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PROJEKTO VYKDYTOJAS IR 
PARTNERIAI 

Projekto vykdytojas - Lietuvos savivaldybių asociacija.

Partneriai:

- Norvegijos vietos ir regioninės valdžios institucijų asociacija,

- Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija,

- Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus
įstaiga,

- Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“,

- NVO vaikams konfederacija,

- Vilniaus miesto sporto centras.

Paslaugų teikėjas: UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ ,
VšĮ „Kitokie projektai“



PROJEKTO TRUKMĖ  

2017 m. balandžio 5 d. – 2017 spalio 31 d. 

Projekto vykdymui skirta - 881 562, 2 Eur. 
:



PROJEKTO TIKSLAS 

Išsaugoti rizikos vaikus šeimose ir išvengti jų
apgyvendinimo globos namuose.

Pasinaudojant Norvegijos karalystės gerąja patirtimi
mūsų praktikoje diegti inovatyvius darbo metodus
laiku teikiant pagalbą vaikams ir jų šeimoms ir
adaptuoti Lietuvos savivaldybėse Norvegijoje
taikomą Ankstyvosios intervencijos modelį.



PROJEKTO REZULTATAI  

- Parengtas Ankstyvosios intervencijos modelis ir jo praktinio
įgyvendinimo schemos;

- sustiprinti vaiko gerovės srities specialistų gebėjimai ir
kompetencija – mokymuose dalyvavo 466 žmonės;

- parengta 10 ekspertų - instruktoriai, galinčių perduoti kitiems
žinias ir skleisti gerąją Norvegijos patirtį organizuojant ir
teikiant pagalbą vaikams ir šeimoms;

- sukurta Ankstyvosios intervencijos modelio stebėsenos
metodika;

- specialistams suorganizuoti 4 vizitai į Norvegiją ir Estiją,
vyko regioniniai seminarai.



PROJEKTO NAUDA: NAUJAS   
POŽIŪRIS 

- Būtina keisti mums įprastą praktiką - pagalbą vaikams ir
šeimoms nukreipti ne tik į darbą su socialinės rizikos
šeimoms, bet į ankstyvąją intervenciją, t.y. rizikų
identifikavimą ir veiksmingos pagalbos suteikimą vaikams ir
šeimoms kuo ankstesnėje rizikų atsiradimo stadijoje.

Prevencija ir ankstyvoji intervencija yra ilgalaikės investijos
su didele verte vaikams, visuomenei ir šalies ekonomikai.

- Reikalingi nauji rizikos vertinimo metodai -
kompleksinis šeimų socialinės psichologinės
situacijos vertinimas pagal aiškiai apibrėžtus
kriterijus.



PROJEKTO NAUDA: NAUJAS   
POŽIŪRIS 

Dažniausiai mūsų visuomenėje diskutuojama apie atskirtį,
šeimose kylančias problemas, žalingus rizikos šeimų
įpročius, todėl teikiant pagalbą šeimoms dažniausiai
specialistų veiksmai būna nukreipti į klientų „silpnąsias“
vietas, į trūkumų nugalėjimą.

Jeigu klientai, kaip įprasta, bus laikomi silpnais ir bejėgiais,
negalinčiais rasti savo problemų sprendimų, o turinčiais
įsisenėjusias socialines problemas– esminių socialinių
pokyčių nepasieksime.

Vaiko gerovės srityje profesinę veiklą ir rizikos vertinimą 
tikslinga nukreipti į šeimų stipriųjų pusių identifikavimą ir 
jų panaudojimą pokyčiams į pagalbos procesą aktyviai 
įtraukiant pačias šeimas ir jų vaikus. 

-



PROJEKTO NAUDA: NAUJAS   
POŽIŪRIS 

• Dirbant su rizikos šeimomis ir vaikais svarbu vaikui
ir šeimai sudaryti tokias salygas, kad jie kuo
dažniau matytų teigiamo elgesio modelius ir
maksimaliai apriboti šeimos susidūrimus su
asocialaus elgesio modeliais.

• Žmonių gyvenimo pagerinimui reikalingi ne tik
individualūs pokyčiai, bet ir pokyčiai socialinėje
politikoje, bendruomenėse, visuomenėje.



PROJEKTO NAUDA: NAUJI DARBO 
METODAI IR ĮRANKIAI 

• Tarpžinybinio ir tarpsektorinio bendradarbiavimo 
svarba. 

• Profesionalių terapinių programų poreikis. 

• Orientacija į rezultatus, o ne į procesą. 

• Socialinio darbo veiksmingumo ir veiklos rezultatų 
vertinimas (monitoringo sistema nacionaliniame ir 
vietos savivaldos lygmenyse).    



VEIKSMINGA VAIKO GEROVĖS 
SISTEMA 

• Aiškiai apibrėžti vaiko gerovės politikos tikslai,
sukurti pagalbos teikimo standartai, vaikui
„draugiška“ teisinė baze.

• Sukurti aiškūs mechanizmai (algoritmai)
horizontaliam ir vertikaliam vaiko gerovės politikos
kooordinavimui ir bendradarbiavimui tarp skirtingų
valstybės valdymo grandžių ir sektorių.

• Veikiančios institucijos su aiškia atsakomybe ir
funkcijomis vaiko gerovės srityje, pagalbos sistema
suderinta su realiomis finansinėmis galimybėmis.



Išteklių valdymas 



Galimybė padėti kitiems suteikia sparnus!


