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Valdyba
1.
2.
3.
4.
5.

Kristina Paulikė, pirmininkė. Viešinimas, atstovavimas.
Neringa Kleniauskienė, ugdymo įstaigų plėtra, atstovavimas.
Svetlana Beniušienė, įtraukusis ugdymas, atstovavimas.
Viktorija Vigėlienė, aukštasis mokslas, atstovavimas.
Daina Šiekštelytė Valkerienė, įtraukusis ugdymas, atstovavimas.

ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS
Asociacijos veiklos tikslai:
1. Telkti, aktyvinti ir atstovauti tėvų bendruomenėms;
2 Bendradarbiaujant su ugdymo ir kitomis institucijomis, tobulinti ugdymo sistemą.
3. Dalyvauti visose institucijose rengiant ir svarstant, o taip pat kurti ir teikti svarstymams
Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, reglamentuojančius švietimo ir
ugdymo, teisėsaugos, sveikatos, aplinkosaugos ir kitų sričių klausimus ir veiklą.
Siekdama šių tikslų Asociacija savarankiškai, taip pat kartu su kitomis valstybės, mokslo,
visuomenės institucijomis, bei remdamasi individualiomis iniciatyvomis, vykdo šią veiklą:
• aktyvina tėvų bendruomenes ir padeda įsisteigti asocijuotoms vietos tėvų
bendruomenėms;
• plėtoja bendradarbiavimą su visuomeninėmis ir valstybinėmis institucijomis Lietuvoje ir
užsienyje;
• bendradarbiauja analizuojant bei vertinant ugdymo sistemą, išaiškinant esamas
problemas ir trūkumus, ugdymo partneriams teikia pasiūlymus minėtoms problemoms
spręsti;

•

•
•
•

atstovauja ugdytinių ir tėvų interesams, vadovaujantis Europos žmogaus teisių ir
pagrindinių laisvių apsaugos konvencija, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos
pagrindų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir Konstitucija, gina jų teises
visose institucijose;
inicijuoja ir įgyvendina ugdymo aplinkos ir proceso tobulinimo projektus;
inicijuoja ir organizuoja taikomojo pobūdžio tyrimus savo apibrėžtoje srityje;
organizuoja ir rengia konferencijas, seminarus, diskusijas, kursus.

Partneriai
•
•
•
•
•

Vilniaus Balsių bendruomenė
Asociacija „Kitoks vaikas“
Švietimo ateities forumas
Vakarų Lietuvos tėvų forumas
Lietuvos mokyklų vadovų asociacija

Veiklos
•
•
•
•
•
•
•
•

2019-10-11 Diskusija „Socialinė inkliuzija: sistema į šeimą, o ne šeima į sistemą
regionuose“
2019-10-25 Konferencija „Specialių poreikių (negalią) turinčių vaikų ugdymo problemos
ir perspektyvos“
2019-10-17 Paskaita tėvams „Adlerio psichologija: laimingas vaikas“
2019-10-21 Paskaitas tėvams „Vaikas iki mokyklos“
2019-11-18 Paskaitas tėvams „Pradinukas“
2019-11-25 Konferencija „Įtraukusis švietimas – trūkstamos jungtys“
2019-11-28 Paskaitas tėvams „Konfliktai ir susitarimų menas“
2019-12-06 Diskusija „Saugios mokyklos kūrimo keliai ir atradimai“

Ataskaitinio laikotarpio (nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d.) įplaukas
sudarė 0 EUR; išlaidos – 0 EUR. Likutis banko sąskaitose 2019 m. birželio 5 d. sudarė 0 EUR.
Galutinis likutis banko sąskaitose 2019 m. gruodžio 31 dienai – 0 EUR
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