Pache,
Lietuvos Banko vyriausioj i

specialiste fi nansiniam Svietimu i

Finansinio raStingumo samprata ir integracija i ugdymo
turini ir neformalq ugdym4

Audra Visockai t6.  M.Riomer io
un ivers i te to dest l ' to . ja  l . ie tuvos

edukologi jos univers i te to
doktorant€

Vilniaus kolegijos. patirtis:
Alternatyviq ugdymo priemoniq poreikis ir naujq

mokvmo metodu taikvmas

Vaiva JuSkien€,
Vilniaus kolegi ios Pedagogikos

fakulteto dekane

Vaikq finansinio ra5tingumo ugdymo poreikis...
Prof. Aist€ DirZyte,

Vi ln iaus univers i te tas.  Vers lo
mokvk la

Geroji praktika: I5mokyti ekonomikos per 3l valand4 -

misija (ne)imanoma ?

Mar i ja  Vy5niauskai t6.
Laisvosios rinkos instituto Svietimo

centro direktore
Diskusija. Tema: kokie praktiniai Zingsniai paskatintq

Aflatoun programos dieeima Lietuvoie?

Piettis. Neformalus bendravimas


