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KLASTERIS

Daugelio valstybių (Suomija, Švedija, Norvegija ir kt.) vienas iš
regioninės politikos formavimo pagrindų yra klasterį sudarančių
organizacijų bendradarbiavimas.

Klasterio kūrimo tikslas – pradėti bendradarbiavimą siekiant bendro
tikslo – tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir
bendruomenėje teikiamų paslaugų.



KLASTERIO SĄVOKA

Pagal geografinį principą sukoncentruotos tarpusavyje sąveikaujančios,
vykdančios bendrą veiklą ir savo specifine veikla papildančios viena kitą
įstaigos, paslaugų teikėjai ir įvairios organizacijos.

Tam tikros vietovės / vietos ribose esanti ryšių struktūra, sudaranti
sąlygas glaudžiam įvairių formų bendradarbiavimui.



KLASTERIS PERTVARKOS
KONTEKSTE

Klasteris – tai viena iš priemonių, leidžiančių efektyviau vykdyti
institucinės globos pertvarką, siekti pertvarkos tikslų.

Tikimasi, kad klasterio kūrimas padės užtikrinti pertvarkos procesų
sklandumą, operatyvumą, bendruomeninių paslaugų atitikimą tikslinių
grupių poreikiams ir pan.

Siekiamas rezultatas – efektyvus bendradarbiavimas, užtikrinantis tvarų
perėjimą nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje
teikiamų paslaugų.



KLASTERIO NAUDA

• Klasterio dalyvių dalinimasis žiniomis;

• Klasterio dalyvių ryšių kūrimas;

• Klasterio dalyvių bendradarbiavimo užtikrinimas;

• Klasterio dalyvių koordinuota veikla.



KLASTERIO KŪRIMO SUNKUMAI

• Ribota klasterio dalyvių bendradarbiavimo patirtis;

• Nepasitikėjimas vieni kitais;

• Išankstinės neigiamos nuostatos;

• Konkurencija.



INSTITUCINĖS  GLOBOS PERTVARKOS 
KLASTERIO KŪRIMO TIKSLAS

Tikslas – vykdyti bendradarbiavimą:

• plėtojant naujų formų bendruomenines paslaugas,

• užtikrinant socialinių paslaugų teikimo kompleksiškumą,

• rengiant pertvarkomų įstaigų, bendruomeninių paslaugų ir jų
infrastruktūros planus,

• vykdant stebėseną.

Klasterio veiklas regionuose vykdys regioniniai ekspertai.



INSTITUCINĖS GLOBOS PERTVARKOS
KLASTERIO DALYVIAI



BENDRADARBIAVIMO SRITYS

Svarbus aktyvus bendradarbiavimas, apimantis:

• Socialines paslaugas teikiančias įstaigas;

• Švietimo paslaugas teikiančias įstaigas;

• Sveikatos priežiūros paslaugas teikiančias įstaigas;

• Savivaldybių administracijas;

• Verslo organizacijas;

• NVO;

• Ekspertus, konsultantus, mokslo ir studijų organizacijas;

• Švietimo, sveikatos apsaugos, socialinės apsaugos ir darbo ministerijas;

• Visą bendruomenę. 



Projekto
uždaviniai Projekto veiklos

Nr. 1

1.1. Naujų formų bendruomeninių paslaugų vaikams, likusiems be tėvų globos, sukūrimas
1.2. Naujų formų bendruomeninių paslaugų neįgaliems suaugusiems ir vaikams (turintiems proto ir (ar) psichikos negalią), sukūrimas
1.3. Naujų formų bendruomeninių paslaugų šeimoms, įtėviams, globėjams (rūpintojams) sukūrimas
1.4. Bendruomeninių socialinių paslaugų teikimo sistemos plėtra ir tobulinimas

Nr. 2

2.1. Globos įstaigose gyvenančiųjų tikslinių grupių atstovų individualių poreikių nustatymo ir individualių planų sudarymo metodikų
parengimas
2.2. Globos įstaigose gyvenančių tikslinių grupių atstovų individualių poreikių vertinimas ir individualių planų sudarymas
2.3. Globos įstaigose dirbančių darbuotojų motyvacijos ir kompetencijos vertinimo metodikos parengimas
2.4. Globos įstaigose dirbančių darbuotojų motyvacijos ir kompetencijos vertinimas

Nr. 3

3.1. Apmokyti socialines paslaugas administruojančius ir paslaugas vaikams, neįgaliesiems ir jų šeimoms (globėjams, rūpintojams)
teikiančius darbuotojus
3.2. Lietuvoje paslaugas tikslinėms grupėms teikiančių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo poreikių vertinimas ir Socialinių darbuotojų
kvalifikacijos tobulinimo strategijos parengimas

Nr. 4

4.1. Institucinės globos pertvarkos klasterio kūrimas ir tarpinstitucinio, tarpžinybinio bei tarpsektorinio bendradarbiavimo priemonių
įgyvendinimas
4.2. Institucinės globos pertvarkos klasterio veiklų bendruomeninių paslaugų kūrimo ir plėtros srityje vykdymas
4.3. Institucinės globos pertvarkos tyrimų ir vertinimų vykdymas

Nr. 5
5.1. Vykdyti visuomenės ir atskirų jos grupių švietimą ir informavimą perėjimo nuo institucinės globos prie bendruomenėje ir šeimoje
teikiamų paslaugų klausimais bei viešinti projektą, jo rezultatus



INSTITUCINĖS GLOBOS PERTVARKOS KLASTERIO KŪRIMAS, IR 
TARPINSTITUCINIO, TARPŽINYBINIO BEI TARPSEKTORINIO 
BENDRADARBIAVIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS

Veiklos metu planuojama organizuoti 61 renginį, skirtą institucinės
globos pertvarkos klasterio kūrimui ir dalyvių bendradarbiavimui.

Šis priemonių paketas leis užtikrinti tinkamo bendradarbiavimo tinklo
sukūrimą ir šio tinklo kompetencijų plėtojimą, sprendžiant Institucinės
globos pertvarkos klausimus, modeliuojant bendruomeninių paslaugų
sistemą nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis.



• Nacionalines konferencijas (3);

• Teminius nacionalinius ir regioninius seminarus (24);

• Apskrito stalo diskusijas (nacionalinio ir regioninio lygmens) (34).

Renginiai skirti institucinės globos pertvarkos klausimams ir Institucinės
globos pertvarkos bei tikslinių grupių gerovės užtikrinimo temomis.

INSTITUCINĖS GLOBOS PERTVARKOS KLASTERIO KŪRIMO 
BENDRADARBIAVIMO VEIKLOS BUS ĮGYVENDINAMOS ORGANIZUOJANT 
KLASTERIO DALYVIAMS SKIRTUS RENGINIUS (VISO 61):



INSTITUCINĖS GLOBOS PERTVARKOS KLASTERIO VEIKLŲ 
BENDRUOMENINIŲ PASLAUGŲ KŪRIMO IR PLĖTROS SRITYJE VYKDYMAS

Veiklos tikslas – įgyvendinti Institucinės globos pertvarkos klasterio
priemonių paketą, skirtą bendruomeninių paslaugų kūrimui ir plėtrai
nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenyse.



INSTITUCINĖS GLOBOS PERTVARKOS KLASTERIO VEIKLŲ 
BENDRUOMENINIŲ PASLAUGŲ KŪRIMO IR PLĖTROS SRITYJE, 
ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS (1)

1. Vaikui ir šeimai kompleksiškai teikiamų paslaugų valdymo modelio
parengimas.

2. Suaugusiems ir vaikams, turintiems proto ir (ar) psichikos negalią,
kompleksiškai teikiamų paslaugų valdymo modelio parengimas.

Šie modeliai reikalingi planuojant, įgyvendinant, finansuojant bei
vykdant paslaugų tikslinėms grupėms stebėseną ir vertinimą,
įgyvendinant Institucinės globos pertvarką.



KOMPLEKSIŠKAI TEIKIAMŲ PASLAUGŲ MODELIAI 
TIKSLINĖMS GRUPĖMS

Šie modeliai – tai dokumentai, kuriuose Klasterio dalyviai susitaria dėl
paslaugų valdymo nacionaliniu ir vietos valdžios lygiuose.

Kompleksiškai teikiamų paslaugų modeliai bus rengiami mokslininkų ir
praktikų konsultacijose su klasterio dalyviais.

Parengti modeliai taps metodiniu pagrindu priimant reikiamus teisės
aktų pakeitimus, susijusius su Institucinės globos pertvarka.



INSTITUCINĖS GLOBOS PERTVARKOS KLASTERIO VEIKLŲ 
BENDRUOMENINIŲ PASLAUGŲ KŪRIMO IR PLĖTROS SRITYJE, 
ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS (2):

3. Institucinės globos pertvarkos srityje dirbančių centrinės valdžios
aukščiausio lygio ir vidurinės grandies vadovų bei vyriausiųjų
specialistų kompetenciją didinantys mokymai (40 asmenų).

4. Institucinės globos pertvarkoje dalyvaujančių regiono ir vietos
lyderių kompetenciją didinantys mokymai (300 asmenų).

Naujos mokymų dalyvių žinios reikšmingos užtikrinant sklandų
institucinės globos pertvarkos įgyvendinimą savivaldybėse ir
regionuose: planuojant kompleksinių paslaugų teikimą, paslaugų
įgyvendinimo schemas, vertinant rezultatus ir pan.



INSTITUCINĖS GLOBOS PERTVARKOS KLASTERIO VEIKLŲ 
BENDRUOMENINIŲ PASLAUGŲ KŪRIMO IR PLĖTROS SRITYJE, 
ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS (3):

5. Pertvarkomų globos įstaigų pertvarkos planų rengimo ekspertinis
ir metodinis konsultavimas bei stebėsena.

Tikslas – užtikrinti ekspertinę konsultacinę pagalbą pertvarkomų globos
įstaigų darbuotojams, rengiantiems individualius įstaigų pertvarkos
planus.

Tikslui pasiekti planuojama suburti ekspertų grupę, kuri teiks metodinę
ir konsultacinę pagalbą rengiant pertvarkos planus, vėliau – parengtų
planų įgyvendinimo kompleksinę priežiūrą ir stebėseną.



INSTITUCINĖS GLOBOS PERTVARKOS KLASTERIO VEIKLŲ 
BENDRUOMENINIŲ PASLAUGŲ KŪRIMO IR PLĖTROS SRITYJE, 
ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS (4):

6. Integruotų bendruomeninių paslaugų ir paslaugoms reikalingos
infrastruktūros plėtros planų (toliau – planų) parengimas.

Planai bus rengiami kiekvienam Lietuvos regionui (iš viso 10).

Šių planų pagrindu bus plėtojamos naujos ir esamos bendruomeninės
paslaugos Lietuvoje savivaldybėse ir regionuose.

Planai bus rengiami remiantis atlikta galimybių studija, o taip pat –
atsižvelgiant į atliktus tikslinių grupių individualių poreikių vertinimo
rezultatus ir parengtus individualius planus.



INSTITUCINĖS GLOBOS PERTVARKOS KLASTERIO VEIKLŲ 
BENDRUOMENINIŲ PASLAUGŲ KŪRIMO IR PLĖTROS SRITYJE, 
ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS (5):

7. Socialines paslaugas teikiančių įstaigų ir organizacijų informavimas
ir konsultavimas diegiant EQUASS Assurance kokybės užtikrinimo
sistemą.

Siekiama paskatinti socialinių paslaugų srityje veiklą vykdančias įstaigas
ir organizacijas didinti teikiamų paslaugų kokybę.

Konsultavimo paslaugos diegiant kokybės užtikrinimo sistemą numatyta
suteikti 15 įstaigų ir organizacijų iš visos Lietuvos.



Svarbiausia, kad klasterio tikslų siektų ne tik 
projekto vykdytojai, bet ir klasterio dalyviai. 

Ačiū už dėmesį




