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1. Finansinių paskatų ir paslaugų jaunoms ar vaikus 

auginančioms šeimoms plėtra:

1. Vaiko pinigai. 

2. Finansinės paramos įvaikinusioms šeimoms įteisinimas, 

nepaisant vaiko amžiaus.

3. Paramos jaunoms šeimoms (iki 35 m., nepaisant pajamų), 

įsigyjančioms pirmąjį būstą ne didmiesčiuose, sistemos 

sukūrimas. 

4. Naujų kompleksinių paslaugų šeimai kuo arčiau šeimos 

gyvenamosios vietos sukūrimas savivaldybės. Esamų paslaugą 

plėtra. 



ES priemonė „Kompleksinės paslaugos šeimai“ vykdoma 

savivaldybėse 

Laukiame EK patvirtinimo dėl 22 mln. Eur priemonės paslaugų 

tęstinumui ir papildomumui



2. Šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų 

vaikams, neįgaliesiems, jų šeimoms plėtra 

(Globos pertvarkos projektas)

1. Institucinei globai alternatyvių vaiko globos (rūpybos) formų plėtra.

2. Įvaikinimo tvarkos patobulinimas, sutrumpinant ir supaprastinant 

įvaikinimo procedūras.

3. Naujų paslaugų vaikams, palikusiems globos institucijas ar globėjus 

sukūrimas ir plėtra.

4. Naujų individualizuotų bendruomeninių paslaugų neįgaliajam ir jo 

šeimai sukūrimas ir plėtra.

5. Žmonių su negalia įgalinimo ir jų savarankiško gyvenimo skatinimas, 

diegiant bendruomenėje paslaugas, atitinkančias jų individualius 

poreikius



3. Vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarka:
(LR  Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas)

1. Smurto prieš vaikus sampratos įtraukimas į bendrą pagalbos nuo smurto artimoje 

aplinkoje nukentėjusiems asmenims teikimo sistemą.

2. Nepertraukiamos vaiko teisių apsaugos užtikrinimas ir pagalbos suteikimas, 

paimant vaiką iš nesaugios aplinkos.

3. Vaiko teisių apsaugos institucijų funkcijų išgryninimas ir stiprinimas. 

4. Vaiko teisių apsaugos skyrių centralizavimas, optimizuojant jų veiklą.

5. Vaiko situacijos lygio vertinimo kriterijų nustatymas ir vaiko paėmimo iš šeimos 

tvarkos nustatymas

6. Kompleksinės pagalbos vaikui ir šeimai teikimo veiksmų sekos sukūrimas ir 

įdiegimas.

7. Pozityvios tėvystės (auklėjimo be smurto) mokymų sklaida tėvams ir visuomenei.



4. Smurto prevencijos bei kompleksinės pagalbos smurtą patyrusiems 

asmenims ir smurtautojams plėtra (SADM, VRM, ŠMM, SAM):

1. Smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijų ir veiksmų, įtarus galimą smurtą, 

rekomendacijų parengimas.

2. Prevencinių priemonių kovai su smurtu įgyvendinimas.

3. Specializuotos pagalbos centrų  sistemos sukūrimas ir diegimas savivaldybėse.

4. Specialistų komandų, dirbančių smurto artimoje aplinkoje prevencijos srityje, 

subūrimas, jų kompetencijų ir bendradarbiavimo stiprinimas.

5. Konsoliduotos reagavimo į smurto artimoje aplinkoje atvejus 

procedūros (SADM, VRM, SAM):

1. Mobilių reagavimo į smurto artimoje aplinkoje atvejus grupių įsteigimas.

2. Vaikų, paimtų iš šeimų, reaguojant į smurto artimoje aplinkoje atvejus, laikino 

apgyvendinimo problemų sprendimas, šias paslaugas teikiančių institucijų 

nustatymas.

6. Patyčių prevencijos veiksmingų priemonių išplėtojimas (SADM, ŠMM, 

SAM, KM, VRM):

1. Smurto, patyčių prevencijos programų ir į bendrąjį ugdymo turinį integruotų 

socialinių emocinių kompetencijų ugdymo įdiegimas.

2. Nuoseklus visuomenės informavimas apie patyčių žalą.



7. Darbo kodeksas palankus šeimai:

1. Lankstesnis darbo laikas

2. Galimybė derinti darbą ir šeimą

3. Didesnė apsauga netekus darbo



SADM 

Vaiko gerovės 2016-2018 metų veiksmų plano priemonės

 Nauja priemonė - Tėvų linija.

 Parama NVO, dirbančioms šeimos gerovės srityje, 2017 m. konkursas 2017 m.

- 336 tūkst. Eur., 2018 m. - 361 tūkst. Eur.

 Parama NVO, vienijančioms kitas nevyriausybines organizacijas, dirbančias

vaiko gerovės srityje. 2017 m. skirta 500 tūkst. Eur.

 Parama NVO kompleksinėms paslaugoms nuo smurto nukentėjusiems

vaikams ir jų šeimų nariams teikti. 2016-2018 m. - 220 tūkst. Eur.



Valstybinės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos 

teikimo nukentėjusiems asmenims 2014–2020 metų 

programos

2014–2016 metų veiksmų plano priemonės

 Parama NVO, dirbančioms su siekiančiais atsisakyti smurtinio 

elgesio. 2017 m. - 60 tūkst. Eur. 2018 m.  - 80 tūkst. Eur.

 Parama NVO  smurto artimoje aplinkoje prevencijai). 2017 m.  - 74 

tūkst. Eur. 2018 m. – 150 tūkst. Eur. 

 Parama emocinės (psichologinės) pagalbos tarnyboms, 

teikiančioms emocinės (psichologinės) pagalbos telefonu 

paslaugas. 2017 m. – 547 tūkst. Eur. 2018 - 547 tūkst. 

 Informacinės kampanijos, skirtos smurto artimoje aplinkoje prevencijai.

 Lėšos specialistų kompetencijai dirbti komandoje teikiant kompleksinę 

pagalbą smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims, 

 Kt. priemonės.



SADM PRIEMONĖ
„Plėsti vaikų dienos centrų savivaldybėse veiklą, teikiant 

nestacionarias dienos socialinės priežiūros paslaugas vaikams ir 

šeimoms“

VDC



KARTU GALIME DAUGIAU


