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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
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos 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
Nacionalinio švietimo NVO tinklo direktorė
Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo direktorė
Sveikatos apsaugos ministro patarėja
Socialinės apsaugos ir darbo ministrė
Švietimo, mokslo ir sporto ministrė
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – 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 patarėja
Vyriausybės kanceliarijos Ryšių su visuomene skyriaus vedėja
Vyriausybės kanceliarijos Socialinės politikos grupės vadovė
Vyriausybės kanceliarijos Socialinės politikos grupės patarėja
Vyriausybės kanceliarijos Socialinės politikos grupės patarėja
Vyriausybės kanceliarijos Strateginių kompetencijų grupės patarėja
Vyriausybės kanceliarijos Socialinės politikos grupės patarėja

SVARSTYTA. Ugdymo proceso ir švietimo pagalbos užtikrinimas, švietimo ir pagalbos teikėjų
bendradarbiavimas, sprendžiant karantino metu iškilusias vaikų problemas. Kiti aktualūs klausimai.
Pasidalyta informacija apie praėjusiame darbo grupės pasitarime aptartų klausimų sprendimą:
bendradarbiaujant Lietuvos šaulių sąjungos, Nacionalinio savanorių pagalbos koordinavimo centro „Stiprūs
kartu“, emocinės / psichologinės pagalbos telefonu linijų, ryšio operatorių ir žiniasklaidos atstovams,
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rengiamasi psichologinės / emocinės pagalbos linijų vaikams, paaugliams ir senjorams viešinimo kampanijai,
kuri apims socialinius tinklus, portalus, regioninę spaudą ir televiziją; Nacionalinis savanorių pagalbos
koordinavimo centrui „Stiprūs kartu“ bendradarbiaujant su kitomis organizacijomis ir Sveikatos apsaugos
ministerija, sukurtas gyvybiškai svarbios medicinos įrangos poreikio sąrašas, sudaromi pirmieji sandoriai dėl
šios įrangos ligoninėms pirkimo; veikia bendras savanorių koordinavimas ligoninėse ir globos įstaigose.
SADM ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (toliau – ŠMSM) atstovai informavo apie atnaujintas
rekomendacijas savivaldybėms dėl vaikų ugdymo proceso bei su tuo susijusios švietimo, socialinės pagalbos
organizavimo. Parengtas ir artimiausiu metu savivaldybėms bus pristatytas šio proceso algoritmas. ŠMSM
duomenimis, pagalbos reikia apie 16,5 tūkst. mokinių, iš kurių apie 7,7 tūkst. auga įvairias socialines rizikas
patiriančiose / nepasiturinčiose šeimose. Pagalbos algoritmas apims mokyklų mokytojų, švietimo pagalbos
specialistų, savivaldybių vaiko gerovės komisijų, vaikų dienos centrų ir atvirų jaunimo centrų, neformalaus
ugdymo, vaiko teisių apsaugos specialistų bendrą ir koordinuotą veiklą. Pagalbai organizuoti ŠMSM
iniciatyva skiriamos papildomos lėšos.
Svarstytos galimybės pasitelkti savanorius, padedant mokiniams mokytis nuotoliniu būdu. Nacionalinio
savanorių pagalbos koordinavimo centrui „Stiprūs kartu“ identifikuojant savanorių poreikį ir koordinuojant jų
paskirstymą, būtinas aktyvus ŠMSM ir savivaldybių įsitraukimas. Savanorių poreikiams ugdymo procese
konsoliduoti galima pritaikyti SADM duomenų bazę, naudojamą savanorių telkimui ligoninėse ir globos
įstaigose. Viešosios įstaigos Paramos vaikams centras gali organizuoti savanorių mokymus kaip bendrauti su
vaiku. Pagalbai teikti tikslinga išnaudoti mokyklų kompiuterinių klasių infrastruktūrą. Atkreiptas dėmesys į
poreikį visiems specialiuosius poreikius turintiems mokiniams sudaryti galimybę mokytis nuotoliniu būdu (ne
tik specialiųjų ugdymo įstaigų ar specialiųjų klasių mokiniams).
Aptarti paramos maisto produktais ir karšto maisto organizavimo klausimai. Labdaros ir paramos fondo
„Maisto bankas“ gali pasiūlyti mokykloms maisto produktus ir kitą pagalbą, gaminant karštą maistą vaikams
ir šeimoms. Atkreiptas dėmesys, kad vis daugiau šeimų patiria ar artimoje ateityje patirs neigiamas socialines
ir ekonomines karantino pasekmes, tačiau daugelis jų, iki tol nedalyvavusių socialinės paramos sistemoje,
nedrįsta kreiptis paramos maistu. Įvertinant didelius prekybos centrų išmetamus maisto produktų kiekius,
siūlymą šeimoms gauti karštą maistą galima būtų formuluoti kaip kvietimą prisidėti prie maisto švaistymo
mažinimo. Būtina įvertinti galimybes karšto maisto gaminimui išnaudoti mokyklų ar kitų įstaigų turimą maisto
gaminimo (virtuvių) infrastruktūrą. Svarstytina galimybė iš pradžių organizuoti bandomąjį projektą atskirose
savivaldybėse ar mokyklose.
NUTARTA. Pritarti šiems siūlymams:
1. SADM, ŠMSM kartu su kitomis organizacijomis aptaria galimybes konsoliduoti duomenų apie savanorių
ugdymo procese poreikį, panaudojant turimą duomenų bazę.
2. Nacionalinio savanorių pagalbos koordinavimo centro „Stiprūs kartu“, Labdaros ir paramos fondo „Maisto
bankas“, Maltos ordino pagalbos tarnybos, Lietuvos Caritas, SADM, ŠMSM, Lietuvos savivaldybių
asociacijos ir kitų organizacijų atstovai atskirai aptaria klausimą dėl paramos maisto produktais ir karšto
maisto organizavimo.
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 tęsia veiklas dėl duomenų apie emocinės pagalbos telefonu savanorių
poreikį konsolidavimo.
4. 2021 m. sausio 16 d. pasitarime: SADM atstovai pristato apibendrintą informaciją apie vaikų dienos centrų
ir atvirų jaunimo centrų veiklą karantino metu; darbo grupė tęsia diskusiją pagalbos maisto produktais ir
karšto maisto organizavimo klausimais.
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