pavasario. Jo tikslas – pertvarkai reikalingų sąlygų

KODĖL
PERTVARKA
VYKDOMA
LIETUVOJE?

sukūrimas ir paslaugų teikimas, didinant esamų

Nes šalyje vis dar veikia 38 stacionarios globos įstaigos,

Kiek ir kokie yra
PERTVARKOS etapai?
Pertvarka bus vykdoma 2 etapais:
I etapas, prasidėjęs 2014 metais, truks iki 2018 metų

prieinamumą.
II etapas truks iki 2020 metų. Jo metu bus plečiama
paslaugų infrastruktūra regionuose ir pradedamos teikti
naujų formų paslaugos tikslinėms grupėms.

kuriose gyvena 6,1 tūkst. suaugusių asmenų, turinčių
negalią, 93 vaikų globos namai, kuriuose gyvena per 3
tūkst. vaikų.
Akivaizdu, kad institucinės globos sistema yra ypač
žalinga vaikams ir suaugusiems, todėl būtina kritiškai

Kas atsakingas už sėkmingą
PERTVARKOS vykdymą
Lietuvoje?

vertinti esamą sistemą, pabrėžiant būtinybę investuoti ne
į pastatų infrastruktūrą, o į paramą šeimai ir bendruome
nines paslaugas.

Pertvarkos įgyvendinimą koordinuoja Lietuvos Respub
likos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Pertvarką
įgyvendina Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo
ministerija, Kultūros ministerija, Sveikatos apsaugos
ministerija, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo
tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos,
Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos savivaldybių
asociacija, Socialinių paslaugų priežiūros departa
mentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos,
nevyriausybinės organizacijos bei savivaldybės.

Daugiau informacijos:
www.vaikoteises.lt
www.ndt.lt
www.pertvarka.lt

WWW.PERTVARKA.LT
Lietuvos Respublikos
Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos iniciatyva nuo
2014 m. vykdoma Institucinės
globos pertvarka – perėjimo
nuo institucinės globos prie
šeimoje ir bendruomenėje
teikiamų paslaugų žmonėms,
turintiems negalią, ir likusiems
be tėvų globos vaikams
Lietuvoje procesas.

Kokie yra PERTVARKOS
tikslai?

3 tikslas – skatinti visuomenės vertybinių nuostatų

reikšmingas žmogaus psichinės sveikatos, raidos ir

kaitą, formuojant teigiamą visuomenės požiūrį į siste

asmenybės vystymosi komponentas.

mos pertvarką, ir užtikrinti vykdomų procesų viešumą.

• Globos įstaigos dažnai būna uždaros, įsteigtos atskirai
nuo bendruomenių, jose gyvenantys ar gyvenę vaikai

Strateginis tikslas – kurti kompleksiškai teikiamų

bei žmonės, turintys negalią, neturi galimybės sufor

vienam vaikui, asmeniui, turinčiam negalią, ar jo šeimai

Kodėl reikia PERTVARKOS?

(globėjams, rūpintojams) gauti individualias pagal

• Institucinės globos pertvarka nukreipta į tikslinių grupių

• Šios problemos stipriai susiaurina vaikų ar žmonių,

poreikius paslaugas ir reikiamą pagalbą bendruomenėje,

teisių įgyvendinimą.

o kiekvienam likusiam be tėvų globos vaikui augti saugioje

• Privalu apsaugoti žmones nuo gyvenimo globos ar

ir jo raidai palankioje aplinkoje.

rūpybos įstaigose.

1 tikslas – siekti užtikrinti darnią aplinką ir sąlygas

• Vaiko, netekusio tėvų globos, gyvenimas turi būti

kiekvienam vaikui (ir vaikui, turinčiam negalią) augti

visavertis. Jis toks galimas augant šeimoje arba šeimai

savo šeimoje, o likusiems be tėvų globos vaikams augti

artimoje aplinkoje.

globėjų, įtėvių šeimoje ar šeimynoje, gauti pagalbą

• Žmogaus, turinčio negalią, gyvenimas turi garantuoti jam

bendruomenėje.

orumą, ugdyti pasitikėjimą savimi, leisti aktyviai dalyvauti

2 tikslas – siekti sudaryti sąlygas suaugusiems asme

visuomenės veikloje gaunant paslaugas bendruomenėje.

nims, turintiems negalią, jų šeimoms (globėjams) gauti

• Žmogui, gyvenančiam institucijoje, trūksta emo

individualias jų poreikius atitinkančias bendruomenines

cinio prieraišumo. Emocinė ir socialinė aplinka – labai

paslaugų sistemą, kuri sudarytų galimybes kiek

muoti įprastų socialinių tinklų.
turinčių negalią, gyvenimo galimybes.

• Tokie žmonės yra labiau pažeidžiami, dažniau
išnaudojami ir engiami, kadangi prasčiau žino savo
teises ir yra pratę vykdyti bet kokius nurodymus.

• Didelė dalis be tėvų priežiūros augusių vaikų
neišnaudoja savo išsilavinimo ir praktinių įgūdžių.

paslaugas.

Kokios yra pertvarkos tikslinės
grupės?
Vaikai, likę be tėvų globos (tarp jų ir kūdikiai),
vaikai bei jų šeimos, patiriančios riziką.

Vaikai ir jaunimas, turintis proto ir (ar)
psichikos negalią, bei jų šeimos.

Suaugę asmenys, turintys proto ir (ar)
psichikos negalią, bei jų šeimos.

