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Lietuvos emocinės paramos tarnybų asociacijos vykdantysis direktorius
Lietuvos skautijos vyriausioji skautinininkė
Visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ generalinė direktorė
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
Lietuvos Carito generalinė sekretorė
Lietuvos savivaldybių asociacijos direktorė
Lietuvos šaulių sąjungos vado pavaduotojas
Nacionalinio savanorių pagalbos koordinavimo centro „Stiprūs kartu“ savanorė
Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo direktorė
Lietuvos moterų teisių įtvirtinimo asociacijos valdybos pirmininkė
Lietuvos moterų teisių įtvirtinimo asociacijos vadovė
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
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (toliau – ŠMSM) Švietimo kokybės ir
regioninės politikos departamento direktorius
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė
Ministrė Pirmininkė
Vyriausybės kanclerė
Ministro Pirmininko patarėja
Vyriausybės kanclerio 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

1. SVARSTYTA. Vaikų dienos centrų ir atvirų jaunimo centrų veikla karantino metu.
SADM atstovai pristatė atnaujintą informaciją apie vaikų dienos centrų / jaunimo centrų veiklą. Situacija vaikų
dienos centruose 2021 m. sausio viduryje, palyginti su 2020 m. gruodžio pabaiga, ženkliai nepasikeitė –
tiesiogiai kontaktiniu būdu dirba 6 proc. (24) centrų (gruodį dirbo 4 proc. (11)), mišriu būdu – 56 centrai,
10 centrų laikinai neveikia. 963 vaikai, anksčiau lankę centrą, prie veiklų neprisijungę. Siekiant išsiaiškinti
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kylančius neaiškumus dėl centrų akreditacijos, SADM organizavo pasitarimus su vaikų dienos centrais,
savivaldybėmis ir skėtinėmis nevyriausybinėmis organizacijomis. Skėtinės nevyriausybinės organizacijos
artimiausiu metu planuoja parengti ir išplatinti rekomendacijas centrams dėl perėjimo nuo nuotolinio prie
mišraus darbo veiklos organizavimo. 17 savivaldybių vaikų dienos centrų tiesioginė kontaktinė veikla
ribojama šių savivaldybių institucijų sprendimais. Jaunimo centrų veikla visur organizuojama nuotoliniu būdu.
Pažymėta, kad, Vyriausybei kitą savaitę priėmus sprendimus dėl galimybės vaikams mokytis nuotoliniu būdu
mokyklų ar centrų patalpose, situacija gali keisis. ŠMSM atstovai informavo, kad vaikų ugdymo proceso bei
su tuo susijusios švietimo, socialinės pagalbos organizavimo algoritmas parengtas ir kitos savaitės pradžioje
bus išplatintas.
2. SVARSTYTA. Pagalbos maisto produktais ir karšto maisto organizavimo klausimai.
Aptarti paramos maisto produktais ir karštu maistu klausimai. Galimybės karšto maisto gamybai išnaudoti
mokyklų turimą maisto gaminimo (virtuvių) infrastruktūrą aptartos atskiruose pasitarimuose dalyvaujant
ŠMSM, SADM, Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – SAM) atstovams, tačiau sprendimai nepriimti
(dauguma mokyklų valgyklų, organizuojant mokinių nuotolinį mokymąsi, uždarytos; pasigendama žinojimo
dėl paskutinės dienos galiojimo maisto produktų tinkamumo ir kt.). Ateityje bus grįžtama prie šios temos.
Labdaros ir paramos fondo „Maisto bankas“ pristatyta ir aptarta nauja idėja dėl paramos maisto produktais
organizavimo: parama prieinama visiems, kuriems jos reikia (nevertinant pajamų); teikiami paskutinės dienos
galiojimo produktai, t. y. produktai, kurie yra tinkami vartoti, bet pasibaigęs „geriausias iki“ terminas, taip pat
papildomai paaukotas maistas; informacija gyventojams teikiama Nacionalinio savanorių pagalbos
koordinavimo centro „Stiprūs kartu“ bendruoju kontaktiniu telefono numeriu; registruojami savanoriai,
galintys produktus pristatyti, arba sudaroma galimybė gyventojams juos pasiimti tam tikrose vietose; parama
asmeniui (šeimai) kartojama kas 2 savaitės; paramos teikimas viešinamas.
Atkreiptas dėmesys į poreikį svarstyti finansavimo Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo
lėšomis tvarką, sudarant galimybę dalį lėšų naudoti paramai paskutinės dienos galiojimo maisto produktais
organizuoti (tokią tvarką taiko Estija ir kitos valstybės), taip pat paramą skirti nevertinant asmens (šeimos)
pajamų.
3. SVARSTYTA. Kiti aktualūs klausimai.
Lietuvos moterų teisių įtvirtinimo asociacijos atstovai pristatė situaciją, susijusią su smurtu artimoje aplinkoje.
Oficialus pranešimų apie smurtą karantino metu skaičius ženkliai neauga, tačiau pastebima tendencija, kad jų
padaugėja 5–6 karantino savaitę, taip pat po švenčių. Tyrimų duomenimis, apie 60 proc. šalies gyventojų slepia
smurtą ir nesikreipia pagalbos. Pastebima, kad plačiau viešinant pagalbą ir Pagalbos moterims liniją,
besikreipiančių padidėja beveik 30 proc. Todėl būtina informuoti visuomenę ir viešinti galimybę gauti pagalbą.
Pristatyta psichologinės / reabilitacinės pagalbos medikams, dirbantiems ligoninių COVID-19 ir reanimacijos
skyriuose, idėja. Siekiant mažinti medikų perdegimo ir potrauminio streso sindromo pasekmes (preliminarus
skaičius – 10 000 asmenų), siūloma suvienyti specialistus, valstybės institucijas, verslo bei visuomenines
organizacijas ir organizuoti aktyvią reabilitacijos programą, vykdomą psichikos sveikatos specialistų,
organizuojamą kaimo turizmo sodybose ar pan. Finansuoti tikslinga valstybės biudžeto (PSDF) lėšomis,
pakviesti prisidėti verslą ir kt. Siekiant suderinti skirtingų psichikos sveikatos mokyklų požiūrius, pagrindinis
organizatorius turėtų būti nešališkas ir viešu kvietimu rinkti norinčius prisidėti specialistus. Idėją palaiko
viešoji įstaiga „Kitokie projektai“ (sutiktų administruoti), Lietuvos medikų sąjūdžio atstovai, kiti psichikos
sveikatos ekspertai. Pažymėta, kad prieš pradedant įgyvendinti idėją, būtina nustatyti medikų poreikius.
Viešoji įstaiga Paramos vaikams centras informavo apie savanoriams, padedantiems mokiniams mokytis
nuotoliniu būdu, parengtą mokomąjį vaizdo įrašą, kaip bendrauti su vaiku ir pan.
NUTARTA. Pritarti šiems siūlymams:
1. SADM:
1.1. periodiškai atnaujina ir darbo grupei pristato informaciją apie vaikų dienos centrų ir atvirų jaunimo centrų
veiklą karantino metu; pasidalija savivaldybių, ribojančių centrų tiesioginę kontaktinę veiklą savivaldybių
institucijų sprendimais, sąrašu su Lietuvos savivaldybių asociacija ir Ministre Pirmininke;
1.2. organizuoja atskirą pasitarimą su Labdaros ir paramos fondo „Maisto bankas“, Nacionalinio savanorių
pagalbos koordinavimo centro „Stiprūs kartu“, kitų organizacijų atstovais „Maisto banko“ pristatytam
pasiūlymui dėl paramos maisto produktais organizavimo aptarti;
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1.3. įvertina galimybes tikslinti finansavimo Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo
lėšomis tvarką (numatyti galimybę dalį lėšų naudoti paramai paskutinės dienos galiojimo maisto
produktais organizuoti ir kt.) ir prireikus pateikia Vyriausybei skubos tvarka svarstyti reikiamų sprendimų
projektus.
2. Nacionalinis savanorių pagalbos koordinavimo centras „Stiprūs kartu“ kartu su Lietuvos moterų teisių
įtvirtinimo asociacijos atstovais atskirai aptaria galimybes viešinti pagalbą nuo smurto artimoje aplinkoje
nukentėjusiems asmenims.
3. SAM, SADM kartu su kitų organizacijų atstovais ir idėjos autoriais atskirai aptaria pasiūlymą medikų,
dirbančių ligoninių COVID-19 ir reanimacijos skyriuose, reabilitacijos klausimais.
4. ŠMSM išplatina mokykloms ir kitoms organizacijoms viešosios įstaigos Paramos vaikams centro parengtą
mokomąjį vaizdo įrašą savanoriams, padedantiems mokiniams mokytis nuotoliniu būdu.
5. 2021 m. sausio 23 d. pasitarime: kartu su SAM, Valstybinės ligonių kasos, SADM atstovais, idėjos autoriais
aptariamas galimas medikų, dirbančių ligoninių COVID-19 ir reanimacijos skyriuose, reabilitacijos
modelis; darbo grupės nariai aptaria nuveiktus darbus ir siūlomus ateityje aptarti klausimus.
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