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I. BENDRIEJI DUOMENYS
Pavadinimas:

Pozityvaus auklėjimo konsultantų asociacija (santrumpa – PAKA).

Buveinės adresas:

Leipalingio g. 35, LT-46425, Kaunas.

Teisinė forma:

Asociacija, pelno nesiekiantis juridinis vienetas.

Įmonės kodas:

303130614.

Asociacijos misija:

skatinti pozityvaus bendravimo su vaiku idėjų sklaidą ir užtikrinti
kokybišką pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo programų STEP
įgyvendinimą.

Asociacijos vizija:

laimingas, sveikas, savimi pasitikintis, linkęs bendradarbiauti ir atsakingas
vaikas, augantis pagarba, nuoširdumu bei artimu bendravimu grįstoje
ugdymo aplinkoje.

Asociacijos tikslai:
1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)

vienyti ir atstovauti STEP programų konsultantus, organizuoti jų
mokymus, užtikrinant kokybišką STEP programų įgyvendinimą;
koordinuoti ir įgyvendinti pozityvaus ugdymo įgūdžių tobulinimo
programas STEP;
organizuoti kursus, mokymus, seminarus, konferencijas efektyvaus
auklėjimo ir tarpusavio bendravimo temomis tėvams, poroms ir
sutuoktiniams, pedagogams ir kitiems specialistams (psichologams,
socialiniams pedagogams ir kt.);
organizuoti ir įgyvendinti vaikų, jaunimo socialinių įgūdžių ir bendravimo
ugdymo užsiėmimus bei programas;
teikti individualias konsultacijas tėvams, pedagogams ir vaikams jų
tarpusavio pozityvaus bendravimo tema;
inicijuoti ir vykdyti apžvelgiamuosius, empirinius, mokslinius tyrimus su
asociacijos veiklos tikslais susijusiose srityse;
vykdyti kitą, Lietuvos Respublikos įstatymams bei šiems įstatams
neprieštaraujančią, veiklą, siekiant aukščiau išvardytų tikslų.
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II. ASOCIACIJOS STRUKTŪRA
2.1. Asociacijos Valdyba
2018 m. vasario 14 d. vykusio virtualaus asociacijos narių posėdžio metu nuspręsta, pratęsti
buvusios Valdybos narių kadencijas dar ketveriems metams.
Taigi Valdybą ir toliau sudaro:
Prezidentė

Jolita Jonynienė;

Nariai

Ingrida Pilkionienė;
Vaida Babrauskienė;
Inga Čėsnaitė;
Rūta Lingytė.

2.2. Asociacijos narių dinamika
2017 m. pradžioje asociacija vienijo 29 narius. Ataskaitinių metų eigoje prie PAKA
prisijungė 10 naujų narių.
Taigi 2017 m. pabaigoje PAKA narių sąraše – 39 STEP programų vadovai: Ingrida
Pilkionienė, Rūta Lingytė, Inga Čėsnaitė, Jolita Jonynienė, Vaida Babrauskienė, Alma Pupštienė,
Nijolė Kmitienė, Raimonda Vaičelienė, Irena Zdanovič, Aurelija Zacharevičienė, Regina Valaitienė,
Agnė Zinkevičiūtė, Lolita Maleckienė, Rasa Kazlauskienė, Jūratė Lietuvnikienė, Aušra Keturkienė,
Milda Čeikienė, Lina Bučytė, Jūratė Mikolaitienė, Inga Vaitekūnė, Ijola Petrauskienė, Arūnas
Kregždė, Raimonda Skerytė-Naginskienė, Irina Varanavičiūtė, Jolita Stipinienė, Julija Kasparevič;
Dmitrijus Škulis, Jolanta Žilinskienė, Simona Stapulionienė, Vinga Indriūnienė, Dovilė Vervečkienė,
Jūratė Nalivaikienė, Milda Lukašonokienė, Audronė Kerpaitė, Daiva Čeponienė, Edita Pakalnienė,
Inga Kalvaitienė, Žaneta Norkuvienė, Žana Vaišneiderienė.
Metinis narystės skaičiaus augimas sudarė 34 %.

III. ASOCIACIJOS VEIKLA 2017 METAIS
3.1. Asociacijos parengtos projektų paraiškos ir gautas finansavimas
Ataskaitiniu laikotarpiu asociacijos nariai parengė arba dalyvavo rengiant 7 paraiškas.
Dvi asociacijos narių, vadovaujant Rūtai Lingytei, paraiškos gavo dalinį finansavimą. Dviem
paraiškoms, parengtoms organizacijų-partnerių, finansavimas skirtas. Trys paraiškos nefinansuotos.
1) Paraiška „Tėvystės įgūdžių tobulinimas: augame drauge su vaiku“ Kėdainių rajono
savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatos projektų
konkursui. Pagal sudarytą lėšų panaudojimo sutartį, asociacijos koordinuojamoms STEP tėvų
grupėms Kėdainiuose skirta 1900 Eur. Lėšos panaudotos finansuoti 4 tėvų grupių susitikimus
ir metodinę medžiagą. Projekto vadovė – Ijola Petrauskienė.
2) Paraiška „Tėvystės įgūdžių tobulinimas: augame drauge su vaiku nuo mažų dienų“ Kauno
miesto savivaldybės projekto „Iniciatyvos Kaunui“ socialinių paslaugų plėtros skelbtam
projektų konkursui. Pagal 2017 m. gegužės 30 d. sudarytą savivaldybės biudžeto panaudojimo
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sutartį (Nr. SRB-0453), asociacijos koordinuojamos STEP programos įgyvendinimui skirta
5230 Eur. Gautos lėšos panaudotos 9 mažylių iki 5 m. tėvų grupių Kauno mieste finansavimui.
STEP 0-5 programą sėkmingai baigė 89 tėvai. Projekto vadovė – Rūta Lingytė.
Ataskaitiniu laikotarpiu asociacijos nariai prisidėjo prie kitų organizacijų-partnerių paraiškų
parengimo:
3) VšĮ Ligos paliestųjų psichologinės pagalbos centro paraiška „Tėvystės įgūdžių programa
cukriniu diabetu sergančių vaikų tėvams - galimybė atrasti tėvystės ir motinystės džiaugsmą“
Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbtam nevyriausybinių
organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, projektų konkursui. Gautas finansavimas
organizuoti STEP tėvų grupes cukriniu diabetu sergančių vaikų tėvams (STEP 6-12 CD)
šešiuose didžiuosiuose miestuose (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Panevėžys, Šiauliai,
Marijampolė). Programą baigė 53 tėvai. Projekto vadovė – Jolanta Žilinskienė.
4) VšĮ Psichologinės sveikatos centro paraiška „Smurto prieš vaikus artimoje aplinkoje
mažinimas stiprinant tėvų sąmoningumą ir didinant visuomenės narių socialinę atsakomybę“
Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbtam nevyriausybinių
organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, projektų konkursui. Gautas finansavimas ir
bendradarbiaujant su PAKA parengti ir portale www.tavovaikas.lt publikuoti 23 straipsniai/
komentarai klausimus uždavusiems tėvams. Projekto vadovė – Milda Lukašonokienė.
Taip pat parengtos, bet finansavimo negavusios šios paraiškos:
5) Paraiška „STEP pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo grupės – mažesnių miestelių
bendruomenėms“ Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbtam
nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, projektų konkursui.
Finansavimas, prašytas 11 STEP tėvų grupių Marijampolės raj. (Mokoluose), Alytaus raj.
(Eičiūnuose), Kauno raj. (Šlienavoje), Vilniaus raj. (Rudaminoje), Širvintose, Šalčininkų raj.
(Eišiškėse), Šalčininkuose, Pasvalyje, Utenoje, Vievyje, skirtas nebuvo.
6) Paraiška “Konsultacinė pagalba tėvams telefonu: Tėvų linija” Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuotam nevyriausybinių organizacijų
projektų, skirtų konsultacinei pagalbai telefonu pozityvios tėvystės klausimais teikti tėvams,
įtėviams, globėjams ir rūpintojams, atrankos konkursui. Finansavimas projektui, kurio tikslas
- teikti telefonu konsultacinę pagalbą tėvams vaikų auklėjimo klausimais, neskirtas.
7) Paraiška „STEP tėvų grupės – saugesniems ir laimingesniems Lietuvos vaikams“
SMScredit.lt/ Geridarbai.lt konkursui. Finansavimas įsigyti STEP Tėvų knygas ir padovanoti
mažesniuose Lietuvos miestuose gyvenantiems tėvams skirtas nebuvo.
3.2. Asociacijos organizuoti STEP programos vadovų kvalifikacijos kėlimo renginiai
1)

2017 m. rugsėjo-gruodžio mėn. organizuoti STEP programos vadovų mokymai:


STEP 6-12 mokymai (trukmė – 36 ak. val.) - dalyvavo ir sėkmingai juos baigė 24
programos vadovai;



STEP 0-5 mokymai (trukmė – 15 ak. val.) - dalyvavo ir sėkmingai juos baigė 9
programos vadovai;



STEP 12-17 mokymai (trukmė – 14 ak. val.) - sėkmingai baigė 1 programos vadovas.

2)
2017 m. taip pat organizuoti 5 STEP programos vadovų interviziniai susitikimai:
vasario 25 d., kovo 24 d., gegužės 12d., rugsėjo 30 d. ir gruodžio 8 d. Susitikimų metu svarstyti ir
asociacijos nariams aktualūs klausimai.
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3.3. Asociacijos koordinuotos STEP tėvų grupės
2017 m. PAKA koordinavo 106 tėvų grupių pagal pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo
programą STEP veiklą ir darbą:
Eil.
Nr.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

STEP programos
versija

STEP 0-5
STEP 6-12
STEP 6-12 CD
STEP 12-17
Iš viso (visų versijų)

Tėvų grupių skaičius

2017 pavasaris
6
22
9
2
39

Baigusių dalyvių
skaičius, iš viso

2017 ruduo
16
47
4
67

221
470
50
38
779

3.4. Asociacijos Valdybos posėdžiai
PAKA Valdybos posėdžiai organizuoti trys:
1)
2017 m. sausio 14 d. diskutuoti klausimai: STEP vadovo kvalifikacijos kėlimo modelio
išsamus aptarimas; STEP programos mokymosi, STEP vadovo sutarčių korekcija/rengimas; PAKA
reglamento/nuostatų koregavimo poreikis; STEP vadovo pažymėjimo ir sertifikato koregavimas ir
registracija; PAKA valdybos ir narių posėdžių sekretoriaus rinkimai; PAKA nario ir stojimo
mokestis; STEP programos kokybės stiprinimas ir efektyvumo tyrimas; STEP programos dalyvių
facebook paskyroje administratoriaus rinkimai; buhalterijos už 2016 m. tvarkymo aptarimas; STEP
0-5 ir STEP 12-17 programų mokymai esamiems vadovams; PAKA dokumentai; PAKA valdybos
posėdis ir 2017 m. pavasario sesijos PAKA narių posėdžių/STEP programos vadovų intervizijų laikai.
2)
2017 vasario 3 d. diskutuoti klausimai: PAKA Valdybos ir prezidento rinkimai.
prezidento ir STEP programos koordinatoriaus pareigų poreikio aptarimas; naujokių koordinavimas
pavasario grupių metu (refleksijų skaitymas ir kt.), grįžtamųjų "tinklelio" kūrimas; PAKA ir partnerių
bendradarbiavimo sutarčių korekcija.
3)
2017 m. birželio 23 d. diskutuoti klausimai: atrankos procedūrų į STEP programos
vadovų mokymus aptarimas ir patobulinimas kitiems metams (STEP programos pristatymo,
motyvacinio pokalbio ir kt.); STEP programos vadovų mokymų sutarties korekcija; Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuojamo nevyriausybinių organizacijų
projektų, skirtų konsultacinei pagalbai telefonu pozityvios tėvystės klausimais teikti tėvams,
įtėviams, globėjams ir rūpintojams, atrankos konkurso aptarimas; STEP programos versijos
pedagogams vertimo aptarimas.
4)
2017 m. rugpjūčio 19 d. diskutuoti klausimai: vadovų profesinio tobulėjimo modelio
aptarimas ir 2017-2018 m. m. STEP grupių koordinavimo aptarimas; STEP vadovų mokymų 2017
m. rudenį aptarimas, mokymosi sutarties aptarimas ir koregavimas.
3.5. Asociacijos narių vesti seminarai ir skaityti pranešimai
1) Paskaita tėvams „Pozityvus vaikų auklėjimas – šiandienos iššūkiai“ Pasvalio rajono Pumpėnų
gimnazijoje (Daiva Čeponienė), Pasvalys, 2017 m. vasario 10 d.;
2) Pranešimas ,,Tėvystės įgūdžių grupės panaudojimas sprendžiant vaiko psichologines
problemas” Elektrėnų savivaldybės psichologams Elektrėnų švietimo paslaugų centre
(Arūnas Kregždė), Elektrėnai, 2017 m. birželio 12 d.;
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3) Pranešimas “Pozityvios tėvystės įgūdžių stiprinimo programa STEP” psichologams,
socialiniams pedagogams, mokytojams (Jolita Jonynienė, Vaida Babrauskienė, Rūta Lingytė,
Ingrida Pilkionienė), Kaunas, 2017 m. birželio 16 d.
4) STEP programos pristatymas būsimų lopšelinukų tėvams (Arūnas Kregždė), Vievis, 2017 m.
birželio 19 d.;
5) Paskaita “STEP programos pristatymas Kėdainių r. Josvainių gimnazijos pedagogams” (Ijola
Petrauskienė), 2017 m. rugsėjo 27 d.;
6) STEP tėvų grupių pristatymas “Grupių organizavimas tėvams, norintiems tobulinti tėvystės
įgūdžius” Kauno miesto savivaldybės susitikimo su Kauno miesto mokyklų vadovais metu
(Rūta Lingytė), Kaunas, 2017 m. rugsėjo 27 d.
7) Paskaita “STEP Efektyvaus auklėjimo įgūdžių ugdymo programa emociniam vaiko ugdymui”
Kėdainių LSMU Aušros progimnazijos tėvams (Ijola Petrauskienė), Kėdainiai, 2017 m.
rugsėjo 28 d.;
8) Paskaita tėvams „Pozityvus vaikų auklėjimas – šiandienos iššūkiai“ Pasvalio rajono
Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės Bitės gimnazijoje. (Daiva Čeponienė), Pasvalys, 2017 m.
spalio 12 d.;
9) STEP programos pristatymas “Pozityvi tėvystė – stiprios vaiko psichikos sveikatos garantas”
pagalbos vaikui specialistams, mokytojams, įstaigų vadovams ir tėvams renginyje “Metodų
stiprinančių vaikų psichikos sveikatos mugė” (Jūratė Lietuvnikienė, Jūratė Mikolaitienė; Inga
Kalvaitienė), Kaunas, 2017 m. spalio 20 d.
10) Paskaita tėvams „Pozityvus vaikų auklėjimas – šiandienos iššūkiai“ Pasvalio r. Narteikių
mokyklos-darželio „Linelis“ visuotiniame tėvų susirinkime (Daiva Čeponienė), Pasvalys,
2017 m. lapkričio 22 d.;
11) Paskaita tėvams „Pozityvus vaikų auklėjimas – šiandienos iššūkiai“ Pasvalio r. Narteikių
mokyklos-darželio „Linelis“ Joniškėlio skyriaus visuotiniame tėvų susirinkime (Daiva
Čeponienė), Pasvalys, 2017 m. lapkričio 28 d.
12) Paskaita “STEP programos pristatymas Kėdainių r. Josvainių gimnazijos tėvams” (Ijola
Petrauskienė), Josvainiai, Kėdainių raj., 2017 m. gruodžio 13 d.
3.6. Veiklos ir pozityvaus auklėjimo idėjų viešinimas žiniasklaidoje
1) Ijolos Petrauskienės interviu Balticum Kėdainiai televizijos laidoje „Kėdainių žinios“,
Kėdainiai, 2017 m. vasario 8 d.
2) Ijolos Petrauskienės ir tėvų, dalyvavusių STEP programoje Daivos Kizerskienės, Ramunės
Laukaitytės, Dimitrijaus Kočetovo, Justinos Kočetovos interviu Kėdainių radijo
stoties Centro FM laidoje, Kėdainiai 2017 m. vasario 11 d. (laidos autorė J. Kočetova)
3) Ijolos Petrauskienės interviu laikraštyje „Kėdainių mugė“ straipsnyje „Su auklėjimo iššūkiais
susiduria visi tėvai“, Kėdainiai, 2017 m. vasario 11 d. (aut. Kėdainių mugės žurnalistė)
4) Ijolos Petrauskienės interviu Kėdainių r. savivaldybės tinklapyje straipsnyje „Tėvams skirta
„STEP“ programa padės geriau suprasti vaikus“. 2017 m. vasario 10 d. (aut. Kėdainių mugės
žurnalistė)
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5) Simonos Stapulionienės, Daivos Čeponienės, Jolitos Stipinienės interviu straipsniui
“Padrąsinimo laukia ir vaikai, ir tėvai” Pasvalio rajono dienraštyje “Darbas”, 2017 m.
gruodžio 14 d. (straipsnio autorė Zina Magelinskienė).
6) J. Jonynienės interviu straipsniui „Aš pykstu!“ žurnale „Tavo vaikas“, Nr. 1.
7) J. Jonynienės interviu straipsniui „„Blogi“ įpročiai“ žurnale „Tavo vaikas“, Nr. 2.
8) J. Jonynienės interviu straipsniui „Naujas vaikas!“ žurnale „Tavo vaikas“, Nr. 3.
9) J. Jonynienės interviu straipsniui „Tėvų profesija ir vaikas“ žurnale „Tavo vaikas“, Nr. 8.
10) J. Jonynienės interviu straipsniui „Slapti žaidimai“ žurnale „Tavo vaikas“, Nr. 10.
11) Straipsniai, paskelbti internetiniame portale Tavovaikas.lt (bendradarbiaujant su VšĮ
Psichologinės sveikatos centru): nuorodos pateikiamos priede Nr. 1.
12) Pagrindinė asociacijos veikla (STEP programos įgyvendinimas) viešinta interneto svetainėje
adresu http://www.STEPgrupes.lt, facebook socialiniame tinkle STEP tėvų grupės paskyroje
bei partnerių svetainėse.
13) 2017 m. rugsėjo-spalio ir gruodžio mėn. 18 informacinių pranešimų/skelbimų apie STEP tėvų
grupes ir PAKA bei Kauno m. sav. „Iniciatyvos Kaunui“ vykdomą projektą Tėvystės įgūdžių
tobulinimas: augame drauge su vaiku nuo mažų dienų” (2017 m. gegužės 30 d., Nr. SRB0453). PAKA ir jos partnerių bei projektą padėjusių įgyvendinti įstaigų (Kauno l/d „Vaikystė“
, Kauno l/d „Sadutė“, Kauno Panemunės l/darželis, Kauno technologijos universiteto
inžinerijos licėjus, Kauno l/d „Girinukas“, Kauno l/d „Šarkelė“, Kauno darželis
„Rudnosiukas) internetinėse svetainėse pateikiama informacija prieš projektą ir po projekto,
viešinant projekto rezultatus.
14) 2017 m. rugsėjo-spalio ir gruodžio mėn. 11 informacinių pranešimų/skelbimų apie STEP tėvų
grupes, PAKA ir jos partnerių, projektą padėjusių įgyvendinti įstaigų, STEP programos
vadovų Facebook socialiniame tinkle prieš projektą ir po projekto, viešinant projekto
rezultatus: Kauno l/d „Sadutė“, PAKA, Kauno l/d „Vaikystė“, Kauno l/d „Sadutė“, Kauno
Panemunės l/darželis , STEP vadovių FB paskyroje (Audronės Kerpaitės, Jūratė
Lietuvnikienės, Nijolės Kmitienės, Rūtos Lingytės. (PAKA bei Kauno m. sav. „Iniciatyvos
Kaunui“ vykdomas projektas „Tėvystės įgūdžių tobulinimas: augame drauge su vaiku nuo
mažų dienų” (2017 m. gegužės 30 d., Nr. SRB-0453).
15) 2017 m. rugsėjo, gruodžio mėn. 59 informaciniai pranešimai/skelbimai apie projektą ir STEP
tėvų grupes bei projekto rezultatus projektą įgyvendinančių įstaigų bendrose patalpose.
Skelbimai, informaciniai pranešimai buvo pakabinti šiose įstaigose: Kauno l/d „Vaikystė“,
Kauno l/d „Sadutė“, Kauno l/d „Svirnelis“, Kauno Panemunės l/darželis, KTU inžinerijos
licėjus, Kauno mokykla – darželis „Šviesa“, Kauno l/d „Girinukas“, Kauno l/d „Šarkelė“
Kauno darželis „Rudnosiukas“. (PAKA bei Kauno m. sav. „Iniciatyvos Kaunui“ vykdomas
projektas „Tėvystės įgūdžių tobulinimas: augame drauge su vaiku nuo mažų dienų” (2017 m.
gegužės 30 d., Nr. SRB-0453).
16) 2017 m. rugsėjo mėn. Atspausdinta ir išdalinta 300 informacinių pranešimų/skrajučių tėvams,
informuojančių apie projektą ir kviečiančių į tėvų grupes šiose įstaigose: Kauno l/d
„Vaikystė“, Kauno l/d „Svirnelis“, KTU inžinerijos licėjus Kauno l/d „Girinukas“ (PAKA bei
Kauno m. sav. „Iniciatyvos Kaunui“ vykdomas projektas „Tėvystės įgūdžių tobulinimas:
augame drauge su vaiku nuo mažų dienų” (2017 m. gegužės 30 d., Nr. SRB-0453).
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IV. FINANSINĖ 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA1
4.1. Balansas pagal 2018 m. sausio 1 d. duomenis
Finansiniai
metai, Eur.

TURTAS
A.
I.
I.1.
II.2.
III.3.
II.
II.1.
II.2.
II.3.
II.4.
II.5.
II.6.
II.7.
III.
III.1.
III.2.
B.
I.
I.1.
I.2.
I.3.
II.
II.1.
II.2.
III.
III.1.
II.2.
II.3.
IV.

ILGALAIKIS TURTAS
NEMATERIALUSIS TURTAS
Patentai, licencijos
Programinė įranga
Kitas nematerialusis turtas
MATERIALUSIS TURTAS
Žemė
Pastatai ir statiniai
Mašinos ir įrengimai
Transporto priemonės
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai
Nebaigta statyba
Kitas materialusis turtas
FINANSINIS TURTAS
Po vienerių metų gautinos sumos
Kitas finansinis turtas
TRUMPALAIKIS TURTAS
ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR
NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS
Atsargos
Išankstiniai apmokėjimai
Nebaigtos vykdyti sutartys
PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS
Pirkėjų įsiskolinimas
Kitos gautinos sumos
KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS
Trumpalaikės investicijos
Terminuoti indėliai
Kitas trumpalaikis turtas
PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI
TURTO IŠ VISO:

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
C.
I.
II.
III.
IV.
IV.1.
IV.2.
D.
1.
1

0

0

0

0

11391
-

3882
-

574
570
4
-

220
220

10817
11391

3662
3882

Finansiniai
metai, Eur.

NUOSAVAS KAPITALAS
KAPITALAS
PERKAINOJIMO REZERVAS
KITI REZERVAI
VEIKLOS REZULTATAS
Ataskaitinių metų veiklos rezultatas
Ankstesnių metų veiklos rezultatas
FINANSAVIMAS
Dotacija

Finansinė ataskaita parengta UAB „Vilnema“ vyr. buhalterės Audronės Tamulienės.
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0
0

Praėję finansiniai
metai, Eur.
0
0

-

Praėję finansiniai
metai, Eur.

9955
20

3394
20

9935
6561
3374
1386

3374
1338
2036
444
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2.
2.1.
2.2.
3.
4.
E.
I.
I.1.
I.2.
II.
II.1.
II.2.
II.3.
II.4.
II.5.
II.6.

Tiksliniai įnašai
Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto
Kiti tiksliniai įnašai
Nario mokesčiai
Kitas finansavimas
MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI
Finansinės skolos
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI
Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis
Finansinės skolos
Skolos tiekėjams
Gauti išankstiniai apmokėjimai
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai
NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMAS IR
ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO

-

-

708
678
50
-

204
240
44
-

50

44

36
14

36
8

11391

3882

4.2. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. sausio 1 d. duomenis
Eil.
nr.
I.
1.
2.
2.1.
2.2.
3.
II.
1.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
III.
IV.
V.

STRAIPSNIAI

Ataskaitinio
laikotarpio,
Eur.

PAJAMOS
Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes
Finansavimo pajamos
Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo
pajamos
Kitos finansavimo pajamos
Kitos pajamos
SĄNAUDOS
Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina
Kitos sąnaudos
Veiklos sąnaudos
Pardavimo
Darbuotojų išlaikymo
Nusidėvėjimo (amortizacijos)
Patalpų išlaikymo
Ryšių
Transporto išlaikymo
Turto vertės sumažėjimo
Kitos veiklos
Suteiktos labdaros, paramos
Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo
VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ
APMOKESTINIMĄ
PELNO MOKESTIS
GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS
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Praėjusio
ataskaitinio
laikotarpio, Eur.

17512
10246
7266
7130

8358
3389
4969
4969

136

-

10951
10361

7020
863

590

6157
4969
801

590

387

6561

1338

6561

1338
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V. VEIKLOS PROGRAMA 2018 METAIS
Eil.
Nr.

Data

Planuojama veikla

1.

2018 m. kovas-gegužė,
spalis-gruodis.

Tėvų grupių koordinavimas ir organizavimas pagal STEP 05, STEP 6-12 ir STEP 12-17 programas.

2.

2018 m. kovas-gegužė,
spalis-gruodis.

STEP programų vadovų interviziniai susitikimai ir
Asociacijos narių posėdžiai.
Informacinis seminaras, pristatantis STEP programas, ir
būsimų STEP programos vadovų atranka.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2018 m. birželio 8 d.
2018 m. spalis-gruodis.

STEP 6-12 programos vadovų mokymai.

2018 m. spalis-gruodis.

STEP 0-5 ir STEP 12-17 programos vadovų mokymai
dirbantiems pagal STEP 6-12 programos versiją.

Metų eigoje.

STEP programos ugdymo įstaigų pedagogams vertimas ir
adaptavimas

Metų eigoje.

Bendradarbiavimas su Lietuvos regionų savivaldybių
regionų Bendruomeninių šeimos namų projektais

Metų eigoje, pagal
poreikį.

Asociacijos valdybos posėdžiai.

Metų eigoje

Pozityvios tėvystės idėjų skleidimas seminaruose,
pranešimuose.

Metų eigoje, pagal
galimybes.

Projektų paraiškų rašymas dalyvaujant konkursuose ir kitoje
projektinėje veikloje, siekiant STEP programos
įgyvendinimo plėtros.

Metų eigoje.

STEP programos viešinimas el. erdvėje: svetainėje adresu
http://www.STEPgrupes.lt , facebook paskyroje STEP tėvų
grupės, Asociacijos partnerių interneto svetainėse ir kitomis
žiniasklaidos priemonėmis.

11.

Pozityvaus auklėjimo konsultantų asociacijos
prezidentė Jolita Jonynienė
______________________
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Priedas Nr. 1
Internetiniame portale www.tavovaikas.lt publikuoti straipsniai/ atsakymai į klausimus:
VšĮ Psichologinės sveikatos centro projektas „Smurto prieš vaikus artimoje aplinkoje mažinimas
stiprinant tėvų sąmoningumą ir didinant visuomenės narių socialinę atsakomybę“
1) http://www.tavovaikas.lt/darzelinukas/lavinimas-ir-ugdymas/psichologe-pataria-kaipsusivaldyti-kai-norisi-aprekti-vaika-ar-net-jam-suduoti.d?id=76007595
2) http://www.tavovaikas.lt/darzelinukas/lavinimas-ir-ugdymas/vedamas-i-darzeli-vaikasklykia-ir-priesinasi-kaip-tik-gali-psichologes-patarimai.d?id=76059163
3) http://www.tavovaikas.lt/vaikas/vystymasis/padekite-auginu-neramu-vaika-kuris-niekadaneuzmiega-pats.d?id=76096083
4) http://www.tavovaikas.lt/vaikas/vystymasis/vaikas-kategoriskai-atsisako-sestis-antnaktipuodzio-psichologes-komentaras.d?id=76129423aiko
5) http://www.tavovaikas.lt/vaikas/vystymasis/vaikas-masturbuojasi-kaip-tinkamai-sureaguotitevams.d?id=76177653
6) http://www.tavovaikas.lt/vaikas/vystymasis/vaikas-znaibosi-kaip-tinkamai-sureaguoti-kadtai-nepasikartotu.d?id=76201117
7) http://www.tavovaikas.lt/vaikas/vystymasis/kaip-nuo-mazu-dienu-uzkirsti-kelia-vaikoisterijoms-ir-netinkamam-elgesiui.d?id=76200885
8) http://www.tavovaikas.lt/vaikas/lavinimas-ir-ugdymas/vaikas-rodo-ozius-mamai-o-su-kitaisbuna-auksinis-psichologes-komentaras.d?id=76242003
9) http://www.tavovaikas.lt/mokinys/pradinukas/vieniso-ir-draugu-nemegstamo-vaiko-dramapsichologes-patarimai.d?id=76299523
10) http://www.tavovaikas.lt/darzelinukas/lavinimas-ir-ugdymas/nesusitvarkau-su-vaiku-jisnuolat-atsikalbineja-ir-negraziai-kalba.d?id=76317395
11) http://www.tavovaikas.lt/darzelinukas/lavinimas-ir-ugdymas/issiskyrusi-mama-pradejusgyventi-su-draugu-pasikeite-vaiko-elgesys.d?id=76337615
12) http://www.tavovaikas.lt/vaikas/lavinimas-ir-ugdymas/svarbi-taisykle-kurios-turi-nepamirsti2-metu-vaikus-auginantys-tevai.d?id=76358111
13) http://www.tavovaikas.lt/vaikas/vystymasis/vaikas-nesiseda-ant-puoduko-psichologespatarimai-tevams.d?id=76390307
14) http://www.tavovaikas.lt/vaikas/lavinimas-ir-ugdymas/issiskirdamas-su-mama-vaikasverkia-ka-patars-psichologe.d?id=76395407
15) http://www.tavovaikas.lt/tecio-puslapis/as-tetis/kodel-vaikas-mieliau-buna-ir-zaidzia-sumama-o-ne-teciu.d?id=76464031
16) http://www.tavovaikas.lt/mokinys/pradinukas/vaikas-nenori-mokytis-ka-svarbu-zinotitevams.d?id=76477379
17) http://www.tavovaikas.lt/darzelinukas/lavinimas-ir-ugdymas/vaikas-klauso-tevu-tik-pakelusbalsa-kodel-nesiseka-susitarti-graziuoju.d?id=76502951
18) http://www.tavovaikas.lt/darzelinukas/lavinimas-ir-ugdymas/psichologe-kaip-spresti-vaikutarpusavio-konfliktus.d?id=76521387
19) http://www.tavovaikas.lt/vaikas/vystymasis/kai-vaikas-sako-ne-jis-tevams-nori-perduotiviena-svarbia-zinia.d?id=76565741
20) http://www.tavovaikas.lt/darzelinukas/lavinimas-ir-ugdymas/vaikas-ciulpia-pirstapsichologes-komentaras.d?id=76620629
21) http://www.tavovaikas.lt/mokinys/mokslai-ir-laisvalaikis/svarbus-psichologes-patarimaspaauglio-tevams.d?id=76596699
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22) http://www.tavovaikas.lt/darzelinukas/lavinimas-ir-ugdymas/vaika-uzklupo-oziukai-jumspades-sie-psichologes-patarimai.d?id=76657113
23) http://www.tavovaikas.lt/vaikas/lavinimas-ir-ugdymas/vaikas-savo-elgesiu-skaudina-tevusspecialistes-patarimai.d?id=76724741
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