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ASOCIACIJOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, ATLIKTI DARBAI

2020 m. tikslai ir uždaviniai:
Siekti, kad naujai įsigaliojusios įstatymo pataisos leistų šeimoms sklandžiai rinktis ugdymosi
šeimoje mokymosi organizavimo būdą.
Užtikrinti, kad procesą stebėsiančios institucijos neperžengtų savo kompetencijos ribų ir
leistų tėvams nekliudomai vykdyti konstitucinę jų pareigą parinkti vaikams jiems tinkamiausią
mokymosi formą.
Bendradarbiauti su ugdymosi įstaigomis, supažindinant jas su ugdymosi šeimoje būdu.

2020 m. atlikti darbai:
Sausio-kovo mėnesiais du asociacijos nariai dalyvavo LR Švietimo, mokslo ir sporto
ministerijos darbo grupėje dėl Ugdymo šeimoje tvarkos įgyvendinimo aprašo rengimo.
Kovo-balandžio mėnesį buvo atnaujinta www.laisvivaikai.lt svetainė. Paskelbus šalyje
karantiną, surinkti šeimoms aktualūs mokymosi resursai virtualioje erdvėje. Dalyvauta radijo
laidose.
Gegužės mėnesį buvo surengti virtualūs susitikimai su privačių mokyklų, norinčių teikti UŠ
paslaugą, vadovais. Išsiųsti informaciniai pranešimai visoms Lietuvos mokykloms apie naują
mokymosi formą, paruošti pranešimai tarptautinėms organizacijoms, informuojant jas apie
ugdymo šeimoje tvarkos pasikeitimus Lietuvoje.
Birželio mėnesį paruoštos dokumentų pildymo gairės šeimoms, norinčioms pasirinkti UŠ.
Liepos mėn. pabaigoje vyko UŠ šeimų stovykla „Mokausi su šeima“.
Rugpjūčio mėn. dalyvauta radijo ir TV laidose, reportažuose; užmegzti kontaktai su kitomis
šeimų NVO Karklėje vykusioje šeimų mugėje.
Rugsėjo mėn. pradėta vykdyti UŠ proceso stebėsena, parengtos apklausos anketos šeimoms.
Dalyvauta Klimų šeimos teismo posėdyje dėl pernai metais jiems pateiktų kaltinimų.
Spalio mėnesį tęsiama UŠ stebėsena.
Lapkričio mėnesį atlikta pirminė stebėsenos analizė, rezultatai pristatyti bendruomenei.
Parengtas stebėsenos projekto pristatymas Nacionalinei šeimų ir tėvų asociacijai, dalyvaujant
projekte „Biopsichosocialinių paslaugų, siekiant šeimos ir vaiko gerovės, plėtros stebėsena“.
Gruodžio mėnesį virtualiame susitikime bendrauta su Latvijos ugdymo šeimoje asociacijos
vadove Lelde Nina Zuka, teikiant rekomendacijas dėl Latvijos šeimų teisės rinktis ugdymo šeimoje
mokymosi būdą.

2

2021 m. tikslai ir uždaviniai:
Toliau vykdyti šviečiamąją UŠ veiklą, proceso stebėseną. Nustatyti, kokia parama ir pagalba
labiausiai reikalinga šeimoms, pasirinkusioms UŠ.
Stiprinti bendruomenę, telkiant šeimas bendradarbiavimui aplink didžiuosius miestus.
Bendradarbiauti su mokyklomis, teikiančiomis UŠ paslaugą, teikti joms reikalingą
informaciją apie UŠ procesą.

2021 m. planuojami atlikti darbai:
Sausio-birželio mėn. ketinama tęsti UŠ proceso stebėseną, įtraukiant į ją ir mokyklų poziciją.
Planuojama paruošti kreipimąsį į teismą dėl diskriminacinių Ugdymosi šeimoje tvarkos
įgyvendinimo aprašo sąlygų teisėtumo.
Liepos-rugsėjo mėn. ketinama parengti išsamesnę UŠ stebėsenos pirmųjų metų apžvalgą.
Liepos mėn. numatoma MŠA bendruomenės narių vasaros stovykla Molėtų rajone.

ASOCIACIJOS NARIAI
2019 m. gruodžio mėn. 31 d. asociacijoje buvo 13 narių. 2020 m. į asociaciją įstojo 16 narių, 3
asmenys nutraukė savo narystę; 2020 m. gruodžio mėn. 31 d. asociacijoje buvo 26 nariai. Per 2020
m. gauta 645,00 Eur nario įnašų.
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