Veikime kartu šeimos stiprinimui !
Pastebėjome, kad iki šiol Lietuvoje nėra centro, kuris bendrai veiklai sutelktų visus, kam rūpi šeima ir kurie
siekia, kad šeimos politika Lietuvoje būtų sėkminga. Tikimės, kad tokiu centru taps „Šeimos institutas“.
Viešoji įstaiga „Šeimos institutas“ yra nevyriausybinė, pelno nesiekianti, nepolitinė organizacija.
„Šeimos instituto“ moto – kad būtų gera gyventi šeimoje ir auginti vaikus!
„Šeimos instituto“ misija – propaguoti šeimą, palankios šeimai aplinkos kūrimą ir puoselėjimą.
Teigiame, kad šeimai palanki aplinka apima įvairias visuomenės gyvenimo sritis, tiesiogiai ar netiesiogiai
įtakojančias šeimą, – tai šeimai palankūs teisės aktai, šeimos kūrimą ir gyvenimą šeimoje palaikantis
visuomenės požiūris, darnią šeimą propaguojanti žiniasklaida, šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimui
palankūs darbdaviai, šeimai draugiška sveikatos apsaugos sistema, tėvams vaikus ugdyti padedanti švietimo sistema ir kt.
Pagrindiniai „Šeimos instituto“ tikslai:
atskleisti šeimos išskirtinę vertę asmens ir visuomenės gyvenime;
skatinti valdžios institucijas tobulinti teisės aktus bei koreguoti politikos priemones,
kad būtų kuriama kuo palankesnė aplinka šeimoms;
ugdyti visuomenės, žiniasklaidos, darbdavių ir kt. palankų požiūrį į šeimą;
ugdyti šeimų ir jas atstovaujančių organizacijų gebėjimus atstovauti savo interesams;
telkti bendrai veiklai palankius šeimai asmenis ir organizacijas.
Sekdami misija, tikslus įgyvendinsime šiomis pagrindinėmis veiklomis:
rengsime debatus, diskusijas, konferencijas, seminarus aktualiais šeimos gyvenimo klausimais;
skleisime informaciją, pateiksime visuomenei su šeima susijusių tyrimų rezultatų, teisės aktų
ir jų projektų vertinimų, šeimos politikos aktualijų pranešimus;
stebėsime šeimos politikos būklę Lietuvoje, vertinsime jos poveikį šeimoms ir informuosime
apie tai visuomenę, politikus ir kitas suinteresuotas šalis;
padėsime valdžios institucijoms patardami, kaip tobulinti teisės aktus bei koreguoti politikos
priemones, kad būtų kuriama kuo palankesnė aplinka šeimoms;
esant poreikiui, užsakysime viešosios nuomonės, statistinius ar kitus tyrimus, dalyvausime
rengiant teisės aktų projektus.
Įstaigos veiklos sėkmingam vystymuisi ir stiprėjimui, konkrečių idėjų ir projektų įgyvendinimui
reikalingas palaikymas ir visokeriopa pagalba. Jei pritariate mūsų misijai – kviečiame paremti
įstaigą, kad su Jūsų pagalba galėtume plėtoti aktyvią veiklą.
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