
 

NACIONALINĖS ŠEIMOS TARYBOS NARIŲ PASIŪLYMAI 

 

 Prioritetas – projektas - 
iniciatyva 

Plane esanti veiksmo priemonė Planui siūloma priemonė 

1. 
 

3. Prioritetas SOCIALIAI 
PAŽEIDŽIAMIAUSIŲ 
VISUOMENĖS GRUPIŲ 
ĮGALINIMAS 

  3.1. Projektas INDIVIDUALIUS 
ASMENS POREIKIUS ATITINKANČIOS 
SOCIALINĖS PASLAUGOS 
 
               93.1. iniciatyva Paslaugų 
prieinamumas pagal individualius 
poreikius. 
 
 
 
 
 
           
   
93.2 Socialinių paslaugų 
prieinamumo didinimas 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sukurti metodiką socialinių paslaugų 
teikimo algoritmams vaikams ir šeimoms 
pagal jų individualius poreikius diegti 
 
 
 
 
 
 
Sukurti paskatas socialines paslaugas teikti 
per nevyriausybines organizacijas, 
užtikrinant adekvatų finansavimą NVO 
gebėjimų teikti socialines paslaugas 
stiprinimui. 
 
 
 
Plėtoti socialinės priežiūros paslaugų 
tiesioginio finansavimo sistemos diegimą 

 
 
 
 
 
 
 
 
Siūlymas diferencijuoti paslaugas pagal poreikius 
ir jų lygį. Tai padėtų įdiegti  algoritmai vaikams ir 
šeimoms pagal jų individualius poreikius. Toks 
algoritmas leistų atskirti atvejus, kada yra didelės 
problemos (ir reikalinga kompleksinė pagalba) ir 
kada nedidelės problemos (kai teikiamos 
individualios paslaugos prioritetą teikiant 
neformaliai pagalbai) 
 
 
Kokybės sistemų diegimas NVO, teikiančioms 
socialines paslaugas, mažinant biurokratinius 
reikalavimus ir skatinant NVO plėtrą bei 
efektyvumo(pagal siekiamus tikslus) didinimą. 
 
 
 
Įvesti paslaugų kokybės standartą, mažinant 
biurokratinius reikalavimus ir skatinant NVO 



              93.5 Socialines paslaugas 
finansuosime tiesioginio finansavimo 
principu. 
 
 
 
 
 93.6.  Nė vieno žmogaus 
visuomenės užribyje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Sukurti palydėjimo paslaugų jaunuoliams, 
gyvenusiems globos įstaigose arba 
patiriantiems socialinius sunkumus sistemą 
(rodiklis - sukurta sistema) 
 
 
 
 
 
 
 

plėtrą bei efektyvumo(pagal siekiamus tikslus) 
didinimą. 
 
Dvipakopė sistema: nuo 16 iki 18 ir nuo 18 iki 24 
metų.  
Sąlygų gauti palydėjimo paslaugą spektro 
išplėtimas (ne tik būtinybė mokytis, bet ir 
registruotis Užimtumo tarnyboje, dirbti ir t.t.) 
Palydėjimo paslaugą reikėtų taikyti ne tik 
jaunuoliams, gyvenusiems globos įstaigoje, bet ir  
jaunuoliams iš socialinę riziką patyrusių šeimų. 
Palydėjimo paslaugas plėtojant panaudoti jau 
dirbančių šioje srityje organizacijų gerąją patirtį. 

 
      3.2 projektas: NEĮGALIŲJŲ TEISIŲ 
APSAUGA IR PASLAUGŲ PLĖTRA 
 
              95.1.Kompleksinis socialinių 
paslaugų paketas neįgaliesiems ir 
individualizuotas požiūris. 
 
 
 
 
             95.2. Pagalba šeimoms, 
auginančioms neįgalius vaikus. 
    
 

 
 
 
 
Įstatymiškai reglamentuoti asmeninės 
pagalbos teikimą neįgaliesiems bei sukurti 
asmeninio asistento paslaugų teikimo 
sistemą   
 
 
 
Sukurti ,,vieno langelio" principu veikiančią 
pagalbos neįgaliems vaikams ir šeimoms, 
auginančioms neįgalius vaikus mechanizmą 

 
 
 
 
asmeninio asistento paslaugas neįgaliems 
vaikams iki 16 metų, sudarant galimybę vaikus 
mokyti namuose (kai asmeninis asistentas turi 
pedagoginį išsilavinimą), 
 
 
Pagalbos centrą vaikui ir šeimai, kuriame vaikams 
su negalia ir jų šeimos nariams būtų teikiama 
įvairiapusė socialinės, švietimo, sveikatos 
priežiūros pagalba bei paslaugos. Kokybiškų 
dienos centrų plėtra su specifinėmis profesionalų 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
       3.3 PROJEKTAS: SOCIALINĖS 
APSAUGOS IŠMOKŲ ADEKVATUMAS 
IR TVARUMAS 
 
               97.1. Skurdo mažinimas. 
 
    
 
 
 
 
       3.4. PROJEKTAS: DARBO IR 
ŠEIMOS ĮSIPAREIGOJIMŲ 
DERINIMAS. LYGIOS GALIMYBĖS 
 
              101.1 Daugiau galimybių 
grįžti į darbo rinką. 
      
 
 
 
 
 
 
 

(adekvati problematikai atvejo vadyba, 
kompleksinės paslaugos ir pagalba) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sukurti efektyvią darbdavių ir darbuotojų 
informavimo ir konsultavimo sistemą dėl 
šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimo 
 
 
 
 
 
Priemonių, nustatytų Europos Parlamento 
irTarybos 2019 m. birželio 20 d. direktyva 
(ES) 2019/1158 dėl tėvų ir prižiūrinčiųjų 

paslaugomis(tokių yra, tik svarbu užtikrinti jiems 
stabilų finansavimą ir plėtrą pagal vaiko su 
negalia ir jo šeimos poreikius).  
 
Informacijos kaupimas, analizė ir teikimas tiems, 
kuriems to reikia. Vaikų su negalia duomenų 
bazių (registro) pagal atskiras negalias sudarymą, 
kuris būtų nuolat pildomas diagnozavus nagalią 
 
 
 
 
 
 
Mokesčių lengvatos, susietos su vaikų skaičiumi, 
nustatant neapmokestinamą pajamų dydį už 
kiekvieną išlaikomą asmenį. 
Neatsisakoma ir vaiko pinigų, kaip veiksnio, kuris 
gali prisidėti prie  demografinio gyventojų 
aktyvumo.  
 
 
 
Nacionalinės šeimos tarybos kartu su SADM 
organizuojami forumai, kad  šeimų organizacijų 
atstovai, profsąjungos, susijusių ministerijų ir kitų 
institucijų atstovai, mokslininkai ir kt., konkrečiai 
spręstų kylančias problemas dėl Šeimos ir darbo 
įsipareigojimų derinimo.  
 
 
Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimo virtualios 
vertinimo sistemos („palankus šeimai darbdavys“) 



 
 
 
              101.3 Darbo ir šeimos 
derinimo priemonių skatinimas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3.5 Projektas SOCIALINĖS SRITIES 
DARBUOTOJŲ ĮGALINIMAS. VAIKO 
TEISIŲ APSAUGOS STIPRINIMAS 
 
           103.1. Socialinio darbuotojo 
profesijos stiprinimas. 
 
 
 

asmenų profesinio ir asmeninio gyvenimo 
pusiausvyros, kuria panaikinama Tarybos 
direktyvoje  2010/18/ES įgyvendinimas 
perkėliant direktyvos nuostatas į Lietuvos 
nacionalinę teisę, numatant 
neperleidžiamą dviejų mėnesių vaiko 
priežiūros atostogas abiems tėvams 
 
Sudaryti galimybę tėvams, auginantiems 
vaikus ir esantiems vaiko priežiūros 
atostogose, visą vaiko priežiūros atostogų 
laikotarpį dirbti ir gauti vaiko priežiūros 
išmoką, tuo atveju, jeigu išmokos ir darbo 
užmokesčio suma neviršija buvusio darbo 
užmokesčio dydžio, kopmpleksiškai 
peržiūrėti vaiko priežiūros išmokas. 
 
 
 
 
 
Tobulinti socialinio darbuotojo profesijos ir 
socialinių paslaugų srities darbuotojų 
profesinių kompetencijų reglamentavimą 
 
 
Nuosekliai didinti socialinių paslaugų srities 
darbuotojų, dirbančių su šeimomis, darbo 
užmokestį. Didinti socialinių paslaugų 
įstaigų vadovų kompetenciją ir socialinių 
darbuotojų darbo užmokestį, siejant jį su 
kvalifikacine kategorija 
 
 

bei suaugusių švietimo modelio „Šeimos ir darbo 
derinimo pagrindai“ sukūrimas. 
 
 
 
 
 
 
Lanksčiai taikyti priemones: sudaryti galimybę 
vaiko priežiūros atostogas vyrams imti dalimis, 
dirbti nuotoliniu būdu ne pilną darbo dieną vaiko 
priežiūros atostogų metu ir neprarasti gaunamos 
vaiko priežiūros išmokos tiek pirmaisiais, tiek 
antraisiais metais. Galimybę rinktis nuotolinį 
darbą, jei tai leidžia darbo specifika. 
            
 
 
 
 
 
Specialistų rengimo tobulinimas, kvalifikacijos 
kėlimo užtikrinimas, atlyginimo didinimas 
socialiniams darbuotojams, tiesiogiai dirbantiems 
su šeimomis.  
 
Į socialinių paslaugų įstaigų vadovų įvertinimą 
įtraukti ir jiems pavaldžių darbuotojų 
įvertinimą(tam tikrą dalį įvertinimo). 
Vykstantiems į rajoną dirbti numatyti didesnes 
motyvuojančias socialines garantijas: aukštesnis 
pareiginės algos koeficientas darbo pradžioje, 
terminuota (3-5 metų) rajono gydytojo, 
Visuomenės sveikatos specialisto ar socialinio 



 
           103.3. Kvalifikacijos 
tobulinimas, darbo užmokesčio 
didinimas ir visuomenės švietimas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
  103.4. Efektyvios vaiko priežiūros 
paslaugos ir parama. 
 
 
 
 
 

 
Sudaryti galimybes nuolat tobulinti 
profesinę kvalifikaciją, gauti reikalingus 
sisteminius ir kokybiškus mokymus pagal jų 
darbo specifiką.  
 
Parengti ir nuolat tobulinti socialinio darbo 
programas ir specializuotas podiplominės 
studijas, padedančias socialiniams 
darbuotojams orientuotis į aktualias jų 
veiklos sritis 
 
Projektų/įrodymais grįstų programų, skirtų 
vaikų ir jaunų žmonių, kurie susiduria su 
kompleksinėmis elgesio problemomis, 
inicijavimas ir / ar įgyvendinimas 1) 
Multidimensinės šeimos terapijos 
programos (MDFT) įgyvendinimas ir plėtra; 
2) Šeimos konferencijos metodo 
įgyvendinimas ir plėtra; 3) kitų įrodymais 
grįstų metodų atvedimas į Lietuvą ir jų 
diegimas; 4) vaikų dienos centrų modeliu 
pagrįstų centrų, orientuotų į paauglius ir 
darbo su jais specifiką, kūrimas ir plėtra; 5) 
resocializacijos paslaugos vaikams ir 
jauniems žmonėms, kuriems būdingos 
kompleksinės elgesio problemos. 
 
 
 
Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 
pakeitimai, siekiant tobulinti mechanizmus 
užkertant kelią smurtui. Institucijų, 
dirbančių vaiko gerovės srityje, veiklos, 

darbuotojo stipendija, negražintina subsidija 
būstui įsigyti, nemokama stažuotė užsienyje ir t.t. 
 
 
 
 
Užtikrinti darbo proceso refleksiją sudarant 
galimybes supervizijoms ar bent intervizijoms. Jas 
sieti su poreikių kokybiškiems mokymams 
identifikavimu.  
 
Socialinio darbo programas ir specializuotas 
podiplomines studijas plėtoti pagal sritis(jaunimo 
socialiniai darbuotojai, sveikatos priežiūros 
socialiniai darbuotojai, integracijos-palydėjimo 

modelį vykdantys socialiniai darbuotojai, 

dirbantys su bausmę atliekančiais  ar atlikusiais 

žmonėmis ir t.t.) 

 
 
Psichomotorikos specialistai, turintys savigynos 
įgūdžius, bet efektyviai galintys dirbti su agresijos 
mažinimu. Iš užsienio gautų programų 
adaptavimas Lietuvos kontekstui. Prevencinių 
paslaugų užtikrinimas  įgyvendinant  Minimalios ir 
vidutinės priežiūros įstatymą.  Specializuotos 
(ekstremalios) pagalbos paslaugos konceptualiai 
peržiūrint socializacijos programas, nukreiptas į 7-
13 metų vaikų sugrąžinimą į mokyklas, žalingų 
įpročių prevenciją, priklausomybių gydymą 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            103.5 Apsaugos nuo smurto ir 
vaikų išnaudojimo priemonės. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           103.6.Iniciatyva Institucinės 
vaiko globos alternatyvų tolesnė 
plėtra ir stiprinimas 
 
 
 
 
 
 

funkcijų, kompetencijų tobulinimas. 
Pagalbos centro vaikams, patyrusiems 
seksualinę prievartą, veiklos turinio plėtra, 
stiprinimas ir modelio perkėlimas į kitas 
savivaldybes. Psichoterapinės pagalbos, 
orientuotos į trauminės patirties poveikio 
mažinimą, plėtra savivaldybėse. 
 
Skatinti globą ir įvaikinimą šeimose, 
stiprinant globos centrų darbo kokybę. 
Plėtoti budinčių globotojų veiklą, siekiant 
kokybiškų paslaugų, skatinant prižiūrėti ir 
paauglius, ir vaikus su negalia 
____ 
 
Pagalbos ir paslaugų globėjams 
(rūpintojams), įvaikintojams, budintiems 
globotojams, šeimynoms sistemos 
tobulinimas ir modelio parengimas, 
orientuojant į kokybiškų ir individualizuotų 
paslaugų gavimo sistemą. Įrodymais grįstų 
programų atvedimas į Lietuvą, orientuotų į 
globėjų. Įtėvių įgūdžių stiprinimą (pvz., 
KEEP programa). 
____ 
 
Budinčių globotojų specializacijų modelio 
įgyvendinimas (kai rengiami specializuoti 
budintys globotojai, orientuoti į konkrečias 
vaikų grupes, pvz., vyresnio amžiaus vaikus, 
pasižyminčius probleminiu elgesiu, 
neįgaliuosius vaikus, vaikus migracijoje, 
kt.). 

 
 
 
 
 
 
 
Auginti VTA darbuotojų kompetenciją. Šiems 
specialistams reikalinga pagalba, nuolatinės ir 
tikslinės supervizijos (ne tik grupinės, bet ir 
individualios), mokymai. 
 
peržiūrėti ir tobulinti vaiko paėmimo procesą: 
skirti laiko pasirengimui paimti vaiką iš šeimos ir 
įvykusio proceso įvertinimui 
 
 
 
Centralizuoto globėjų rengimo modelio 
parengimas ir įdiegimas 
 
 
 
 
 
 
 
Ruošti globėjus, budinčius globėjus su tam tikra 
specializacija, t.y. gebančius dirbti su tam tikrais 
vaikais – paaugliais, vaikais turinčiais psichikos ar 
proto negalią. Profesionalių globėjų institucijos 
įvedimas vietoje šiuo metu esančių socialinių 
globėjų . 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       5 PRIORITETAS - AUKŠTOS 
PRIDĖTINĖS VERTĖS EKONOMIKA 
 
         5.1 PROJEKTAS: UNIVERSALUS 
VERSLUMAS 
 
 
               131.2. „Plėtoti socialinį 
dialogą ir verslo socialinę 
atsakomybę“ 

 Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimo virtualios 
vertinimo sistemos („palankus šeimai darbdavys“) 
bei suaugusių švietimo modelio „Šeimos ir darbo 
derinimo pagrindai“ sukūrimas. 

  
                218.3. Perėjimas prie 
šeimos (namų ūkio) kaip pajamų 
mokesčio mokėtojos.  

 
apmokestinant pajamas būtų atsižvelgiama 
ne tik į pajamų dydį, bet ir mokesčio 
mokėtojų turimus išlaikytinius. 

 
šeimos pajamų deklaracijos įvedimas 
 



Mokesčių lengvatos, susietos su vaikų skaičiumi, 
nustatant neapmokestinamą pajamų dydį už 
kiekvieną išlaikomą asmenį. 

  Nepriskirti pasiūlymai  

   Sukurti mechanizmą, kuris leistų koordinuoti 
trūkstamų specialistų tikslinį nukreipimą į 
savivaldybes, užtikrinant tolygų paslaugų 
pasiskirstymą, jei ne savivaldybėje, tai apskrityje 

 105.5. Stiprinsime tarpinstitucinius 
ryšius. Sieksime glaudesnio 
specialistų tarpusavio 
bendradarbiavimo, gerųjų praktikų 
mainų, dalijimosi žiniomis, patirtimi 
ir informacija. Sieksime glaudesnio, 
kompleksine pagalba, o ne vien 
kontrole paremto valstybės 
institucijų ir šeimų 
bendradarbiavimo. Skatinsime ir 
palaikysime gyvybės atžvilgiu 
pozityvias ir ją skatinančias 
iniciatyvas sveikatos priežiūros 
sistemoje, taip pat valstybės 
institucijų bendradarbiavimą su 
nevyriausybinėmis organizacijomis, 
padedančioms krizinį nėštumą ar 
kitas krizes išgyvenančioms 
moterims ir jų artimiesiems. 
 

  
 
Neformalios pagalbos, įtraukiant bendruomenės 
pagalbą, programų šeima šeimai inicijavimas ir 
plėtra.  
Krizinio nėštumo centrų stiprinimas ir plėtra.  

 105.6. Stiprinsime bendradarbiavimą 
su savivaldybėmis. Pagal nustatytą 
metodiką įvertinsime kiekvieno, 
kuriam reikalinga pagalba, 
individualią situaciją, įvardysime 
norimą rezultatą ir jį galinčias 

 Kompleksinių paslaugų šeimai gerosios patirties 
analizė, tęstinumas  ir plėtra (2) 
 
 



užtikrinti priemones, suplanuosime 
kompleksinį jų taikymą ir stebėsime 
siūlomų priemonių veiksmingumą, 
pradėdami nuo bandomųjų projektų 
pasirinktose savivaldybėse. 

   Tėvystės įgūdžių mokymas 
Sukurti nuoseklią tėvystės įgūdžių mokymo 
programą, apimančią individualius  visų amžiaus 
tarpsnių vaikų tėvų poreikius.  
 
Santuokinių įgūdžių mokymo programa  
 (SĮMP)  arba Darnių santykių ugdymo šeimoje 
programa (DSUP) 
 
Šeimyninės mediacijos paslaugos peržiūra ir 
plėtotė, orientuojantis į psichosocialines,  ne vien 
teisines paslaugas 

 


