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Lietuvos emocinės paramos tarnybų asociacijos vykdantysis direktorius
Lietuvos skautijos vyriausioji skautinininkė
Visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ generalinė direktorė
M. Čiuželio labdaros ir paramos fondo vadovas
Lietuvos LIONS klubų asociacijos gubernatorė
Labdaros ir paramos fondo „Maisto bankas“ direktorius
Nacionalinio savanorių pagalbos koordinavimo centro „Stiprūs kartu“ vadovas
Maltos ordino pagalbos tarnybos generalinė sekretorė
Viešosios įstaigos Paramos vaikams centro vadovė
„Rotary International Apygardos 1462“ valdytoja
Nacionalinės nevyriausybinių organizacijų koalicijos vadovė
Lietuvos Carito generalinė sekretorė
Lietuvos savivaldybių asociacijos direktorė
Lietuvos šaulių sąjungos vado pavaduotojas
Nacionalinio savanorių pagalbos koordinavimo centro „Stiprūs kartu“ savanorė
Sveikatos apsaugos ministro patarėja
Socialinės apsaugos ir darbo ministrė
Socialinės apsaugos ir darbo viceministrė
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SADM) Socialinių paslaugų
skyriaus vedėja
SADM Horizontalios politikos ir projektų valdymo grupės vadovė
SADM Nevyriausybinių organizacijų plėtros skyriaus patarėja
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė
Ministrė Pirmininkė
Vyriausybės kanclerė
Ministro Pirmininko biuro vadovė
Vyriausybės kanceliarijos Ryšių su visuomene skyriaus vedėja
Vyriausybės kanceliarijos Socialinės politikos grupės patarėja
Vyriausybės kanceliarijos Strateginių kompetencijų grupės patarėja
Vyriausybės kanceliarijos Socialinės politikos grupės patarėja

SVARSTYTA. Vaikų dienos centrų veiklos užtikrinimas bei vaikų, patiriančių įvairias socialines rizikas
(nepriteklius, smurtą šeimoje, priežiūros problemas ir pan.) karantino metu, situacija, kiti aktualūs
klausimai.
Pasidalyta informacija apie praėjusiame darbo grupės pasitarime aptartų klausimų sprendimą: SADM ir
Sveikatos apsaugos ministerijos konsoliduota savanorių globos įstaigose ir ligoninėse poreikio duomenų bazė
veikia, su ja dirba Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos, Maltos ordino, Lietuvos Carito atstovai, esant
koordinavimo poreikiui jungiasi Nacionalinio savanorių pagalbos koordinavimo centro „Stiprūs kartu“
paskirti koordinatoriai savanoriai; visos šios organizacijos naudoja vienodą savanorio anketos formą.
Atkreiptas dėmesys, kad, siekiant išvengti dubliavimosi, duomenys apie savanorių poreikį į minėtą duomenų

2
bazę turėtų būti įvedami be Lietuvos šaulių sąjungos duomenų apie jau tenkinamą poreikį. Pasiūlyta suteikti
galimybę jungtis prie duomenų bazės ir Lietuvos šaulių sąjungos atstovui.
SADM atstovai pristatė vaikų dienos centrų veiklos ir jos užtikrinimo situaciją, keičiantis šių centrų
finansavimo ir atrankos tvarkai (nuo 2021-01-01 centrai akredituojami ir finansuojami per savivaldybes,
SADM ir savivaldybėms skiriant jiems finansavimą). Šiuo metu yra akredituoti 426 vaikų dienos centrai, iš jų
79 biudžetinės įstaigos, kiti – nevyriausybinės organizacijos (2020 m. veikė ir finansavimą gavo 426 centrai).
2020 m. gruodžio pabaigos duomenims, 40 proc. veikiančių vaikų dienos centrų paslaugas teikė nuotoliniu
būdu, 4 proc. – tiesiogiai kontaktiniu būdu, 43 proc. – mišriu būdu, kiti duomenų nepateikė; 905 vaikai,
anksčiau lankę centrą, prie veiklų neprisijungė. Vaikų dienos centrams yra parengtos rekomendacijos dėl
veiklos organizavimo ir saugos priemonių taikymo karantino laikotarpiu.
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos atstovė pristatė informaciją apie vaikų priežiūros
problemas karantino laikotarpiu. Išskirtos pagalbos stokojančios tikslinės grupės: vaikai iki 12 m., paaugliai
ir jaunuoliai, vaikai, turintys specialiųjų poreikių, vienišų tėvų vaikai. Stokojama įvairių vaikų užimtumo
paslaugų, individualios pagalbos mokantis nuotoliniu būdu ir ruošiant namų darbus, pagalbos tėvams į namus
ir vaikų priežiūros, maisto produktų ir kt. Pažymėta, kad per paskutinius mėnesius pastebima gautų pranešimų
apie pažeidimus vaiko teisių apsaugos srityje skaičiaus mažėjimo tendencija, tačiau tikėtina, kad tai neatspindi
realios situacijos, nes per karantiną sumažėja asmenų, galinčių pranešti apie šiuos pažeidimus, ratas.
Atkreiptas dėmesys į ypač aktualią „nematomų vaikų“ problemą, t. y. vaikai ir paaugliai, kurie niekada nelankė
užimtumo centrų, šiuo metu patiria įvairias emocinės ar psichinės sveikatos problemas, tačiau šios problemos
lieka nepastebėtos mokytojų, socialinių pedagogų, psichologų ir kitų specialistų, mokykloms mokymą
organizuojant nuotoliniu būdu. Siekiant spręsti vaikų ir paauglių problemas, svarstytas siūlymas atverti
mokyklas, sudarant galimybes jose vaikams ir paaugliams tiesiogiai gauti psichologų, socialinių pedagogų
pagalbą ar mokytis nuotoliniu būdu padedamiems specialistų. Pažymėta, kad būtinas aktyvesnis Švietimo,
mokslo ir sporto ministerijos įsitraukimas kartu su SADM, Lietuvos savivaldybių asociacija,
nevyriausybinėmis organizacijomis sprendžiant šiuos klausimus. Taip pat pabrėžta, kad aktualu didinti ir
psichinės sveikatos paslaugų bei emocinės pagalbos telefonu prieinamumą.
Svarstyta galimybė SADM kartu su Jaunimo reikalų departamentu rinkti informaciją apie atvirų jaunimo
centrų / atvirų jaunimo erdvių veiklą karantino laikotarpiu.
NUTARTA. Pritarti šiems siūlymams:
1. SADM renka ir periodiškai susistemina informaciją apie vaikų dienos centrų veiklą karantino metu: kiek
šių centrų teikia pagalbą tiesiogiai kontaktiniu, nuotoliniu ir mišriu būdais; kiek vaikų nebedalyvauja šių
centrų veikloje ir dėl to nebegauna pagalbos. SADM kartu su Jaunimo reikalų departamentu renka
informaciją ir apie atvirų jaunimo centrų / atvirų jaunimo erdvių veiklą karantino laikotarpiu. Apibendrintą
informaciją SADM pateikia 2021 m. sausio 16 d. darbo grupės pasitarime.
2. Nacionalinio savanorių pagalbos koordinavimo centro „Stiprūs kartu“ atstovai kartu su Lietuvos emocinės
paramos tarnybų asociacijos ir kitų organizacijų atstovais aptaria klausimą dėl emocinės ir konsultacinės
pagalbos telefonu vaikams ir jaunimui linijų populiarinimo ir viešinimo.
3. Nacionalinio savanorių pagalbos koordinavimo centro „Stiprūs kartu“, Lietuvos emocinės paramos tarnybų
asociacijos, Paramos vaikams centro „Tėvų linijos“, M. Čiuželio labdaros ir paramos fondo „Sidabrinės
linijos“ ir kitų organizacijų atstovai apsvarsto galimybes konsoliduoti duomenų apie emocinės pagalbos
telefonu savanorių poreikį ir parengti tam pritaikytą savanorio anketos formą.
4. Savivaldybės, tarpininkaujant Lietuvos savivaldybių asociacijai, viešina informaciją apie galimybę gauti
paramą maisto produktais ne tik pagyvenusiems asmenims, bet ir nepasiturintiems vienišiems tėvams.
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