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Vertybinis pagrindas institucinės globos pertvarkai

Vis dar didelis
institucinės
globos paplitimas
Europoje

Europos
valstybės yra
pažadėjusios
plėtoti naujos
kokybės
pakaitalą globos
įstaigoms

Institucinės
globos žalingas
poveikis

Žmogaus teisių
pažeidimai
globos įstaigose

Siekis protingiau
ir naudingiau
naudoti valstybės
išteklius

• JT vaiko teisių konvencija
• JT neįgaliųjų teisių konvenciją ir jos Fakultatyvų protokolas
• JT alternatyvios globos vaikams gairės
• 2010–2020 m. Europos strategija dėl negalios
• LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. A1-517 patvirtintos Neįgalių vaikų, likusių be tėvų globos vaikų,
suaugusių neįgalių asmenų socialinės globos namų deinstitucionalizacijos strateginės gairės
• Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams veiksmų
planas, patvirtintas LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu

Iššūkiai (kliūtys) pokyčiams

• Politinės valios stoka?
Susitarimas tarp suinteresuotų grupių
• Neigiamos nuostatos, stagnacija
Švietimas, sąmoningumas
• Investicijos į senąją infrastruktūrą
Investicijos į paramos šeimai
struktūrą, tikslines paslaugas, įskaitant bendruomenines ir į šeimą
nukreiptas alternatyvas
• Nepakankama motyvacija pokyčiams
Įtraukimas į veiklas,
visuomenės informavimas, veiklų viešinimas
• Nepakankamas bendradarbiavimas
Socialinės klasterizacijos principų
taikymas
• Kt.

PAGRINDINIAI 2014-2015 M. ATLIKTI VEIKSMAI
Veiksmai

Laikotarpis

Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir
likusiems be tėvų globos vaikams 2014-2020 metų veiksmų plano rengimas, derinimas ir patvirtinimas

2014 m. sausis-vasaris

Darbas su regionais:
- Pasitarimai su savivaldybėmis, NVO
- Pertvarkos plano pristatymai regionų plėtros taryboms
- Prašymas regionams parengti savo siūlymus dėl Pertvarkos veiksmų savo regione (darbo grupių
sudarymas, SADM anketos formos pildymas ir kt.)
- Regionų pateiktų siūlymų vertinimas

2014 m. birželis-gruodis

2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonės „Institucinės
globos pertvarka“ įgyvendinimo plano rengimas, tvirtinimas bei 8 prioriteto „Socialinės įtraukties
didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.1-ESFA-V-405 „Institucinės globos
pertvarka“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 rengimas, derinimas, tvirtinimas.

2014 m. spalis –
2015 m. birželis

Susitikimai su globos įstaigomis, NVO, mokymo įstaigomis, Lietuvos socialinio darbo taryba

2015 m. kovas-gruodis

Pasirašyti Nacionaliniai susitarimai, įgyvendinant institucinės globos sistemos pertvarką, su SAM, VRM,
ŠMM, LSA, NVO ir su Nacionaline teisėjų taryba dėl likusių be tėvų globos vaikų teisinės padėties gerinimo

2015 m. kovas-gegužė

Bandomųjų regionų ir globos įstaigų atranka, sąrašo patvirtinimas

2015 m. balandis-gegužė

Parengta I-o etapo projekto „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje
teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“ paraiška, vyko paraiškos vertinimas ir sutarties
pasirašymas

2015 m. rugpjūtis- spalis

2015-11-03 pasirašyta projekto sutartis Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-01-0001 Tvaraus
perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų
sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje

Partneris Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Finansavimas 6.527.931,00 eurų
Trukmė iki 2018-04-30

INSTITUCINĖS GLOBOS PERTVARKOS PROCESAS
Mes šiandien
esame čia!

I etapas - Pertvarkai
reikalingų sąlygų
sukūrimas ir
paslaugų teikimas,
didinant esamų
prieinamumą
2014-2018 m.

II-A etapas – paslaugų
infrastruktūros plėtra
regionuose
2017-2020 m. (2023 m.)

II-B etapas – naujų formų
paslaugų teikimas tikslinėms
grupėms
2017-2020 m. (2023 m.)

TIKSLINĖS GRUPĖS

Vaikai likę be
tėvų globos
(įskaitant
kūdikius), vaikai
bei jų šeimos
patiriantys riziką

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

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

PROJEKTO TIKSLAI :

Įvertinti
kiekvieno
gyventojo
individualiu
s poreikius

Nustatyti
įstaigos
darbuotojų
motyvaciją,
naujų žinių
ir įgūdžių
poreikį

Parengti planus:
1) individualūs
gyventojų
planai,
2) įstaigos
perėjimo
planai,
3) paslaugų ir
infrastruktūros
regionuose
plėtros

Sukurti
naujų formų
paslaugų
metodinį
pagrindą:
paslaugų
metodiniai
dokumentai,
teisės aktai ir
pan.

Informuoti
ir šviesti
visuomenę

Teikti
paslaugas,
didinti esamų
bendruomeninių

paslaugų
prieinamumą

Atrinktos projektui stacionarios socialinės globos įstaigos ir sutrikusio vystymosi
kūdikių namai

Sutrikusio vystymosi kūdikių
namai

Vaikų globos namai

Vaikų su negalia
socialinės globos namai

Suaugusių su negalia
socialinės globos namai

1. Vilniaus sutrikusio vystymosi
kūdikių namai
2. Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto ligoninės viešosios
įstaigos Kauno klinikų filialas Vaikų
reabilitacijos ligoninė „Lopšelis“

1. Pabradės vaikų globos namai

1. Pabradės socialinės
globos namai

1. Strėvininkų socialinės globos
namai

2. Vilniaus vaikų socialinės globos
namai „Gilė“

2. Vilijampolės socialinės
globai namai

2. Dūseikių socialinės globos
namai

3.Klaipėdos sutrikusio vystymosi
kūdikių namai
4. Šiaulių miesto savivaldybės
sutrikusio vystymosi kūdikių namai

3. Saugų vaikų globos namai

3. Ventos socialinės globos
namai

3. Lavėnų socialinės globos
namai
4. Visagino socialinės globos
namai

5. Alytaus apskrities sutrikusio
vystymosi kūdikių namai

5. Šiaulių vaikų globos namai
„Šaltinis“
6. Panevėžio A. Bandzos kūdikių ir
vaikų globos namai
7. Obelių vaikų globos namai

4. Klaipėdos vaikų globos namai
„Rytas“

8. Alytaus vaikų globos namai
9. Valkininkų vaikų globos namai
„Spengla“
10. Viešvilės vaikų globos namai
11. Plungės vaikų globos namai

5. Kalvarijos socialinės globos
namai
6. Didvyžių socialinės globos
namai
7. Adakavo socialinės globos
namai

PROJEKTĄ ĮGYVENDINA 17 EKSPERTŲ KOMANDA

Regioninio
lygmens
Pertvarkos
procesų
ekspertai:

• Vilniaus Vida Lukamskienė
• Kauno – Vilma Rudzinskienė
• Klaipėdos – Živilė Jurgutienė
• Panevėžio – Živilė Navikienė
• Alytaus – Daiva Jermalienė
• Telšių – Laima JurytėZakarauskienė
• Utenos – Gytis Baltrūnas
• Marijampolės – Birutė
Bansevičienė
• Tauragės – Marijona
Janavičienė
• Šiaulių _________

Nacionalinio
lygmens pertvarkos
procesų ekspertė

•Jurgita Taukytė

Vaiko ir šeimos
gerovės ekspertai;

• Jūratė Dagienė,
• Tadas Žiedovainis

Neįgaliųjų, turinčių
proto ir (ar) psichikos
negalią, ir jų šeimų
srities ekspertės

• Dalia Jasiulevičienė,
• Lina Gulbinė

Pertvarkos klasterio ir
darbuotojų mokymo
srities ekspertė

• Miglė Musteikienė

Pertvarkos viešinimo
ir komunikacijos
ekspertas

__________

PROJEKTO UŽDAVINIAI

Uždavinys

Veikla

Tikslas

1. Parengti vaikams,
neįgaliesiems
ir
jų
šeimoms
(globėjams,
rūpintojams) skirtų ir jų
individualius
poreikius
atitinkančių naujų formų
bendruomeninių
paslaugų
metodinį
pagrindą ir pagerinti
esamų
socialinių
paslaugų prieinamumą
bei kokybę.

1.1. Naujų formų
bendruomeninių paslaugų
vaikams, likusiems be tėvų
globos, sukūrimas

1.
2.
3.

1.2. Naujų formų
bendruomeninių paslaugų
neįgaliems suaugusiems ir
vaikams (turintiems proto ir
(ar) psichikos negalią),
sukūrimas

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rodiklis

Bendruomeniniai vaikų globos namai;
1.1.1.
Parengti
Šeimai, patiriančiai krizę, paslaugos;
metodinių dokumentų
Apsaugotas būstas ir (ar) Savarankiško gyvenimo namai (18- paketai, 3 vnt.
24 m. jaunuoliams, paliekantiems institucinę ir (arba)
bendruomeninę globą).

Apsaugotas būstas suaugusiems asmenims
1.2.1.
Parengti
Savarankiško gyvenimo namai suaugusiam;
metodinių dokumentų
Grupinio gyvenimo namai;
paketai, 10 vnt.
Socialinės reabilitacijos centro veikla,
Socialinės globos Dienos socialinės globos centre paslaugos,
Specializuotos slaugos ir globos Socialinės slaugos ir globos
namuose,
7. Vaikų raidos sutrikimų ankstyvojo nustatymo sistemos
ankstyvosios reabilitacijos paslaugos,
8. Apsaugotos darbo vietos funkcionavimas,
9. Socialinių dirbtuvių asmenim modelis,
10. Specializuotas asmenų, turinčių proto ir (ar) psichikos
negalią konsultavimas ir motyvavimas.

PROJEKTO UŽDAVINIAI
Uždavinys

Veikla

Tikslas

Rodiklis

1. Parengti vaikams,
neįgaliesiems ir jų
šeimoms (globėjams,
rūpintojams) skirtų ir
jų
individualius
poreikius atitinkančių
naujų
formų
bendruomeninių
paslaugų
metodinį
pagrindą ir pagerinti
esamų
socialinių
paslaugų prieinamumą
bei kokybę.

1.3. Naujų formų
bendruomeninių paslaugų
šeimoms, įtėviams,
globėjams (rūpintojams)
sukūrimas

1.
2.
3.

1.3.1. Parengti
metodinių dokumentų
paketai, 5 vnt.

4.

5.

1.4. Bendruomeninių
1.
socialinių paslaugų teikimo
2.
sistemos plėtra ir tobulinimas
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Šeimos ir vaiko gerovės centrai
Socialinio darbo su šeima programos;
„Laikino atokvėpio“ neįgalaus suaugusio ir vaiko šeimai,
globėjams (rūpintojams) paslaugos;
Nėščiųjų, gimdyvių, vaiko ir (arba) neįgalaus vaiko susilaukusių
šeimų konsultavimas;
Tėvams, auginantiems vaiką ir (arba) neįgalų vaiką, skirtos
edukacinės programos.

Dienos užimtumo
Asmenų, turinčių proto ir (ar) psichikos negalią, savarankiško
gyvenimo įgūdžių programos;
Psichikos sveikatos centro veiklos;
Atvejo vadyba;
Socialinio globėjo paslaugos, bandomoji veikla;
Kompleksinės mobilios specialistų komandos pagalba;
Asmeninio asistentas;
Psichologinės ir socialinės pagalbos, skirtos neįgalių tėvų
šeimoms;
9. Esamos Globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo sistema;
10. Vaiko, asmens ir šeimos socialinių paslaugų poreikio
nustatymas;
11. Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius
sprendimus aprašas.

1.4.1. Parengti
metodiniai dokumentai,
jų paketai, sistemos
tobulinimo priemonės,
11 vnt.
1.4.2. Socialiniai
globėjai, teikiantys
paslaugas, 100 asm.,
1.4.3. Socialines
paslaugas gavę tikslinių
grupių asmenys, 494.

PROJEKTO UŽDAVINIAI

Uždavinys

Veikla

Tikslas

Rodiklis

2. Atlikti bandomųjų
globos įstaigų gyventojų
individualių poreikių bei
įstaigų
darbuotojų
kompetencijos
ir
motyvacijos vertinimą

2.1. Globos įstaigose gyvenančiųjų
tikslinių grupių atstovų individualių
poreikių nustatymo ir individualių planų
sudarymo metodikų parengimas

Poreikių vertinimui:
1. vaikų, netekusių tėvų globos;
2. suaugusių, turinčių proto ir (ar)
psichikos negalią;
3. vaikų, turinčių proto ir (ar) psichikos
negalią.
Kiekvienam įvertintam tikslinių grupių
atstovui sudaryti individualų planą.

2.1.1. Parengtos metodikos, 3 vnt.

Įstaigose dirbančių darbuotojų
motyvacijos ir kompetencijos vertinimui

2.3.1. Parengtos darbuotojų
motyvacijos ir kompetencijos
vertinimo metodikos, 1 vnt.

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

2.2.1. Įvertinti individualūs poreikiai
ir parengti individualūs planai, 2700
asm.

Rengti regioninius bendruomeninių
2.4.1. Įvertinti darbuotojai 1970
paslaugų ir infrastruktūros plėtros planus, asm.
detaliai planuojant socialinių paslaugų
sistemos darbuotojų tobulinimą.

PROJEKTO UŽDAVINIAI
Uždavinys

Veikla

Tikslas

Rodiklis

3. Tobulinti socialines paslaugas
administruojančių ir paslaugas
vaikams, neįgaliesiems ir jų
šeimoms (globėjams,
rūpintojams) teikiančių
darbuotojų profesinę
kompetenciją

3.1. Apmokyti socialines paslaugas
administruojančius ir paslaugas
vaikams, neįgaliesiems ir jų
šeimoms (globėjams, rūpintojams)
teikiančius darbuotojus

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

3.1.1. Apmokyti
darbuotojai, 3.200 asm.

3.2. Lietuvoje paslaugas tikslinėms
grupėms teikiančių darbuotojų
kvalifikacijos tobulinimo poreikių
vertinimas ir Socialinių darbuotojų
kvalifikacijos tobulinimo strategijos
parengimas

Socialinių globėjų
Atvejo vadybininkų
Asmeninių asistentų
Su vaiku ir šeima dirbantys darbuotojai
Su neįgaliaisiais ir jų šeimomis
VTAS darbuotojai;
Pertvarkomų GI vadovų ir vadovaujančias
pareigas užimančių darbuotojai
8. Pertvarkomų GI darbuotojų, tiesiogiai dirbančių
su tikslinėmis grupėmis
9. GIMK specialistų parengimas darbui su
ketinantčiais globoti artimaisiais giminaičiais);
10. Už socialinių paslaugų organizavimą ir teikimą
atsakingi savivaldybių darbuotojai
Įvertinti Lietuvoje paslaugas tikslinėms grupėms
teikiančių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo
objektyvius ir subjektyvius poreikius ir parengti
nacionalinę Socialinių darbuotojų kvalifikacijos
tobulinimo strategiją, pvz. 2017-2020 m.

3.2.1. Parengta
socialinių darbuotojų
kvalifikacijos tobulinimo
strategija, 1 vnt.

PROJEKTO UŽDAVINIAI
Uždavinys

Veikla

Tikslas

Rodiklis

4. Vykdyti Institucinės globos
pertvarkos tarpinstitucinį,
tarpžinybinį ir tarpsektorinį
bendradarbiavimą, plėtojant
naujų formų bendruomenines
paslaugas, užtikrinant socialinių
paslaugų teikimo
kompleksiškumą, rengiant
pertvarkomų įstaigų,
bendruomeninių paslaugų ir jų
infrastruktūros planus bei
vykdyti pertvarkos stebėseną.

4.1. Institucinės globos
pertvarkos klasterio
kūrimas ir
tarpinstitucinio,
tarpžinybinio bei
tarpsektorinio
bendradarbiavimo
priemonių
įgyvendinimas

1.
2.
3.
4.
5.

Klasterio kūrimo apskrito stalo diskusijos.
Steigiamoji nacionalinė konferencija.
Klasterio nacionalinio lygmens teminės konferencijos
Nacionalinių ir regioninių apskrito stalo diskusijos.
Teminiai nacionaliniai ir regioniniai seminarai.

4.1.1. Įgyvendintos Institucinės
globos pertvarkos klasterio
kūrimo ir bendradarbiavimo
priemonės, 61 renginys.

4.2. Institucinės globos
pertvarkos klasterio
veiklų bendruomeninių
paslaugų kūrimo ir
plėtros srityje
vykdymas

1.

Vaikui ir šeimai kompleksiškai teikiamų paslaugų
valdymo modelis;
Neįgaliems suaugusiems ir vaikams kompleksiškai
teikiamų paslaugų valdymo modelis
Centrinės valdžios aukščiausio lygio ir vidurinės
grandies vadovų bei vyriausiųjų specialistų mokymai
Regiono ir vietos lyderių mokymai
Individualūs įstaigų pertvarkos planai.
Infrastruktūros plėtros regionuose planai.
Konsultacinė pagalba diegiant EQUASS Assurance
kokybės užtikrinimo sistemą.

4.2.1. Parengtas modelis, 1 vnt.
4.2.2. Parengtas modelis, 1 vnt.
4.2.3. Apmokyti darbuotojai, 40
asm.
4.2.4. Apmokyti vietos lyderiai,
300 asm.
4.2.5. GĮ pertvarkos planai, 27
vnt.
4.2.6. Bendruomeninių paslaugų
plėtros regione planai, 10 vnt.
4.2.7. Konsultuotos įstaigos ir
organizacijos, 15 vnt.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Uždavinys

Veikla

Tikslas

Rodiklis

4. Vykdyti Institucinės globos
pertvarkos tarpinstitucinį,
tarpžinybinį ir tarpsektorinį
bendradarbiavimą, plėtojant
naujų formų bendruomenines
paslaugas, užtikrinant
socialinių paslaugų teikimo
kompleksiškumą, rengiant
pertvarkomų įstaigų,
bendruomeninių paslaugų ir
jų infrastruktūros planus bei
vykdyti pertvarkos stebėseną.

4.3. Institucinės
globos pertvarkos
tyrimų ir vertinimų
vykdymas

1.

4.3.1. Tyrimo ataskaita, 1 vnt.
4.3.2. Tyrimo ataskaita, 1 vnt.
4.3.3. Vertinimo ataskaita, 2
vnt.

2.
3.

Lietuvos gyventojų požiūris į institucinės globos
pertvarką.
Lietuvos gyventojų požiūris į įvaikinimą, globą ir
rūpinimąsi.
Sistemos išoriniai vertinimai (stebėsena).

Įvykdytos gyventojų apklausos:
Tyrimo metu apklausti:
Virš 1000 Lietuvos gyventojų (18-65 m.);
Virš 500 institucinės globos pertvarkos dalyvių;
Atlikta kokybinė Lietuvos gyventojų ir Institucinės globos pertvarkos dalyvių (fokusuotų grupių) apklausa.

PROJEKTO UŽDAVINIAI
Uždavinys
5. Skatinti fizinių asmenų, šeimynų
ir nevyriausybinių organizacijų
vaikų globojimą (rūpinimąsi), vaikų
įvaikinimą ir (ar) socialinių
paslaugų teikimą likusiems be tėvų
globos, patiriantiems socialinę
riziką,
neįgaliesiems
bei
savanorišką darbą šioje srityje,
keisti
visuomenės ir
vietos
bendruomenės
vertybines
nuostatas dėl institucinės globos
pertvarkos, užtikrinti vykdomų
pertvarkos
procesų
viešumą,
projekto ir rezultatų žinomumą

Veikla
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

Tikslas
Rodiklis
1. Neigiamų nuostatų keitimas 5.1.1. Integruotos komunikacijos
bei pozityvaus požiūrio
su visuomene strategija, 1 vnt.
plėtojimas į įvaikinimą ir
5.1.2. Įgyvendintos komunikacijos
globą, neįgalius asmenis.
su visuomene priemonės, 10 vnt.
2. Socialinė reklama: masinio
informavimo priemonėse;
lauko; viešajame transporte;
visuomeniniuose
renginiuose. Viešų
informacinių renginių ir
socialinių akcijų visuomenei
vykdymas. Logotipas,
informacinė sistema,
lankstinukai, plakatai,
leidiniai.

VEIKLŲ ĮGYVENDINIMAS
Projekto logotipas

- Logotipo

grafiniame elemente panaudoti Lietuvos vėliavos
spalvų atspalviai.

- Laumžirgis, kuris simbolizuoja teigiamas permainas,
gebėjimą prisitaikyti prie įvairių aplinkybių ir
paslankumą. Stilizuotas laumžirgio piešinys taip
asociacijų su angelu sargu, simbolizuojančiu globą,
stabilumą.

atgimimą,
poreikių,
pat kelia
saugumą,

- Apvali logotipo forma parinkta ne atsitiktinai, ji simbolizuoja
bendradarbiavimą
(globa-šeima-bendruomenė), įsijungimą,
bendro tikslo siekimą.

Pertvarkai skirta informacinė sistema
www.pertvarka.lt

INSTITUCINĖS GLOBOS PERTVARKOS SOCIALINĖS REKLAMOS VIEŠAJAME
TRANSPORTE PASLAUGOS
• Reklaminiai klipai viešojo transporto ekranuose bus transliuojami 24 mėn. ( 2016
m. gegužės mėn. – 2018 m. balandžio mėn.)
• Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai.
• Informacinių klipų temos:
- Globos ir įvaikinimo viešinimas;
- Neigiamų nuostatų dėl vaikų, gyvenančių globos namuose, keitimas;
- Diskriminacijos ir stereotipų, susijusių su proto ir (ar) psichikos negalia mažinimas;
- Institucinės globos pertvarkos Lietuvoje viešinimas.

Institucinės globos pertvarkos socialinės reklamos
visuomeniniuose renginiuose paslaugos
• Socialinė reklama ne mažiau nei 12-oje visuomeninių renginių (20162017m.)
- Šeimų Eisena 2016; Kauno Hanza dienos; Palangos sporto festivalis; Kauno dainų šventė, ArtVilnius, Birštono
kurortui – 170 metų; „SummerburstBaltic“, Vilniaus kultūros naktys, Tek saulužė ant maračių, Jūros šventė,
Anykščių bardų festivalis, Šiaulių miesto šventė, Sporto mugė, Vasara Druskininkuose, Klaipėdos šviesų
festivalis, Atsakinga tėvystė konferencija; Kauno Jazz festivalis.

• Numatoma:
- Parodos suorganizavimas;
- Socialinės reklamos klipas ir viešinimas;
- Verbalinė reklama;
- Dalyvius įtraukiantys užsiėmimai;
- Plakatų iškabinimas, lankstinukų platinimas.

ARTIMIAUSI PLANAI- parengti priemones, skirtas bendruomeninių socialinių paslaugų sistemos plėtrai ir
tobulinimui; didinti socialinių paslaugų prieinamumą tikslinėms grupėms
Šeimos modelio
bendruomeniniai
vaikų globos namai

Palydimoji globa

Kompleksinė pagalba
besilaukiančioms
moterims ir vienišų
motinų šeimoms su
vaikais iki 3 m.

Apsaugotas būstas

Laikinas atokvėpis
(gavėjo namuose)

Laikinas atokvėpis
įstaigoje

Atvejo vadyba

Paslaugų gavėjai
tėvų globos
netekę vaikai ir
jaunuoliai;
globojamų vaikų
biologiniai
giminaičiai

48 vaikai

16-18 m. jaunuoliai
augę institucijose;
šeimose,
susiduriančiose su
rizika;
besimokantys
jaunuoliai, augę
institucijose;
šeimose,
susiduriančiose
rizika

100 asmenų

besilaukiančios
moterys;
vienišų motinų
šeimos su vaikais
iki 3 m. amžiaus

suaugę
asmenys,
turintys proto
negalią

60 moterų

36 asmenys

suaugę
asmenys ir
vaikai,
turintys proto
negalią, jų
šeimos nariai,
tėvai,
globėjai

110 asmenų

suaugę
asmenys ir
vaikai,
turintys proto
negalią, jų
šeimos nariai,
tėvai,
globėjai

100 asmenų

vaikai, turintys proto
negalią (kuriems
nustatoma negalia ir
specialieji poreikiai
pirmą kartą,
nepriklausomai nuo
negalios lygio ir
pobūdžio; šių vaikų
tėvai / globėjai)

40 asmenų

ARTIMIAUSI PLANAI
• Pagal parengtas tikslinių grupių atstovų individualių poreikių nustatymo ir
individualių planų sudarymo bei darbuotojų motyvacijos ir kompetencijos
vertinimo metodikas yra ruošiami dokumentai vertinimo ekspertų paslaugoms
įsigyti.
Įvertinti individualūs poreikiai ir parengti individualūs planai, 2700 asm.

Įvertinti darbuotojai 1970 asm.

• „Integruotos komunikacijos su visuomene strategijos, skirtos su institucine globos
pertvarka susijusių neigiamų nuostatų keitimui bei pozityviam požiūriui į
įvaikinimą ir globą, neįgalius asmenis plėtoti, parengimas“. Strategijos tikslas - su
Institucine globos pertvarka susijusių neigiamų nuostatų keitimui bei pozityviam
požiūriui į įvaikinimą ir globą, neįgalius asmenis plėtoti.
Strategija, 1 vnt.

ARTIMIAUSI PLANAI
• „Institucinės globos pertvarkos socialinė reklama masinio informavimo
priemonėse“. Socialinė reklama regioninėje ir nacionalinėje spaudoje, televizijoje,
internete, socialiniuose tinkluose, radijuje, Pertvarkai skirtų viešų informacinių
renginių ir socialinių akcijų visuomenei vykdymas, televizijos laidų (rubrikų)
organizavimas ir įgyvendinimas.
• ,,Viešų socialinių akcijų ir renginių bendruomenėms organizavimas“. Veiklos tikslas
- vykdyti visuomenės informavimą ir švietimą, organizuojant viešus renginius ir
didinant visuomenės informuotumo lygį, didinti turimas žinias ir keisti
visuomenės požiūrį ir nuostatas institucinės globos pertvarkos aktualiais
klausimais. Veiklos įgyvendinimo metu planuojama suorganizuoti 69 viešus
renginius.

Lėšų pasiskirstymas projekte

10,20%

Socialinės paslaugos tikslinių grupių asmenims

1,60%
29,70%

1,50%

Metodiniai paketai

10,40%

Tikslinių grupių ir darbuotojų vertinimas, individualių
planų sudarymas, pertvarkomų įstaigų ir regionų
planai.
Bendradarbiavimo ir kompetencijų didinimo
renginiai
Institucinės globos alternatyvų skatinimas,
pertvarkos procesų viešinimas
19,50%

6,80%

Tyrimai ir stebėsena
Projekto komandos DU, vietos įrengimas ir priemonės

20,30%

Projekto administravimas

Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų
paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje
Ačiū už dėmesį
Parengė:
Alina Jakavonienė
info@vaikoteises.lt
alina.jakavoniene@vaikoteises.lt

