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Nacionalinė šeimos taryba, siekdama teikti Seimui ir Vyriausybei patariamąją ir 

ekspertinę  nuomonę formuojant nuoseklią šeimos politiką, kuriant bendradarbiavimo mechanizmus 

tarp šeimų  (jas atstovaujančių ir su jomis dirbančių organizacijų) ir atsakingų už šeimos politiką 

institucijų  (ministerijų bei savivaldybių) bei atliekant šeimos politikos įgyvendinimo stebėseną, kartu 

su Kauno miesto savivaldybės Šeimos taryba, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Visuomenės 

sveikatos fakultetu, dalyvaujant Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos atstovams, 

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių asociacijos prezidentei Sigitai Šimkienei, Kauno 

miesto, Prienų, Birštono, Kaišiadorių, Raseinių, Varėnos, Utenos, Molėtų, Biržų, Vilniaus rajono, 

Klaipėdos miesto savivaldybių socialinių paslaugų atstovams, Šeimos komisijų/tarybų atstovams 

surengė mokslinę-praktinę konferenciją „Skyrybos šeimoje – vaikui reikia abiejų tėvų“  ir teikia 

šiuos apibendrinančius teiginius:   

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos (toliau – Tarnyba) pristatytas tyrimas 

dėl vaikų, skyrybų procese patiriančių vaiko teisių pažeidimus Lietuvoje, rodo, kad Tarnybos 
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specialistai kiekvieną mėnesį dirba vidutiniškai su 200 šeimų, išgyvenančių sunkius skyrybų 

procesus, kai vaikai tampa tėvų nesantaikos įkaitais. Pagrindiniai probleminiai aspektai, susiję su 

sunkiais skyrybų procesais, pasireiškia: 1) tėvų negebėjimu bendradarbiauti tarpusavyje ir veikti, 

siekiant geriausių vaiko interesų; 2) tėvų įsitikinimu Tarnyba gali „priversti“ vaiką bendrauti su tėvu 

gyvenančiu atskirai; 3) tėvų manymu, kad tas iš tėvų, su kuriuo nustatyta vaiko gyvenamoji vieta, 

gali vienas priimti visus sprendimus dėl vaiko, nederindamas jų su kitu tėvu; 4) tuo, kad tėvai 

traktuoja Tarnybą ne kaip pagalbos vaikui užtikrintoją, bet kaip „įrankį“ tėvams teismo procese; 5) 

paslaugų, pritaikytų būtent besiskiriančioms šeimoms trūkumu; 6) suvokimo, kad skiriasi pora, bet 

ne tėvai, stoka. 

Psichologės, psichoterapeutės pranešimas apie psichoemocinius vaikų išgyvenimus skyrybų 

procese atskleidė ypatingai traumuojančią patirtį vaikams, jei tėvai nenustoja kovoti tarp savęs, 

įtraukdami į tarpusavio kovas ir vaikus. Kad šios kovos būtų išvengta, besiskiriančiomis/ 

išsiskyrusiomis šeimoms reikalingos specifinės edukacinės-konsultacinės paslaugos.  

Konferencijos pranešėjai, atskleidę specifinio darbo su besiskiriančiomis/išsiskyrusiomis 

šeimomis gerąją patirtį Lietuvoje ir Nyderlanduose, pristatė galimus būdus, kaip būtų galima 

sumažinti traumuojančias patirtis vaikams, jei specifines paslaugas teikia didelę kompetenciją 

turintys profesionalai. Nyderlandų ekspertų pateiktas modelis pabrėžia atsakomybės neperėmimą iš 

tėvų, tačiau specialisto pagalbą tėvams susikalbėti vaikų labui. Nevyriausybinių organizacijų (toliau 

– NVO), teikiančių paslaugas besiskiriančiomis ar išsiskyrusiomis šeimoms atstovai pateikė jau 

veikiančias programas ir jų galimybes, jei šioms programoms būtų skiriamas adekvatus dėmesys ir 

finansavimas.  

Mokslininkai, analizavę pagalbos besiskiriančiomis/išsiskyrusiomis šeimoms problematiką 

šeimos politikos modelių kontekste, išryškino strateginių šeimos politikos gairių būtinybę 

nagrinėjamos problematikos  nuosekliam sprendimui ilgalaikėje perspektyvoje.  

 

Nacionalinė šeimos taryba, išklausiusi konferencijos dalyvių, tiesiogiai dirbančių 

su šeimomis ir vaikais, patiriančiais sunkius skyrybų procesus ir traumuojantį jų poveikį, 

pastebi:  
 Tėvams skiriantis, šeimos nariai, ypač vaikai, patiria psichoemocines traumas. Vaikai dažnai 

tampa kovojančių tėvų įkaitais, dėl ko konstatuojami vaiko teisių pažeidimai. 

 Keturių valandų privalomos mediacijos skyrybų atvejais nepakanka, nes realiai per tiek laiko 

susitarimo neįmanoma pasiekti. Dėl mediacijos tęstinumo savo noru – ne visi suvokia 

būtinybę ar turi galimybę pirktis paslaugas už asmeninius pinigus. 

 Daugelyje savivaldybių, ypač regioninių, trūksta psichosocialinės srities, švietimo, sveikatos 

priežiūros ir kitų kompetentingų profesionalų, galinčių teikti specifines efektyvias paslaugas 

besiskiriančioms ar išsiskyrusioms šeimoms ir jų vaikams. 

 Specialistams trūksta kompetencijų dirbti su specifine skyrybų situacija, dažnai jie mėginami 

įtraukti į tėvų konfliktą ir palaikyti vieną pusę. 

 NVO teikiamų paslaugų finansavimas nenuoseklus, trūkinėjantis, neleidžiantis sistemiškai 

vystyti paslaugų. 

 Pastebimas prevencinių paslaugų (ruošimo šeimai, emocinio raštingumo, konfliktų sprendimo 

mokymo) trūkumas. 

 Šeima viešojoje erdvėje dažnai pateikiama kaip visokių neigiamų reiškinių (smurtas, 

priklausomybės, socialinių įgūdžių stoka) šaltinis – nededamos pastangos stiprinti pozityvų 

šeimos įvaizdį.  

 Nevykdoma skyrybų reiškinio Lietuvoje stebėsena: nerenkama informacija ir statistika 

(Statistikos departamente) apie išsiskyrusių šeimų skaičiaus dinamiką, tendencijas, 

koreliacijas su įvairias veiksniais. 
 Nevykdoma paslaugų poreikio ir pagalbos išteklių stebėsena: nerenkama informacija apie 

pagalbos besiskiriančioms ar išsiskyrusioms šeimoms teikėjus nacionaliniu ir savivaldybių 

mastu (duomenų bazės, internetinio puslapio). 

 



 

 

3 

Nacionalinė šeimos taryba, po konferencijos teikia ekspertinius pasiūlymus: 

Nacionalinio lygmens priemonės: 

 Parengti nacionaliniu mastu specialistų pritraukimo į regionus programą, kurioje būtų skiriamas 

pakankamas dėmesys medikų, pedagogų, psichologų, psichoterapeutų ir socialinių darbuotojų 

motyvacijos užtikrinimui gyventi regionuose. 

 Parengti nuoseklią strategiją skyrybų prevencijos ir pagalbos besiskiriančioms/usioms šeimoms 

atvejais, numatant adekvatų finansavimo mechanizmą. Parengti metodines darbo su 

besiskiriančiomis ar išsiskyrusiomis šeimomis priemones. 

 Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Sveikatos apsaugos ministerijai, Švietimo, mokslo ir 

sporto ministerijai, Valstybinei vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai organizuoti 

renginius, viešinančius gerąją patirtį apie skyrybų mažinimo galimybes, apie konfliktų 

sprendimo metodų taikymą, apie vaikų apsaugojimą skyrybų procese ir po jo.  

 Įtraukti į socialinių paslaugų katalogą besiskiriantiems tėvams specifines edukacines-grupines 

psichosocialines paslaugas, kurios skirtos tėvams, kad išmoktų išvengti vaikų traumavimo. 

Teisiškai reglamentuoti, kad šių grupių lankymas besiskiriantiems ir negalintiems susitarti dėl 

vaiko/ų poreikio turėti abu tėvus užtikrinimo  būtų privalomas. 

 Įstatymiškai įteisinti daugiau negu 4 valandų mediaciją. Ir ne tik teisinę, bet ir psichologinę, kad 

būtų pasiektas poros susitarimas ir susikalbėjimas. 

 Derinti paslaugų besiskiriančioms/usioms šeimoms teikimą integruojant į esamą paslaugų 

sistemą, pvz. Bendruomeninių šeimos namų teikiamas paslaugas. Nuosekliai kelti profesionalų 

kompetenciją, kad paslaugų teikėjai sugebėtų skyrybų metu dirbti su abiem tėvais kartu, kreipti 

į susitarimus vaikų labui, išvengiant šališkumo, susitapatinimo su vienu iš besiskiriančios poros, 

užtikrinant abiejų tėvų visavertį dalyvavimą vaiko/ų gyvenime. 

 Parengti kvalifikacijos kėlimo programas ir užtikrinti specializuotą profesionalų paruošimą 

(kvalifikacijos kėlimą), tęstinius mokymus ir palydėjimą dirbant su besiskiriančiomis šeimomis 

(supervizijas ir pan.), užtikrinant adekvačius darbuotojų krūvius ir specialistų perdegimo 

prevenciją.  

 Viešinti pagalbą besiskiriančioms ar išsiskyrusioms šeimoms teikiančių organizacijų gerąją 

patirtį ir programas. Šeimų stiprinimą laikyti valstybės prioritetu. Kurti priemones, stiprinančias 

pozityvų šeimos įvaizdį ir viešinti jas. 

 Vykdyti nuoseklią skyrybų reiškinio Lietuvoje stebėseną: renkant informaciją ir statistiką apie 

išsiskyrusių šeimų skaičiaus dinamiką, tendencijas, koreliacijas su įvairias veiksniais, įvertinant 

paslaugų poreikį ir pagalbos išteklius. Sukurti paslaugų besiskiriančioms/usioms šeimoms 

kompetentingų paslaugų teikėjų respublikinę platformą, paslaugų žemėlapį respublikos mastu, 

kuris būtų nuolat atnaujinamas. 

Savivaldybių lygmens priemonės: 

 Organizuoti savivaldybėse tarpinstitucinius mokymus (soc. pedagogams, soc. darbuotojams, 

psichinės sveikatos, visuomenės sveikatos  specialistams, psichologams) apie skyrybų poveikį 

vaikams, apie vaiko problemų atpažinimą ir į vaiko poreikius orientuoto bendradarbiavimo 

galimybes.  

 Užtikrinti specifinių paslaugų besiskiriantiems tėvams inicijavimą ir organizavimą savivaldybėse 

su adekvačiu finansavimu. Plėtoti specifines paslaugas besiskiriantiems, kai dirbama su visa 

šeima kartu, perkant paslaugas iš NVO.  Savivaldybėse, regionuose organizuoti renginius, 

viešinančius gerąją patirtį apie skyrybų mažinimo galimybes, apie konfliktų sprendimo 

metodikas, apie vaikų apsaugojimą skyrybų procese ir po jo.  
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 Sukurti paslaugų žemėlapį savivaldybės mastu, kuris būtų nuolat atnaujinamas. Plėtoti 

mediacijos ir traumų psichologų paslaugas besiskiriančioms šeimoms. Po straipsniais apie 

įžymybių žmonių skyrybas pateikti pagalbos besiskiriantiems numerius (analogija 

straipsniams, kuriuose rašoma apie savižudybes). 

 Ieškant paslaugų besiskiriančioms/usioms šeimoms neapsiriboti tik rajonų ar regionų ribomis, 

sustiprinti galimybes pirkti paslaugas iš kitų savivaldybių, kaip išteklių panaudoti 

išvažiuojamas paslaugas, gal net mobiliąsias komandas. 

 Finansuoti tarpininkavimo-mediacijos paslaugas savivaldybėse skyrybas 

išgyvenančiai/išgyvenusiai porai, užtikrinant  veiksmingų programų nenutrūkstamą 

finansavimą (per paslaugų pirkimą ar akreditavimą, o ne projektinį finansavimą). 

 

 

         Nacionalinės šeimos tarybos ir konferencijos dalyvių vardu pasirašo: 

 

 

     

      Pirmininkė                                                        dr. Ramunė Jurkuvienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


