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Vilniatrs mjesttl savivaĮdybes adnrinisįracijos trlatarc.izr l'l'l<larrsillais
Sveikirtos apsįĮĮlgos ministro patarej a
Sociaiincs apsaugos ir tlarbo rrrinįstcrijos Nevyr'iausybitrit1 or'garrizaci.jų plėtros
skyriaus patareia
Ministre Pirrrrininkė
Socialilrcs al)SaįĮgos ir darįro mirristr'ė
Vyriausybes Įtatrclerė
Vyriarrsybes kanceliali jos ĮĮyšit1 stt vi sttotrrene sl<yriar"ts vedej a
Vyriausybes karrcelialijos Str'ateginir4 konrpeterlcijų grrrpes patar^e.ia
Vyriar-rsybes l<aricel iarĮ os Social i nės pol i tikos grtlpes patar.e.i a

Gar'bŠticnė

SVARSTYTA. Duomenų valdynrirs ir pagalbos koorclilratiIūaS, lriti

rrĮ<tuaIūrs

l<llusim:ri.

Pasidalytar irrlor'rrraoiia apie iŠspr'ęsttrs pr'aėjusianlc dal'bo grr"ųrės pasitarinic l<cltus klausinrtts: priirlrtas
sttsitaritrras sr"r ryšio operattlfiais clel rrrol<esčio ttetaiĮ<ynto, organizuo.įanl labdal'os ir pamnr<ls al<cĮas ir retrl<ant
lėšas (tr'trnrptlo.ju nunreritr);2020 nr' gnrodžio 22 d. Scirrras pricnrc Labclaros it'paranros įstati,p1O pakcitintr"rs,
kuriais pįĮl'?Įl'llos gavė.ianrs _ fizirriatrrs astnenims pLiskirti asl]lel-'lys' Vyriausybes ar.i<ls įgalio{os institucijos
nustatyta tvarka ir atvciais ticsiogiai dal5,vą11on1ys likvidrrojant ckstretrralią.ją sittlaciją ir šalirratrt paciarinius
(teikiamos pįlralllos dalyl<as - pinigirles lešos, suteiktos paslaugos ir'bet |<oks kitas įul'tas. įsl<aitant pagamintas
ar įsigytas preltes).
Socialirlės apsįįLlgos ir: clar'bo nrirristcri.|os (SADM) atstovai inlbt'trtavo a1;ie Įtrr'imą clurlnrcnų bazę. sr.rsi.|rrsii1 stt
globos ]lamĮĮ sįį\/altorit1 1loleikių trttstatynru. Bendradar'biau.iant sLt Sveil<atos aĮ)SįįLįgoS ririnisterija (SAM),
duotlretrų Įrazc plečiarna arralogiškais duorneninris apie ligoninių por'eil<irrs. Cjlobos itanrai ir ligorritres teikia/

2

teiks intbr'nraciją i šią bazę nc rečialt |<aip 2 kaltus pet'savaitę' 3 cl, pr'iel<į. Bcrrclr.ą cllttlllrctlr;
bazę va1dys
į
SADM (su Socialirrių paslarrgų pr'ieŽiūr'os departanrenttį ir SAM tarrr priskirti specialistai.
Atkreiptas dėnresys, l<ad šiiro nretu l-ietuvos Rauclono.io Kr'yŽiaLrs clrar.rgijcls, Maltos tlt.clino
ir Lictuvos Carito
savalrorių palrarrka, tačiau,-prie cluontcttĮ1 Įrazė'l pr'isiiLrtlgLrs ligoriir-,"'",r., Įi, pnreikis girli iŠaLrgti.
toclcl trrinctt,
or'ganizacijų galilrcbepal<al<ti, ypač rcgitltltttt.'*e. Pasirrlyūįvciklas
!tI'atLkti Šatrlit1sąjingą (koiritrnil<rrojatrt 1rer
rirrktirrių vadus), Į-ieĮuvos skautĮą.

Svarstyta gaĮinrybė praplesti dltonrenl1 apie savanorių poteiki vail<i1 clienos celrįtriose t.inJ<intz1,
tačiatt,
įvertinanĮ sr"rdėtilrgą l<r'izinę sitr-raciją globos nal'nuose ir'ligorrinese. SLltarta liol kas apsiriboti tik clLrorrrenų apie
globos ttanrų it Įigoriinių poreil<j l<orrsoliclavūrru.
Aptarta

Įrcnclt'crs savanot'io anketos būrtinybe ir

pasiūlyta kar1u 1raretrgti / patobulinti esa.nrą jos fbr.rlą (SADM,
savanot'it1 pagalbos koordinavimo celrtr'į,,Stiįr'ūs kar.ttl", taip pat l.,ietuvos Rauclonojo
gĮos. MaĮtos ot'ciitro, Li ettlvos Carito atstovai)'

SAM ir Nacitrnalinio
I(ryžiatrs

dr'arr

Naciorralillis savanolit-1 pagalbos l<oor'clinavirrto centt'o .,Stiplūs l<artu" pasirrlė sl<irti kcleĮą
savanolit1 berrclrai
savattoriants koordinuoti - priirrrti savanorių anketas, rrukr'eipti jtros
įorgarrizacijas 1;agal .ių pateiktą
inlilrrrraciją arrketoje. Anl<etas taip pat galetų tlaucloti ir kitos n''ganiro.i1os. kuriL1 vciklį,ioro".r.ųu.i
.u
;:agalĮra globos l]alnalns ar' ligorririėrls, Įnfot'ntaciją apie anl<etas pasirrlyta vieŠinti ir. sayivaįclybių inĮerneto

svclai.nėse.

|')ttŽvntėtn. kgr"l' koortįirruojnnl sįlvįtllorių pasitelkirrlą, yraaktualLrs ir'gyvas pol<alĮris su
savatrclriu, Į<at.tt-t su juo
pasitiltr'ittartĮ galirnyĮres sarianorįattįi. TodeĮateityje siūlonra ioŠl<oti gaiimytlių tai atlil<ti
tarn pačizim savanorių
vci k lą koorcl i rrrro.iiinč įartt ccnl lrt i.

NUTARTA. Prįtarti šicms siūlymams:
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Krrriant berrclrą dįl()ll1trllų bazę, kol l<as apsir'ibcrjalna laikinr-r l<rizirrės sitrracijos rrretu išl<ilLrsitt globos tlanlu
iL ligoninių porcil<ių ttustatynru ir tetrkittinru' SADM, benclrarlarbiauclatna ĮLr SAM, tęsia pr.aJetas
t,eiltlas
praplečiarrt SADM Įulimą dttomenų bazę it jąpr'itaikant iigorrinių poreil<iarrrs.
Per savaitę SADI\4, SAM, Naciorralirrio sa\,ĮĮįl0rių
1lagalbos litlttt'tlinavittl() cclll.t(l ..liti1rr'1rs ltal.įtt.' į1tsįOVįti
kaftu su Lietuvos Ratldorrojo I(r'yžiaLrs clr'augiios. Malį,, orcįintl' l.ic1rtvtts (]ilriįo ittstovuis
1tnl.r.:ltgia ĮrclrtlrE
savanorio ankeįos [brnrą ir ja pasidalĮa su kitonris orgitnizaci}trntis' I.icįttl,tls sitvivlrlrly[rirr a.ociiici.in.

3' Naciorralilris savanorių pagalbos

l<ooldirrallitrto celttras,.Stipl'r--rs kal'tu" skiria keletą savarrorir1 bettcįlai

savanoriatns kootdinuoti, kurie galetų priinrti savanorių anketzrs ir Lržsir'egistt'avltsius savancuit"ts iLrltreipti
rre tik įligorrirres rrr'globos į'}alllĮlS, bet iL
!organizacijas, l<trriL1 veil<la rūra sr-rsi.jusi su globos nanrais ar
ligorrinėnris, tačiau dėl parrderrriios susiclare papildorno pagalbinio personalo pur"iki.'

4. 2021 rr. sausio 2 d. pasitar-ime bus aptaliarnas vaikrl dienos ccntrų vciklos uŽtikrirrirlro, pasil<eittrs
.j11
finansavimo rnodeliui, l<lausiuras ir. vaikų. patiriančių
įvairi as sociaiines r'izil<as (nepritekliLrS, sl"t]tlrtą
selmoJe, pflezl ūtt'os probĮemas tėvanrs susirgus COVID-l9l iga, pagalbos poreikį rnedil<L1 vail<atrrs
ir pan.)
karantino trretu, situacija. SADM bei ValsŲbės r.aiko teisių apsatrgos ir
tat.ttybo.s
atstovr"1
įvaikininro
prašotlra pasitadrne pristatyti esamą situaciją šiais klausi
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