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Įžanga į mokymų dalį 
Šioje dalyje pateikta mokymų medžiaga apima trumpą įvadą į sekančias temas:

m  kas yra vaiko teisės ir kokia jų reikšmė deinstitucionalizacijos procese

m  kas yra deinstitucionalizacija ir ką apima šis procesas – ar deinstitucionalizacija iš tikrųjų yra vaikų glo-

bos namų uždarymas ir ar šalyje neliks nei vienos institucijos vaikams

m  kas yra kokybiška vaiko globa ir kokios globos formos privalo būti išplėtotos, siekiant užtikrinti saugią 

ir sveiką aplinką vaikui tais atvejais, kai jis praranda savo tėvų globą

m  kaip deinstitucionalizacijos procese užtikrinti vaikų dalyvavimą ir kodėl tai svarbu

Tuo pačiu, būtina turėti omenyje kelis svarbius aspektus, susijusius su mokymų medžiaga.

Pirmiausia, deinstitucionalizacija yra procesas, kuris apima įvairaus tipo institucijas – ne tik skirtingo tipo 

vaikų globos institucijas, bet ir institucijas, kuriose teikiamos globos ir kitos paslaugos asmenims, turin-

tiems negalią. Tačiau tiek projekte1, kurio rėmuose yra parengta ši mokymų programa, tiek pačių mokymų 

metu yra kalbama tik apie vaikų globos sistemos pertvarką, atsižvelgiant į rengėjų ekspertinę patirtį. Tad 

būtina turėti omenyje, kad projektas ir jo metu parengta medžiaga (taip pat ir ši mokymų programa) apima 

tik dalį bendrojo pertvarkos proceso – tai yra vaikų globos sistemos pertvarką ir jos turinį. Deinstitucio-

nalizacija ir pertvarka yra terminai, kurie šiame dokumente vartojami kaip sinonimai, ir apibūdina tą patį 

procesą – tvarų perėjimą nuo institucinės vaikų globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų 

vaikams ir šeimoms.

Antra, žemiau pateiktoje medžiagoje yra kalbama apie visas institucijas vaikams, nepriklausomai nuo jų 

pavaldumo. Pvz., yra pateikiami pavyzdžiai, susiję su socializacijos centrais, už kuriuos yra atsakinga Lie-

tuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir pavyzdžiai, susiję su globos institucijomis, už kurių 

pertvarką yra atsakinga Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Kūdikių namai yra 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos pavaldume. Tačiau deinstitucionalizacija yra proce-

sas, kuriuo pagalba pirmiausia siekiama užtikrinti vaikų gerovę – tai procesas, kuris turi tiesioginę įtaką 

vaikų gyvenimams ir ateičiai, ir šis faktas medžiagoje yra laikomas svarbesniu nei atskirų institucijų kom-

petencijų ir atsakomybių sritys. Deinstitucionalizacija privalo apimti visas institucijas, kurios žaloja vaikų 

gyvenimą ir vaikystę.

Trečia, šios mokymų dalies išdėstymui projekto mokymų metu yra skiriamos 6 valandos. Tai – labai ribo-

tas laikas, todėl būtina turėti omenyje, kad ši dalis yra skirta tik tam, kad sudėlioti svarbiausius taškus ir 

suvokti deinstitucionalizacijos proceso struktūrą ir konkretų jo turinį. Tačiau visais išvardintais klausimais, 

kurie aptariami mokymų metu, galima ir būtina diskutuoti daugiau ir plačiau. Bet kuriuo atveju, pateikta 

medžiaga yra trumpos gairės, kurios padeda suvokti, kas iš tikrųjų yra deinstitucionalizacija ir į ką būtina 

atkreipti dėmesį, norint užtikrinti šio proceso sėkmę. 

1 Projekto aprašas pateikiamas šio dokumento dalyje „Projektas Valstybės ir savivaldybių tarnautojų gebėjimų stiprinimas 
deinstitucionalizacijos srityje, remiantis gerąja Norvegijos patirtimi“.
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Svarbiausias momentas yra tas, kad:
Deinstitucionalizacija nėra globos namų uždarymas, skatinant globą ir įvaikinimą šei-
moje, nes pagrindinis siekis nėra didinti vaikų skaičių globoje ar įvaikinimo sistemoje. 
Pagrindinis siekis yra išlaikyti vaikus jų biologinėse šeimose, plėtojant pakankamą, 
efektyvią, lanksčią ir gebančia laiku reaguoti paramos, paslaugų ir pagalbos vaikams 
ir šeimoms sistemą. Vaikų išėmimas iš šeimos yra kraštutinė priemonė. 
Apie tai daugiau kalbama ir mokymų medžiagoje.

  

Ši medžiaga remiasi pagrindinėmis Jungtinių Tautų (JT) vaiko teisių konvencijos nuostatomis. Tai plačiau-

siai ratifikuotas žmogaus teisių instrumentas, kuris apibrėžia visas vaiko socialines, kultūrines, ekono-

mines, pilietines ir politines teises. Tai konkretūs valstybės įsipareigojimai vaikams, aiškiai apibrėžiantys, 

kaip valstybė užtikrins vaikams palankią aplinką gyventi, augti ir džiaugtis vaikyste, o jų tėvams – tinkamai 

tenkinti vaiko raidos poreikius. JT Vaiko teisių konvencija yra vienas iš svarbiausių dokumentų, kuriais turi 

remtis deinstitucionalizacija, ir todėl mokymai apima trumpą informaciją apie tai, kas yra vaiko teisės ir 

kodėl apie jas svarbu kalbėti pertvarkos procese. 

Tais atvejais, kai pateikta medžiaga cituojama iš tam tikrų šaltinių, yra nurodomi šių šaltinių pavadinimai 

ir nuorodos į juos. Visais kitais atvejais – kai pateikta medžiaga nėra susieta su konkrečia nuoroda – in-

formacija yra parengta „Žiburio“ labdaros ir paramos fondo (Žiburio Fondo) ekspertų ir yra Žiburio Fondo 

intelektinė nuosavybė.

Mokymų medžiaga, išdėstyta šioje dalyje gali būti naudojama tik informaciniams ir nekomerciniams tiks-

lams, visais atvejais nurodant Žiburio Fondo pavadinimą ir pateikiant aiškią nuorodą į originalų šaltinį. 

Informacijos naudojimas kitais tikslais yra aiškiai draudžiamas. Žiburio Fondo kontaktiniai duomenys yra 

pateikiami prie projekto vykdytojo ir partnerių aprašymo, šio dokumento pabaigoje.

Papildoma rekomenduojama literatūra, susijusi su deinstitucionalizacija:
■ Europos Sąjungos fondų panaudojimo perėjimui nuo institucinės prie bendruomeninės globos priemonių rinkinys (Europos 
ekspertų grupė perėjimo nuo institucinės prie bendruomenėje teikiamos globos klausimais, 2012). Nuoroda į elektroninę leidi-
nio versiją: <http://www.bevaikunamu.lt/wp-content/uploads/2013/12/Toolkit_Lithuanian-version.pdf
■ Institucinė globa – vaikų iki trijų metų amžiaus teisių pažeidimas (Pūras, D., 2013). Nuoroda į elektroninę leidinio versiją: 
http://www.bevaikunamu.lt/wp-content/uploads/2013/12/LT_D.Puras_Children-under-3.pdf>
■ Investicijos į vaikus. Padėkime išsivaduoti iš nepalankios socialinės padėties (Europos Komisija, C(2013) 778). Nuoroda į 
elektroninę dokumento versiją: <http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=LT&f=ST%206671%202013%20INIT>
■ Investicijos į vaikus. Padėkime išsivaduoti iš nepalankios socialinės padėties. Nacionalinių strategijų tyrimas: Lietuva (Povi-
liūnas, A., 2014). Nuoroda į elektroninę leidinio versiją: <ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=11648&langId=lt>
■ De-institutionalization and transforming children‘s services. A guide to good practice (University of Birmingham, 2007). 
Nuoroda į elektroninę dokumento versiją: <http://www.crin.org/en/docs/Deinstitutionaliation_Manual_-_Daphne_Prog_et_
al.pdf>

Auginkime vaikus, kuriems nereikės pasveikti 
nuo savo vaikystės.

Pam Leo



 

I.
VAIKO TEISĖS: KAS TAI IR 

KAM JŲ REIKIA? 
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1.1. Ką iš tikrųjų reiškia vaiko teisės ir kodėl jos svarbios 
vaikystės apsaugai? 

Mokymų dalies tikslas Formuoti tinkamą Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos, vaiko 
teisių ir jų reikšmės vaikystės apsaugai supratimą, siekiant mažinti 
paplitusias klaidingas nuostatas šioje srityje

Turinio komponentai 
• Vaiko teisių samprata

• Pagrindiniai Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos principai 

• Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos įgyvendinimo bendrosios 
priemonės 

Ugdomos kompetencijos 
• Žinios apie vaiko teises 

• Gebėjimas suprasti, ką reiškia Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 
praktinis įgyvendinimas 

Raktiniai žodžiai Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija; vaiko teisės; vaikų dalyvavimas; 
geriausi vaiko interesai; nediskriminacija; bendrosios Jungtinių Tautų 
vaiko teisių konvencijos įgyvendinimo priemonės 

Mokymų dalies turinys 

Vaiko teisės yra viena iš dažniausiai aptariamų sampratų; tuo pačiu, ši samprata dažnai yra interpretuojama 

klaidingai, kas formuoja tokias nepagrįstas nuomones, kaip pvz., nuomonė, kad vaikų elgesio problemos 

kyla dėl to, kad „vaikai turi per daug teisių ir per mažai žino apie savo pareigas“. Kodėl tokia nuostata yra 

klaidinga? Vaiko teisės nėra vaikų moralinio ir dorovinio ugdymo dalis – tai teisiniai valstybių, ratifikavusių 

JT Vaiko teisių konvenciją, įsipareigojimai vaikams. Žmogaus teisės priklauso mums visiems – taip pat ir 

vaikams – vien dėl to, kad gimėme žmonėmis ir todėl šios teisės negali būti atimtos, apribotos (išskyrus 

tam tikrus specifinius atvejus, kaip pvz., laisvės apribojimas dėl įvykdyto nusikaltimo), perduotos ar pado-

vanotos. Vaiko teisės yra tos pačios žmogaus teisės, tik išskiriamos kaip atskira grupė, turint omenyje, kad 

vaikams reikalinga papildoma apsauga ir pagalba dėl jų raidos poreikių ir priklausomybės nuo suaugusiųjų 

paramos ir pagalbos augimo procese. 
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Kas yra vaiko teisės? 

Vaiko teisės – tai mechanizmai ir priemonės, kurias privalo sukurti, plėtoti ir užtikrinti valstybė, kad 

garantuoti vaiko gerovę, t.y., užtikrinti, kad vaikai turėtų saugią, sveiką ir laimingą vaikystę, tinkamas 

sąlygas augti ir vystytis, gautų jiems būtinas paslaugas ir paramą iš valstybės, o jų šeimos – sulauktų iš 

valstybės tinkamos paramos vaiko ugdymo ir auklėjimo procese (ką, iš esmės, reiškia, kad valstybė turi 

turėti efektyvią šeimos politiką).

Todėl vaiko teisės – tai ne vaikų norai ir ne vaikų galimybės liepti, grasinti ar kitaip sukelti nepatogumų 

suaugusiems, o nurodymai valstybei, ką ji turi daryti ir ką užtikrinti, kad vaikai augtų tinkamomis 

sąlygomis, o jų tėvai galėtų jais tinkamai rūpintis. Tuo pačiu vaiko teisės primena, kad vaikai yra 

lygiaverčiai suaugusiems visuomenės nariai, o ne jų nuosavybė ar pasyvūs paramos naudotojai. 

Vaiko teisės ir nurodymai valstybėms, kaip turi būti užtikrintas jų įgyvendinimas ir apsauga yra 

išvardintos Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijoje. 

Kodėl vaiko teisės nėra nagrinėjamos kartu su pareigomis? Vaiko teisės priklauso vaikams 

visais atvejais, nepriklausomai nuo to, kaip jie elgiasi. Kitaip tariant, valstybė turi laikytis savo įsipareigo-

jimų savo piliečiams – šiuo atveju vaikams – visais atvejais, be jokių išimčių. Nepriklausomai nuo to, kaip 

elgiasi vaikas, ar jis vykdo savo pareigas ar ne, valstybė visada yra įsipareigojusi ginti vaiką nuo smurto ir 

išnaudojimo, suteikti jam galimybę išsakyti savo nuomonę visais su jo gyvenimu susijusiais klausimais ar 

lankyti mokyklą ir įgyti išsilavinimą. Kad būtų dar paprasčiau suprasti, kodėl yra klaidinga sieti vaiko teises 

su pareigomis, panagrinėkime paprastą pavyzdį:

Ryte atsikeliate pavargęs, nes nuėjote vėlai miegoti – esate suirzęs, nepatenkintas. Skubate į autobu-

so stotelę, ir sulaukęs savo autobuso, įlipate, randate vienintelę laisvą vietą, atsisėdate ir važiuojate į 

darbą. Darbe už tos dienos atliktą darbą – kaip ir kiekvieną kitą darbo dieną – gausite Jums priklau-

santį atlyginimą, tai yra, bus įgyvendinta viena iš pagrindinių Jūsų žmogaus teisių – teisė gauti teisin-

gą ir sąžiningą atlyginimą. 

Viename iš sustojimų į autobusą, kuriuo važiuojate, įlipa vyresnio amžiaus moteris. Ji paprašo Jūsų 

užleisti jai vietą, tačiau neturite ne mažiausio noro tą daryti. Ne tik neužleidžiate vietos, tačiau dar ir 

apšaukiate moterį, kodėl ji Jus trukdo ir apskritai, galėtų sėdėti namuose ir niekur nesitrankyti nuo 

pat ryto, visiems trukdydama. Ar toks elgesys kelia pasipiktinimą ir yra nepriimtinas? Iš moralinės 

pusės – taip, toks elgesys yra smerktinas. Ar tą dieną atvykęs į darbą, gausite Jums priklausantį 

atlyginimą? Jei tinkamai atliksite savo darbą – be abejo, kad atlyginimas bus priskaičiuotas, net tuo 

atveju, jeigu darbovietėje taptų žinoma autobuse įvykusi situacija. Tai nebūtų priežastis nemokėti 

atlyginimo už tą dieną ar sumokėti tik jo dalį, nepaisant to, kad tą dieną pasielgėte tikrai netinkamai ir 

neatlikome savo pareigos gerbti vyresnio amžiaus asmenis, pagarbiai elgtis aplinkinių atžvilgiu. Todėl 

ir vaiko teisės nėra susijusios su jų pareigomis, nors vaikų ugdymas privalo apimti, be kitą ko, vaiko 

Nediskriminacija

Praktikoje
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atsakomybės jausmo ugdymą. Tad teigti, kad vaiko teisės turi būti susietos su jo pareigomis yra tas 

pats, kaip sakyti, kad už nepagarbų elgesį vyresnio amžiaus moters atžvilgiu aprašytoje situacijoje 

darbdavys turi teisę nesumokėti Jums atlyginimo už tą dieną ar jį sumažinti. 

Kokios yra pagrindinės vaiko teisių nuostatos ir ką jos reiškia praktikoje? Jungtinių Tau-

tų vaiko teisių konvencija remiasi keturiais pagrindiniais principais, kurie yra išvardinti Konvencijos 2 str. 

(nediskriminacija), 3 str. (geriausi vaiko interesai), 6 str. (vaiko teisė į gyvybę ir išlikimą) ir 12 str. (vaikų 

dalyvavimas). Šie principai padeda tinkamai interpretuoti visą Konvencijos tekstą ir tokiu būdu, užtikrinti 

tinkamą vaiko teisių įgyvendinimą ir apsaugą. 

Nediskriminacija – 2 str.

1. Valstybės dalyvės gerbia ir garantuoja visas Konvencijoje numatytas teises 

kiekvienam vaikui, priklausančiam jos jurisdikcijai, be jokios diskriminacijos, 

nepriklausomai nuo vaiko, jo tėvų arba teisėtų globėjų rasės, odos spalvos, 

lyties, kalbos, religijos, politinių ar kitokių pažiūrų, tautybės, etninės ar soci-

alinės kilmės, turto, sveikatos, luomo ar kokių nors kitų aplinkybių. 

2. Valstybės dalyvės imasi visų reikiamų priemonių, kad vaikas būtų apsau-

gotas nuo bet kokios diskriminacijos ar bausmių dėl vaiko tėvų, teisėtų glo-

bėjų ar kitų šeimos narių statuso, veiklos, pažiūrų ar įsitikinimų (Jungtinių 

Tautų vaiko teisių konvencija, 2 str.)

Praktikoje tai reiškia, kad turime atrasti būdus, kurie užtikrintų, kad visi vaikai, 

nepriklausomai nuo jokių jų gyvenimo aplinkybių, turėtų vienodas galimybes 

naudotis visomis savo teisėmis. Tai taip pat reiškia, kad kiekvieną situaciją ir 

kiekvieno vaiko atvejį turime vertinti individualiai – būdai ir priemonės, ku-

rios šalina diskriminaciją nereiškia, kad siekiame, kad visi vaikai būtų vienodi 

ir kad visiems tiks vienodos priemonės (tai – dažniausia klaidinga nuostata 

susijusi su lygių galimybių sąvoka). Tai reiškia, kad atrandame galimybes, 

kurios padeda visiems vaikams naudotis visomis savo teisėmis, nepriklauso-

mai nuo to, kad vaikai turi labai skirtingas gyvenimo sąlygas. Pvz., jei turime 

fizinę negalią turintį vaiką iš aprūpintos šeimos ir vaiką, gyvenantį skurde, ir 

norime užtikrinti jų teisę į išsilavinimą ir mokslą, tai reiškia, kad priemonės, 

kuriomis sieksime užtikrinti jiems šios teisės įgyvendinimą bus skirtingos, 

nes ir vaikų situacija bei priežastys, dėl kurių jų teisė į mokslą gali būti pa-

žeista, taip pat yra skirtingos. Turime užtikrinti, kad mokykloje būtų tinkama 

fizinė aplinka (pvz., įvažiavimas skirtas asmens su negalia vėžimėliui) – šiuo 

atveju užtikrinsime vaiko, turinčio negalią galimybes mokytis, o skurdo atve-

ju – galbūt tai bus nuolaidos ar papildomos išmokos, skirtos įgyti mokyklines 

prekes, gauti nemokamą maitinimą mokykloje, kad mokytis galėtų vaikas iš 

skurdžios aplinkos. Tad su abiem vaikais elgiamės skirtingais būdais, tačiau 

užtikriname jiems tą pačią galimybę – lankyti mokyklą ir įgyti išsilavinimą. 

Nediskriminacija

Praktikoje
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Nediskriminacijos principas taip pat reiškia, kad mes atkreipiame dėmesį į 

visus problemos aspektus ir išvengiame paviršutiniško vertinimo. Pvz., jeigu 

teigiame, kad pasiekėme nepaprastai gerų rezultatų, nes grąžinome į mo-

kyklą 80% mokyklą nelankiusių mokinių, turime išanalizuoti, kas yra tie likę 

20%? Jeigu likusi dalis – tai pvz., išskirtinai tautinių mažumų vaikai ar vien 

vaikai iš nepalankiomis sąlygomis gyvenančių šeimų (t.y., tam tikra socialinė 

grupė), tai atskleidžia diskriminacijos modelius, ir mūsų pasiektas rodiklis 

nėra sėkmės požymis. Jeigu mokykloje berniukai yra nuolat skatinami da-

lyvauti tiksliųjų mokslų olimpiadose, jiems suteikiama papildoma pagalba 

mokantis šių dalykų, o mergaitėms primenama, kad humanitariniai moks-

lai yra paprastesni ir turėtų mergaitėms sektis geriau – vaikai (šiuo atveju 

mergaitės) susiduria su diskriminacija nepaisant to, kad visi jie turi galimybę 

lankyti mokyklą. 

Geriausi vaiko interesai – 3 str.
Imantis bet kokių vaiką liečiančių veiksmų, nesvarbu, ar tai darytų valstybi-

nės ar privačios įstaigos, užsiimančios socialiniu aprūpinimu, teismai, admi-

nistracijos ar įstatymų leidimo organai, svarbiausia – vaiko interesai (Jungti-

nių Tautų vaiko teisių konvencija, 3 str., 1 dalis)

Praktikoje tai reiškia, kad kiekvieną kartą, kai priimame vienokį ar kitokį 

sprendimą, susijusi su vaiku, turime užduoti sau du pagrindinius klausimus:

m kokią įtaką šis sprendimas turi vaiko gyvenimui ir jo raidai šiuo konkrečiu 

momentu?

m Kokią įtaką šis sprendimas turės vaiko ateičiai?

Tai leidžia įvertinti, ar mūsų pasirinktas sprendimas iš tikrųjų yra geriausias 

vaikui, t.y., kokia yra tokio sprendimo nauda ir kokia gali būti žala vaikui. 

Taip pat, geriausių vaiko interesų principas leidžia priimti sprendimą tais 

atvejais, kai turime konfliktą tarp atskirų vaiko teisių įgyvendinimo. Pvz., pa-

gal JT Vaiko teisių konvenciją, vaikas turi teisę gyventi su savo šeima (tėvais) 

ir nebūti nuo jos atskirtas, tačiau turime situaciją, kai vaiko prievartautojas 

yra jo biologinis tėvas. Šiuo atveju geriausi vaiko interesai nurodo, kad vaikas 

turi būti atskirtas nuo prievartautojo. 

Svarbu išvengti netinkamų šių principo interpretacijų, kai geriausiais vaiko 

interesais yra bandoma pateisinti vaiko teisių pažeidimus. Pvz., aiškinama, 

kad fizinės bausmės yra naudojamos kaip vaiko drausminimo priemonė, mo-

kant jį tinkamai elgtis, nes tai padės jam ir jo suaugusiame gyvenime, kai 

vaikas žinos, kas yra tinkamas, o kas ne. Tai prieštarauja geriausiems vaiko 

Praktikoje

Praktikoje

Geriausi vaiko
interesai 

Vaiko teisė į 
gyvenimą ir 

išlikimą
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interesams, kurie šiuo atveju reiškia, kad vaikas turi būti drausminamas jo 

orumo nežeidžiančiais būdais ir būdais, kurie neturi neigiamo poveikio jo rai-

dai. Arba, aiškinama, kad vaikas yra išimtas iš šeimos, nes jo šeima gyvena 

skurde ir negali tenkinti pagrindinių vaiko poreikių. Geriausi vaiko interesai 

šiuo atveju reiškia, kad šeima turi gauti visą reikalingą pagalbą vaiko porei-

kiams tenkinti, vaikui ir toliau gyvenant su savo tėvais. 

Vaiko teisė į gyvenimą ir išlikimą – 6 str.

1. Valstybės dalyvės pripažįsta kiekvieno vaiko neatimamą teisę gyventi.

2. Valstybės dalyvės užtikrina didžiausią galimybę vaikui gyventi ir sveikai 

vystytis (Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, 6 str.)

Praktikoje tai reiškia, kad kiekvienas vaikas turi savyje potencialą augti ir vys-

tytis, ir tam, kad jis galėtų realizuoti šį potencialą, jam yra reikalinga mylinti, 

saugi ir skatinanti aplinka bei laisvė pažinti ir nuolat tyrinėti pasaulį. Tai, kiek 

laisvės turi vaikas priklauso nuo jo amžiaus ir brandos (tarkime, kūdikiams 

priežiūros reikia daugiau nei mokyklinio amžiaus vaikams). Vienas iš didžiau-

sių iššūkių, įgyvendinant šį principą yra balansas tarp apsaugos, priežiūros ir 

laisvės. Šiuo atveju svarbiausia, kad suaugusieji sudarytų tinkamas sąlygas 

vaiko saviraiškai, pasaulio pažinimui, bandymams, o ne nuspręstų iš anksto, 

ką vaikas sugeba ir ko ne („tu dar per mažas tą suprasti“, „tu dar nežinai/

nesugebi“ ir pan.) – svarbu išklausyti patį vaiką ir leisti pasireikšti jo gebėji-

mams. Suaugęs asmuo turi būti vaiko vedlys, kuris suteikia vaikui informaci-

jos ir dalinasi savo patirtimi, kurios dėka vaikas auga, ugdosi ir kaupia savo 

patirtį. Taip pat, svarbu atsiminti, kad vaiko raida – tai ne tik fiziniai pokyčiai ir 

jo sveikata, tačiau taip pat moralinis, psichinis, kultūrinis, socialinis ir dvasi-

nis vystymasis. Vaikas turi turėti tinkamas sąlygas visapusiškai raidai, todėl 

valstybė turi suteikti šeimai būtiną įvairiapusę paramą, kad šeima sugebėtų 

užtikrinti pilną ir harmoningą vaiko raidą. 

Nors šeima yra artimiausia ir svarbiausia vaiko aplinka, svarbu nepamiršti ir 

apie kitus suaugusius, kurie dalyvauja vaiko gyvenime – tai auklėtojai, mo-

kytojai, sveikatos apsaugos specialistai ir kiti. Šie specialistai turi glaudžiai 

bendradarbiauti su šeima, ir kartu užtikrinti tinkamas sąlygas sveikai vaiko 

raidai. Specialistai turi turėti tinkamas kompetencijas, o taip pat visas būtinas 

priemones ir pagalbą teikti vaikams kokybiškas ugdymo, sveikatos apsau-

gos, išsilavinimo, kt. paslaugas.

Praktikoje

Vaiko teisė į 
gyvenimą ir 

išlikimą
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Vaikų dalyvavimas – 12 str.

1. Valstybės dalyvės garantuoja vaikui, sugebančiam suformuluoti savo pa-

žiūras, teisę laisvai jas reikšti visais jį liečiančiais klausimais; be to, vaiko pa-

žiūroms, atsižvelgiant į jo amžių ir brandumą, skiriama daug dėmesio. 

2. Todėl vaikui būtinai suteikiama galimybė būti išklausytam bet kokio jį lie-

čiančio teisminio ar administracinio nagrinėjimo metu tiesiogiai arba per 

atstovą ar atitinkamą organą nacionalinių įstatymų numatyta tvarka (Jungti-

nių Tautų vaiko teisių konvencija, 12 str.)

Praktikoje tai reiškia, kad vaikai turi turėti galimybę ir tinkamas sąlygas daly-

vauti sprendimuose, kurie yra tiesiogiai arba netiesiogiai susiję su jų gyveni-

mu. Spręsdami klausimus, kurių metu kalbame apie vaikų gyvenimą, likimą 

ir ateitį, negalime priimti sprendimų, neatsiklausę pačių vaikų, kokius pasiū-

lymus, mintis ir idėjas turi jie. Vaikų dalyvavimas reiškia ne tik tai, kad vaikai 

turi galimybę išsakyti savo nuomonę, tačiau ir tai, kad į jų nuomonę yra atsi-

žvelgiama priimant galutinį sprendimą, ir vaikams yra suteikiamas grįžtama-

sis ryšys, koks tas sprendimas yra. Daugiau apie vaikų dalyvavimą kalbama 

šios mokymų dalies 4 skyriuje „Vaikų dalyvavimo užtikrinimas“.

JT Vaiko teisių konvenciją papildo 3 fakultatyviniai protokolai – tuo pačiu tai yra savarankiški teisiniai ins-

trumentai. Valstybė gali pasirinkti ratifikuoti ar ne protokolą, net jei ir yra ratifikavusi pačią Konvenciją (arba 

gali pasirašyti ar prisijungti prie protokolo). Fakultatyviniai protokolai plačiau nagrinėja tam tikrą problemą 

ar klausimą, arba aprašo procedūras ir būtinus veiksmus, susijusius su konkrečios teisės įgyvendinimu, 

apie kurią kalbama pagrindiniame dokumente. JT Vaiko teisių konvencijos fakultatyviniai protokolai:

1. 2000 m. Fakultatyvinis protokolas dėl vaikų dalyvavimo ginkluotuose konf-

liktuose (Lietuva ratifikavo protokolą 2002 m. Protokolo tekstas: https://ww-

w.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.03B32E24EAC4)

2. 2000 m. Fakultatyvinis protokolas dėl vaikų pardavimo, vaikų prostitucijos 

ir vaikų pornografijos (Lietuva ratifikavo protokolą 2004 m. Protokolo tekstas: 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.2B9DCE3E20E7)

3. 2014 m. Fakultatyvinis protokolas dėl individualių peticijų (Lietuva šio pro-

tokolo nėra ratifikavusi, tačiau pasirašė jį 2015 m. Protokolo tekstas (anglų 

kalba): http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPICCRC.aspx). 

Kaip užtikrinamas JT Vaiko teisių įgyvendinimas? Skirtingos valstybės turi skirtingas ekono-

mines, socialines, teisines ir kt. sąlygas, todėl Jungtinių Tautų vaiko teisių komitetas parengė Bendrąjį 

komentarą Nr. 52, kuriame pateikia tam tikras gaires, kokias priemones ir mechanizmus turi sukurti ir 

Praktikoje  

Praktikoje

Vaikų
dalyvavimas 

2 Anglų kalba komentarą galima rasti čia: http://www.unicef-irc.org/portfolios/general_comments/GC5_en.doc.html
Lietuvių kalba informacijos apie bendrąsias Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos įgyvendinimo priemones galima rasti 
leidinyje „Valdymas, atitinkantis vaiko poreikius: Vaiko teisių konvencijos bendrųjų priemonių įgyvendinimas Lietuvoje nacio-
naliniu ir vietos lygiu“ (Stepanova, K., 2011). Nuoroda į elektroninę leidinio versiją: https://issuu.com/kristinastepanova/docs/
lithuania_lt__web
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Vaikų dalyvavimas – 12 str.

1. Valstybės dalyvės garantuoja vaikui, sugebančiam suformuluoti savo pa-

žiūras, teisę laisvai jas reikšti visais jį liečiančiais klausimais; be to, vaiko pa-

žiūroms, atsižvelgiant į jo amžių ir brandumą, skiriama daug dėmesio. 

2. Todėl vaikui būtinai suteikiama galimybė būti išklausytam bet kokio jį lie-

čiančio teisminio ar administracinio nagrinėjimo metu tiesiogiai arba per 

atstovą ar atitinkamą organą nacionalinių įstatymų numatyta tvarka (Jungti-

nių Tautų vaiko teisių konvencija, 12 str.)

Praktikoje tai reiškia, kad vaikai turi turėti galimybę ir tinkamas sąlygas daly-

vauti sprendimuose, kurie yra tiesiogiai arba netiesiogiai susiję su jų gyveni-

mu. Spręsdami klausimus, kurių metu kalbame apie vaikų gyvenimą, likimą 

ir ateitį, negalime priimti sprendimų, neatsiklausę pačių vaikų, kokius pasiū-

lymus, mintis ir idėjas turi jie. Vaikų dalyvavimas reiškia ne tik tai, kad vaikai 

turi galimybę išsakyti savo nuomonę, tačiau ir tai, kad į jų nuomonę yra atsi-

žvelgiama priimant galutinį sprendimą, ir vaikams yra suteikiamas grįžtama-

sis ryšys, koks tas sprendimas yra. Daugiau apie vaikų dalyvavimą kalbama 

šios mokymų dalies 4 skyriuje „Vaikų dalyvavimo užtikrinimas“.

JT Vaiko teisių konvenciją papildo 3 fakultatyviniai protokolai – tuo pačiu tai yra savarankiški teisiniai ins-

trumentai. Valstybė gali pasirinkti ratifikuoti ar ne protokolą, net jei ir yra ratifikavusi pačią Konvenciją (arba 

gali pasirašyti ar prisijungti prie protokolo). Fakultatyviniai protokolai plačiau nagrinėja tam tikrą problemą 

ar klausimą, arba aprašo procedūras ir būtinus veiksmus, susijusius su konkrečios teisės įgyvendinimu, 

apie kurią kalbama pagrindiniame dokumente. JT Vaiko teisių konvencijos fakultatyviniai protokolai:

1. 2000 m. Fakultatyvinis protokolas dėl vaikų dalyvavimo ginkluotuose konf-

liktuose (Lietuva ratifikavo protokolą 2002 m. Protokolo tekstas: https://ww-

w.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.03B32E24EAC4)

2. 2000 m. Fakultatyvinis protokolas dėl vaikų pardavimo, vaikų prostitucijos 

ir vaikų pornografijos (Lietuva ratifikavo protokolą 2004 m. Protokolo tekstas: 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.2B9DCE3E20E7)

3. 2014 m. Fakultatyvinis protokolas dėl individualių peticijų (Lietuva šio pro-

tokolo nėra ratifikavusi, tačiau pasirašė jį 2015 m. Protokolo tekstas (anglų 

kalba): http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPICCRC.aspx). 

Kaip užtikrinamas JT Vaiko teisių įgyvendinimas? Skirtingos valstybės turi skirtingas ekono-

mines, socialines, teisines ir kt. sąlygas, todėl Jungtinių Tautų vaiko teisių komitetas parengė Bendrąjį 

komentarą Nr. 52, kuriame pateikia tam tikras gaires, kokias priemones ir mechanizmus turi sukurti ir 

Praktikoje  

užtikrinti kiekviena valstybė, ratifikavusi JT Vaiko teisių konvenciją, siekiant užtikrinti tinkamą vaiko teisių 

įgyvendinimą ir apsaugą. Šios priemonės ir mechanizmai yra vadinami bendrosiomis Jungtinių Tautų 

vaiko teisių konvencijos įgyvendinimo priemonėmis:

1. JT vaiko teisių 
konvencijos nuostatų 

įtvirtinimas šalies 
įstatymuose ir kituose 

teisės aktuose

Kiekviena valstybė turi užtikrinti, kad jos teisinė bazė yra pilnai suderinta 
su JT vaiko teisių konvencija ir jos nuostatomis. Ypatingai svarbu, kad 
įstatymuose ir teisės aktuose būtų įtvirtinti pagrindiniai Konvencijos 
principai – jau aptarti 2, 3, 6 ir 12 str.

2. Nacionalinis veiksmų 
planas vaiko teisių 

klausimais

Kiekviena valstybė turi turėti išsamią strategiją arba nacionalinį veiksmų 
planą, kuris numato konkrečius, aiškius ir įgyvendinamus veiksmus, 
kuriais bus siekiama užtikrinti šalyje tinkamą vaiko teisių įgyvendinimą ir 
apsaugą 

3. Koordinavimas Kiekviena valstybė turi turėti institucijų, organizacijų ir tarnybų visumą, 
kurios užtikrina vaiko teisių įgyvendinimą ir apsaugą. Visos šios institucijos, 
organizacijos ir tarnybos turi efektyviai bendradarbiauti tarpusavyje ir 
vengti atliekamų funkcijų dubliavimo. Nevyriausybinės organizacijos, 
akademinė bendruomenė, patys vaikai ir šeimos, ir kt. taip pat turi aktyviai 
dalyvauti vaiko teisių įgyvendinimo ir apsaugos procese 

4. Stebėsena ir vertinimas Būtina užtikrinti nuolatinę stebėseną ir vertinimą, kaip vaiko teisės yra 
įgyvendinamos šalyje, kaip užtikrinama jų apsauga, ir kiek efektyvios 
yra visos taikomos priemonės bei mechanizmai šioje srityje. Stebėseną 
ir vertinimą turi atlikti tiek pati Vyriausybė, tiek kiti dalyviai, tokie kaip 
nevyriausybinės organizacijos, akademinė bendruomenė, nepriklausomos 
žmogaus teisių institucijos, kt. 

5. Duomenų rinkimas Kiekviena valstybė turi nuolat rinkti duomenis apie šalies vaikus (nuo 0 iki 
18 metų), visose srityse, kurias apima JT Vaiko teisių konvencija

6. Vaikams skiriamos 
lėšos biudžete 

Kiekviena valstybė, planuodama metinį biudžetą, turi atsižvelgti į 
geriausius vaiko interesus. Valstybės biudžete turi aiškiai matytis ryšys 
tarp vaikų ir priemonių, kurios yra skirtos apsaugoti ir įgyvendinti jų teises, 
bei lėšų, kurios numatomos biudžete šių priemonių finansavimui. Taip 
pat, kiekviena valstybė turi nuolat vertinti, kokį poveikį skiriami finansiniai 
resursai turi vaikų ir šeimų gerovei, ir – jei toks poreikis yra – tinkamai 
perskirstyti lėšas

7. Nepriklausomos 
žmogaus teisių 

institucijos 

Jungtinių Tautų vaiko teisių komitetas ragina valstybes steigti ir užtikrinti 
vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus institucijos veiklą, kuri turi būti 
nepriklausoma ir vykdyti vaiko teisių įgyvendinimo bei apsaugos stebėseną 
šalyje, teikti rekomendacijas ir pasiūlymus dėl teisių įgyvendinimo ir 
apsaugos gerinimo. Kai kuriose šalyse kontrolieriaus įstaiga taip pat 
priima ir nagrinėja individualius skundus dėl vaiko teisių pažeidimų 

8. Informacijos 
sklaida, švietimas 

ir kompetencijų 
stiprinimas

Būtina užtikrinti nuolatinį švietimą ir informacijos teikimą visuomenei – 
vaikams ir suaugusiems – apie vaiko teises ir JT Vaiko teisių konvenciją. 
Ypatingas dėmesys turi būti skirtas tiems, kas tiesiogiai susiduria su vaikais 
– mokytojams, teisininkams, gydytojams, socialiniams darbuotojams, 
vaiko teisių apsaugos specialistams, kt. 

9. Bendradarbiavimas su 
pilietine visuomene

Pilietinė visuomenė vaidina svarbų vaidmenį vaiko teisių įgyvendinimo 
ir apsaugos procese. Tai reiškia, kad patys vaikai turi dalyvauti priimant 
sprendimus, susijusius su jų gyvenimu. Tai taip pat reiškia, kad valstybė 
turi bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis ieškant 
efektyviausių sprendimų vaiko gerovės srityje
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10. Tarptautinis 
bendradarbiavimas

Tais atvejais, kai dėl tam tikrų priežasčių valstybė neturi visų reikiamų 
resursų vaiko teisių įgyvendinimui ir apsaugai, jai turi būti suteikta 
tarptautinė pagalba, kuri padėtų tinkamai vykdyti įsipareigojimus vaikams 

Papildoma rekomenduojama literatūra lietuvių kalba apie vaiko teises ir JT vaiko tei-
sių konvenciją:

■  Apie Jungtinių Tautų vaiko teisių konvenciją, vaiko teises ir atsakomybę (Stepanova, K., 2009). Nuoro-
da į elektroninę leidinio versiją: https://issuu.com/kristinastepanova/docs/vtk_knygute 
■  Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos įgyvendinimo vadovas (UNICEF, 2002). Nuoroda į elektroninę 
leidinio versiją: https://www.mruni.eu/mru_lt_dokumentai/katedros/edukologijos/Vaiko_teisiu_konven-
cijos_igyvendinimo_vadovas.pdf
■  Vaikų teisės - kaip jas suvokia vaikai (Europos Komisija, 2011). Nuoroda į elektroninę leidinio versiją: 
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/rights-of-the-child_lt.pdf
■  Valdymas, atitinkantis vaiko poreikius: Vaiko teisių konvencijos bendrųjų priemonių įgyvendinimas 
Lietuvoje nacionaliniu ir vietos lygiu (Stepanova, K., 2011). Nuoroda į elektroninę leidinio versiją: https://
issuu.com/kristinastepanova/docs/lithuania_lt__web



II.

DEINSTITUCIONALIZACIJA: SĄVOKOS 
REIKŠMĖ IR TURINYS
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2.1. Kas iš tikrųjų yra deinstitucionalizacija? 
     

Mokymų dalies tikslas Formuoti teisingą ir holistinį deinstitucionalizacijos supratimą

Turinio komponentai 
• Deinstitucionalizacijos sąvokos reikšmė 

• Deinstitucionalizacijos poreikis ir reikšmė vaikystės apsaugai  

• Deinstitucionalizacijos rezultatas – priklausomybės nuo institucijų 
mažėjimas 

• Deinstitucionalizacijos komponentai ir jų turinys 

Ugdomos kompetencijos 
• Gebėjimas suprasti, ką apima deinstitucionalizacijos sąvoką

• Gebėjimas suvokti deinstitucionalizacijos proceso esmę ir pagrindinį 
tikslą / siekiamą rezultatą 

• Gebėjimas suvokti ir įžvelgti deinstitucionalizacijos sąsają su vaiko 
gerove, šeimos gerove ir vaiko teisėmis 

Raktiniai žodžiai Deinstitucionalizacija; pertvarka; vaiko gerovė

Mokymų dalies turinys

Institucijų, ypatingai didelių, kuriose gyvena didelis skaičius be tėvų globos likusių vaikų žala yra įrodyta 

jau seniai. Įvairiose šalyse atlikti tyrimai, kurie apima daugiau nei 60 metų vykdytų analizių, stebėjimų ir 

vertinimų, rodo, kad dažnai vaikai, patekę į instituciją jauname amžiuje, šioje sistemoje lieka iki pat pil-

nametystės. Įrodyta, kad institucijose globojami vaikai: turi žemesnį intelekto koeficientą nei jų bendra-

amžiai, žemesnį išsilavinimą, jiems labiau būdingos suicidinės mintys, jie dažniau susiduria su tokiomis 

problemomis tolimesniame gyvenime kaip nedarbas, benamystė, seksualinis išnaudojimas, į(si)traukimas 

į prostituciją, narkotinių medžiagų vartojimą, nusikalstamas veikas, įvairios emocinės problemos, kitos 

problemos. Todėl didelių vaikų globos institucijų likti nebeturi – tokio tipo institucijos yra žmogaus teisių 

pažeidimas ir sužalotas vaiko gyvenimas. Siekdama spręsti šią problemą, Lietuva taip pat pradėjo deinsti-

tucionalizacijos procesą. 

Pastaruoju metu Lietuvoje deinstitucionalizacija yra viena iš dažniausiai aptariamų temų, todėl žinios apie 

vykdomą pertvarką pasirodo žiniasklaidoje nuolat. Kaip dažniausiai skamba antraštės, susijusios su per-

tvarka? Žemiau – keletas pavyzdžių iš skirtingų šaltinių. 
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Pavyzdžiai iš skirtingų šaltinių – pranešimai apie deinstitucionalizaciją: 

Diskusija su dalyviais: 
•	Vertinant pagal pavyzdžiuose pateiktas antraštes, kokią nuomonę galima susidaryti apie 

tai, kas yra deinstitucionalizacija? Ką ji apima? Koks jos pagrindinis tikslas? 

•	Ar dalyviams taip pat dažniausiai tenka matyti tokio turinio antraštes, susijusias su 

deinstitucionalizacija? O gal yra kitokių pavyzdžių?

Tai, ką dažniausiai pastebime tiek žiniasklaidoje, tiek oficialiuose pranešimuose yra teiginys, kad deinsti-

tucionalizacija – tai didelių vaikų globos namų uždarymas. Tai – viena iš didžiausių klaidų kalbant apie per-

tvarkos procesą. Pertvarka nėra vaikų globos namų uždarymas; tai net nėra pagrindinis šio proceso tiks-

las. Įsitikinimas, kad turime uždaryti didžiulius globos namus vaikus išskirstant po mažąsias institucijas, 

globėjų šeimas ar atiduodant įvaikinimui yra pavojinga. Jis nukreipia dėmesį nuo pagrindinio pertvarkos 

tikslo – siekio, kad vaikai augtų savo biologinėse šeimose, o šeimos gautų visą būtiną pagalbą vaiko raidos 

poreikiams tenkinti. 

Koks žodis dažniausiai minimas kalbant apie deinstitucionalizaciją?
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Kas gi iš tikrųjų yra deinstitucionalizacija ir kuo siekiama šiuo procesu?

DEINSTITUCIONALIZACIJĄ galima aiškinti kaip politine valia paremtą šalies alternatyvios globos 
sistemos reformos procesą, kuriuo siekiama:

m sumažinti priklausomybę nuo institucinės ir stacionarios globos, didinant globą ir pas-
laugas šeimos ir bendruomenės aplinkoje;
m užkirsti kelią vaikų atskyrimui nuo tėvų, teikiant tinkamą paramą vaikams, šeimoms 
ir bendruomenėms; 
m plėtoti tinkamą paramą ir pagalbą asmenims, paliekantiems globą (tiek institucinę, 
tiek išeinantiems iš globėjų šeimų ar šeimynų), užtikrinant šių asmenų socialinę įtrauktį 
ir sklandų perėjimą iš globos į savarankišką gyvenimą3.

Pagal UNICEF apibrėžimą, deinstitucionalizacija yra visas planuojamos paslaugų transformacijos, globos 
įstaigų apimčių mažinimo ir (arba) uždarymo procesas, kartu sukuriant įvairias kitas vaikų globos paslau-
gas, kurios reglamentuojamos pagal teisėmis pagrįstus ir į rezultatus orientuotos standartus.4 Kaip rodo šie 

ir panašūs apibrėžimai, deinstitucionalizacija – tai sisteminis, paremtas politine valia pokytis, kurio galuti-

nis rezultatas yra sumažėjusi priklausomybė nuo institucinės globos ir padidėjęs priėjimas prie paslaugų, 

kurių tikslas yra išlaikyti vaikus jų biologinėse šeimose ir jų bendruomenėse. Tai padeda suvokti ir pagrin-

dinį pertvarkos tikslą – tai siekis, kad vaikas būtų išimtas iš biologinės šeimos tik kraštutiniais atvejais, kai 

kitokių alternatyvų nėra, nes šeimoje kyla didelė, pagrįsta grėsmė vaiko gyvybei ir/ar sveikatai, ar galimas 

ilgalaikis neigiamas poveikis vaiko raidai ir raidos poreikių tenkinimui, kas gali sukelti rimtų padarinių vai-

ko gyvybei ir/ar sveikatai. Išeinant iš šio supratimo, deinstitucionalizacija yra ne institucijų uždarymas, o 

procesas, kuriuo siekiama sukurti veiksmingą vaiko ir šeimos gerovės sistemą, gebančią laiku, lanksčiai ir 

efektyviai reaguoti į šeimoje atsirandančius pagalbos, paramos ar paslaugų poreikius, ir suteikti atitinka-

mą pagalbą, paramą ar paslaugas bet kuriai šeimai ir joje augantiems vaikams, tokiu būdu užtikrinant tin-

kamas sąlygas vaikui augti savo šeimoje. Tokiu būdu taip pat užtikrinamas tinkamas Jungtinių Tautų vaiko 

teisių konvencijos įgyvendinimas. Šis tarptautinis instrumentas, kuris įpareigoja jį ratifikavusias valstybes 

kurti tinkamus, veiksmingus mechanizmus ir priemones, skirtas užtikrinti vaiko saugią, sveiką ir laimingą 

vaikystę šeimoje, o jo tėvams arba teisėtiems globėjams – efektyvią pagalbą vaiko ugdymo ir auklėjimo 

procese, nurodo, kad:

„Valstybės dalyvės imasi visų reikiamų teisinių, administracinių ir kitų priemonių Konvencijoje pripa-

žintoms teisėms įgyvendinti“ | JT Vaiko teisių konvencija, 4 str.  

„[...] valstybės dalyvės teikia tėvams ir teisėtiems globėjams paramą, reikalingą tinkamam vaikų au-

klėjimui [...]“ | JT Vaiko teisių konvencija, 18 str., 2 dalis. 
 

3 De-institutionalisation and quality alternative care for children in Europe: lessons learned and the way forward. Brussels: Euro-
child, Hope & Homes for Children, 2012, p. 6. 
4 At Home or in a Home? Formal Care and Adoption of Children in Eastern Europe Central Asia. Geneva: UNICEF, 2010, p. 52.

m  Kas reiškia, kad valstybė turi padėti tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams tinkamai rūpintis vaiku 
ir jo poreikiais, auklėti ir ugdyti vaiką šeimos aplinkoje taip, kad tai atitiktų jo geriausius interesus 
(t.y., būtina veiksminga šeimos gerovės politika)

m Kas reiškia, kad valstybė pirmiausia skiria visus turimus išteklius, kad užtikrinti šalyje augančių 
vaikų gerovę, jų laimingą ir sveiką vaikystę vaikams palankioje aplinkoje
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Kodėl svarbu tinkamai suvokti deinstitucionalizacijos esmę ir turinį?

m Tai užkerta kelią „tarpinstitucinei deinstitucionalizacijai“, kai vaikai yra perkeliami iš 

didelių pastatų į mažesnio ploto institucijas, nekeičiant darbo metodų, vaikams teikiamų 

paslaugų spektro, neplėtojant jiems reikalingo palaikymo (pvz., paruošimo savarankiškam 

gyvenimui). Mažesnių, bendruomeninio tipo institucijų kūrimas reiškia ne tik mažesnį 
pačios institucijos plotą. Tai taip pat yra skirtingas darbo su vaikais globoje turinys; 
m tai leidžia pasirinkti tinkamą kryptį kuriant pertvarkos planą vietiniu lygmeniu – o tai 

pirmiausia yra paslaugų plėtra ir transformacija, priartinant paslaugas kuo arčiau prie 

vaiko ir šeimos bei jų individualių poreikių. Taip pat, tai yra siekis kurti naujas ir stiprinti 

esamas aplinkas, kuriose gali gyventi vaikas praradęs savo tėvų globą. Taigi, pirmiau-

sia yra sukuriami mechanizmai, kaip padėti vaikams ir šeimoms bei kokybiškos vaiko 

globos aplinkos, ir tik tada turi būti pradėtas institucijų uždarymas. Paslaugų plėtra ir 

orientacija į pagalbą vaikui ir šeimai yra pagrindinis deinstitucionalizacijos siekis. 

Kaip buvo nurodyta, vaikas turi būti išimtas iš savo biologinės šeimos tik kraštutiniais 
atvejais. Ką tai reiškia praktikoje? Sąlyginai, visus atvejus, susijusius su vaiko teisių pažeidimais 

galime suskirstyti į dvi grupes – atvejai, susiję su vaiko gerove ir atvejai, susiję su vaiko saugumu. 

Svarbiausi momentai:

1. Būtina atskirti atvejus, kai vaikas privalo būti kuo skubiau išimtas iš šeimos ir atvejus – kai būtina sutelk-

ti visą įmanomą pagalbą šeimai, vaikui ir toliau augant šeimoje. Skurdas, prastesnės materialinės sąlygos 

ar panašios priežastys nėra pagrindas išimti vaiką iš šeimos. Tai – vaiko teisių pažeidimas. Šiuo atveju 

būtina padėti šeimai, vaiką išlaikant šeimoje. Jokiais būdais negalima išimti vaiko iš šeimos dėl to, kad jis 

turėtų materialine prasme geresnį gyvenimą kitoje aplinkoje. 

2. Pagrindinis tikslas net ir išėmus vaiką iš šeimos – siekti suteikti šeimai tokią pagalbą ir paslaugas, kurios 

leistų vaiką grąžinti į šeimą. Tik tais atvejais, kai net sutelkus visus turimus resursus pagalba nesėkminga, 
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sprendžiama, kokioje aplinkoje vaikas gyvens toliau – globėjų ar įvaikintojų šeimoje, bendruomeninėse 

globos namuose ar pan. 

3. Visais atvejais būtina siekti nustatyti tikrąsias gilumines priežastis, kodėl vaiko teisės šeimoje yra pažei-

džiamos. Vertinimas turi orientuotis pirmiausia į galimą pagalbą šeimai, o ne vaiko išėmimą iš šeimos (jei 

tai nėra grėsmė vaiko sveikatai ir/ar gyvenimui, kai vaiką būtina skubiai išimti iš šeimos.

PRAKTINIS PAVYZDYS
Vienoje šalyje buvo sprendžiama romų bendruomenės problema – dauguma suaugusiųjų bendruome-

nės narių niekur nedirbo, o daugelis vaikų piktybiškai nelankė mokyklos. Svarstyta galimybė išimti 

vaikus iš šeimų – juk vaikų poreikiai buvo nepatenkinami, jų teisė į mokslą pažeidžiama. Tačiau pa-

sikalbėjus su romų bendruomene, ir pažvelgus į problemą giliau, atrasta, kad tikroji problema nėra 

bedarbystė ir mokyklos nelankymas. Pasirodė, kad toje vietovėje, kurioje gyveno romų bendruomenė, 

nebuvo pravestas vandentiekis, todėl romų bendruomenės nariai neturėjo priėjimo prie vandens (gali-

mybės praustis, skalbti drabužius). Todėl vaikai vengė mokyklos, nes čia jiems teko nuolat susidurti su 

patyčiomis dėl smirdančių, purvinų drabužių, o suaugusiems nesisekė įsidarbinti dėl panašios priežas-

ties – į darbo pokalbius jie ateidavo nesusitvarkę, nesiprausę, jų drabužiai taip pat būdavo nekokios iš-

vaizdos. Išsprendus vandentiekio klausimą, mokyklos nelankymo ir bedarbystės lygis ženkliai nukrito. 

Pateiktame pavyzdyje vaikų išėmimas iš šeimos nebūtų teisingas sprendimas – jie nelankė mokyklos dėl 

prastesnių materialinių sąlygų (vandentiekio stokos), kurias pagerinus, vaikai galėjo grįžti į mokyklą. Tas 

pasakytina ir apie Lietuvos šeimas. Pvz., iš praktinio darbo žinomas atvejis, kai vienoje iš savivaldybių iš 

motinos buvo paimti vaikai, bijant, kad žiemą jie paprasčiausiai mirtinai sušals arba stipriai apsirgs – name, 

kuriame gyveno šeima, buvo prakiuręs stogas, truko šildymo. Tačiau mama tinkamai rūpinosi vaikais, 

jos tėvystės įgūdžiai buvo puikūs. Šiuo atveju vaikai buvo paimti iš šeimos dėl aplinkybių, kurias sukėlė 

skurdas. Ar tai teisingas sprendimas? Ne. Vaiko interesus atitinkantis sprendimas šiuo atveju būtų pagalba 

šeimai sutvarkyti fizinę aplinką, kuri leistų vaikams toliau augti šeimos aplinkoje.   

Paslaugų plėtra taip pat reiškia, kad paslaugos turi būti prieinamos skirtingose srityse (sveikatos, švieti-

mo, socialinėje, kt.) visoms šeimoms, kurios augina vaikus, ne tik toms, kurias priskiriame rizikos grupei. 

Pagrindinis fokusas yra prevencija ir ankstyvoji intervencija, t.y., kelio užkirtimas probleminės ar sudėtin-

gos situacijos peraugimui į nesuvaldomą krizę. 

Ar deinstitucionalizacija reiškia, kad valstybėje neliks jokių institucijų? Tai – taip pat ne visai 

teisinga nuostata. Visada bus atvejų ir situacijų, kai reikės ir institucijose teikiamų paslaugų – pvz., yra vaikų, 

kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra, griežta struktūra. Taip pat, ne visi vaikai – bent jau iš karto – 

ras vietą globėjų ar įvaikintojų šeimose. Tačiau institucijos privalo keistis. Grubiai skaičiuojant, apie 80% visų 

atvejų, kai vaikas ir jo šeima susiduria su tam tikra rizika ar nepalankiomis gyvenimo sąlygomis, gali būti sė-

kmingai sprendžiami, neišimant vaiką iš šeimos. Tik maža dalis vaikų yra vaikai, kuriems reikia institucijos – 

ir net šie atvejai yra atvejai, kai suteikus pagalbą ir paslaugas, bent jau dalis vaikų gali grįžti atgal į savo šeimą.  
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Svarbiausia, kad institucijų aplinka būtų pritaikyta tinkamai tenkinti vaikų poreikius, o veikla būtų grindžiama 

vaiko teisių nuostatomis. Paslaugų spektras, taikomi darbo metodai turi atitikti individualius vaikų poreikius 

ir siekti padėti vaikui, užtikrinant tiek tinkamas sąlygas jo sveikai raidai, tiek efektyvią pagalbą sprendžiant 

konkrečius sunkumus, su kuriais jis susiduria. Kaip pavyzdį panagrinėsime vieną iš institucijų, teikiančių 

paslaugas vaikams, turintiems elgesio sutrikimų – tai MultifunC centras (Norvegija, Aas savivaldybė).

MultifunC centras pagal tikslinę grupę yra panašus į Lietuvos socializacijos centrus – čia teikiamos paslau-

gos vaikams, kurie bėga iš namų, vagiliauja, įsitraukia į kitokią socialiai nepriimtiną veiklą, pasižymi agre-

syviu elgesiu ir pan. Tačiau tai – vienintelis panašumas. Darbo metodai ir paslaugų turinys yra skirtingas. 

Svarbiausi aspektai:

m MultifunC centras yra pačioje bendruomenėje, o ne už jos ribų – jis niekuo nesiskiria 

nuo kaimynystėje esančių namų, aplink jį nėra jokių tvorų, teritorija nėra rakinama ar 

kitaip atskirta nuo kaimynų. Tokiu būdu, vaikai turi erdvę, kurioje gali išbandyti naujus 

įgūdžius, elgesio modelius – ir tai vyksta realiame gyvenime. Taip pat, yra užkertamas ke-

lias vaikų socialinei atskirčiai, o ir pati bendruomenė yra mokoma prisiimti atsakomybę 

už socialinių problemų sprendimą;

m MultifunC centras organizuoja susitikimus su kaimynais, kuriems papasakojama, ko-

kie vaikai gyvens centre, kodėl, kodėl ir kokios pagalbos jiems reikia, kaip bus užtikri-

namas vaikų ir bendruomenės saugumas. Jei kažkuris iš vaikų padaro tam tikrą žalą 

kaimynams (pvz., išdaužo langą), centras savo biudžete turi lėšų, kurias gali skirti žalai 
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atlyginti – apie tai kaimynai taip pat yra informuojami. Bet kuriuo atveju, pirmosiomis sa-

vaitėmis, kai vaikas atvyksta į instituciją ir turi priprasti prie taisyklių, specialistai nuolat 

lydi vaiką, nesvarbu, kur jis būtų ir ką jis veiktų, kol vaikas neperima taisyklių ir neprisi-

taiko prie reikalavimų; 

m centre vienu metu paslaugos yra teikiamos daugiausia 8 vaikams. Be šių vaikų, pa-

galba gali būti teikiama dar 8 vaikams, kurie jau išėjo iš institucijos ir pagalba jiems to-

liau yra teikiama šeimos aplinkoje. MultifunC centre dienos metu su 8 vaikais visą laiką 

būna 6 specialistai, 2 lieka budėti naktį. Iš viso MultifunC centre yra 4 specialistų grupės. 

Pirma grupė – tai psichologai, kurie atlieka vaiko įvertinimą, kai jis atvyksta į instituciją. 

Remiantis įvertinimo duomenimis, vaikui yra parengiamas pagalbos planas. Antra grupė 

– tai pedagogai ir socialiniai darbuotojai, kurie būna su vaikais pačioje institucijoje, or-

ganizuoja jų užimtumą ir ugdymą (tai būtent tiek 6 specialistai dienos metu ir 2 – nakties 

metu). Trečia grupė – tai specialistai, kurie veda vaikams terapijas, grupinius užsiėmi-

mus, skirtus ugdyti vaikų socialinius įgūdžius, elgesio korekcijos užsiėmimus. Paskutinė 

grupė – tai šeimos terapeutai, kurie dirba su vaiko šeima nuo pat pirmos dienos, kai 

vaikas yra apgyvendinamas institucijoje. Dirbama ir su kita artimiausia vaiko aplinka – jo 

draugais, mokykla, jei reikia – kaimynais ir kt. Tai – be galo svarbu, kadangi jei nedirba-

ma su artimiausia aplinka, pabuvęs institucijoje, vaikas grįžta į tas pačias sąlygas, kurios 

dažnai ir turėjo neigiamos įtakos jo elgesiui. Vaiko tėvai yra tiek lankomi jų namuose, tiek 

turi galimybę atvažiuoti į patį centrą, kuris turi atskiras patalpas, skirtas nakvynei. Tė-

vams yra organizuojami užsiėmimai, konsultacijos, kurių tikslas – padėti tėvams išmokti 

valdyti vaiko elgesį priimtinais būdais, kai jis grįš namo, spręsti šeimos sunkumus, kurie 

galėjo paskatinti netinkamą vaiko elgesį ir pan.; 

m Lietuvoje socializacijos centruose yra orientuojamasi į vaikų ugdymą ir laisvalaikio 

organizavimą. Tuo tarpu vaikams, kurie patenka į socializacijos centrus, yra reikalingos 

visai kitokios paslaugos – tai terapijos, elgesio korekcijos programos, psichologinė ir 

psichoterapinė pagalba, neretai – ir psichiatro paslaugos. MultifunC centre yra teikiamos 

būtent tokios paslaugos – jos leidžia vaikams atsikratyti nepriimtinų elgesio modelių ir 

išmokti tinkamų; gauti pagalbą, kuri padeda šalinti priežastis, dėl kurių susiformavo so-

cialiai nepriimtinas elgesys;

m MultifunC institucijoje vaikas būna ir gauna paslaugas 6 mėnesius. Vėliau jis grįžta į 

savo šeimą, bendruomenę, tačiau pagalba jam ir jo šeimai yra teikiama dar 6 mėnesius 

– centro specialistai lanko vaiką ir šeimą namuose ir teikia pagalbą, siekdami palaiky-

ti naujai susiformavusius įgūdžius, priimtiną elgesį, padėti spręsti kylančius sunkumus, 

pvz., adaptacijos laikotarpiu. Tokiu būdu, vaikas turi galimybę gauti paslaugas jam arti-

moje aplinkoje, mokytis naujų elgesio modelių ir jų taikymo realiame gyvenime, vaiko 

aplinka taip pat yra tinkamai paruošiama padėti jam.

Svarbus aspektas yra ir tai, kad Norvegijoje vaikai, kurie turi elgesio problemų ir vaikai, kurie turi emocinių 

problemų yra suvokiami kaip dvi atskiros grupės. Taip yra dėl to, kad laikomasi nuostatos, jog emocijų 

problemos kyla dėl tam tikrų trauminių patirčių, vaiką sukrėtusių išgyvenimų, kai vaiko elgesys yra papras-

čiausias atsakas į jį traumavusį įvykį. Todėl šiems vaikams yra reikalinga kitokio pobūdžio pagalba. Tai – 

labai svarbus momentas, kadangi ir Lietuvoje socializacijos centruose dalis vaikų yra vaikai, kurie nėra šių 
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centrų tikslinė grupė. Tai vaikai, kurių tam tikras elgesys yra juos traumavusių įvykių pasekmė. Pvz., Žibu-

rio Fondas dirbo su mergina, kuri vaikystėje buvo išprievartauta, o paauglystėje jos motina pardavinėjo ją 

seksualinėms paslaugoms, kartais – keliems vyrams vienu metu. Mokyklinio amžiaus mergaitės broliukas 

nusižudė, neatlaikęs šeimoje esančios situacijos. Galiausiai mergaitė pateko į globos namus. Išgyvenęs 

tiek daug traumuojančių įvykių, vaikas nei karto negavo būtinos pagalbos – nei dėl brolio mirties, nei dėl 

nuolat patiriamos prievartos ir išnaudojimo. Tad mergaitė stengėsi pamiršti traumuojančius įvykius kitais 

būdais – ji pradėjo bėgti iš globos namų, vartoti alkoholį, leisti laiką su draugais už globos namų ribų, kol 

galiausiai nebuvo priimtas sprendimas skirti mergaitei vidutinės priežiūros priemonę, t.y., socializacijos 

centrą. Tai – puikus pavyzdys, kaip nuskriaustas vaikas buvo dar ir nubaustas už patirtą skriaudą. 

Apibendrinant, deinstitucionalizacija yra svarbi ir būtina, nes ji užtikrina:
m vaiko teisių apsaugą ir geriausių vaiko interesų įgyvendinimą

m bendruomenės aktyvumą sprendžiant socialines problemas. Vaikai yra bendruome-

nės dalis, ir tais atvejais, kai vaikai ir/ar jų šeimos susiduria su tam tikrais sunkumais ar 

iššūkiais, jie išlieka bendruomenės dalimi, o bendruomenė prisiima atsakomybę už tai, 

kas vyksta ir prisijungia su savo resursais, palaikymu ir parama prie socialinių problemų 

sprendimo

m paslaugų plėtrą, kuri savo ruožtu, užtikrina vaiko ir šeimos gyvenimo kokybės didėjimą

m paslaugų gerinimą, stebėseną, didesnę kontrolę už paslaugų kokybę

m stigmatizacijos, diskriminacijos, socialinės atskirties mažėjimą

m lėšų taupymą – taip pat ir ateityje, kai laiku suteikus būtiną pagalbą ir paslaugas 

vaikams, yra užkertamas kelias vaikams kartoti ydingą šeimos gyvenimo būdą, savo 

suaugusiame gyvenime išlikti socialinės paramos sistemos naudotojais.   

2.2. Deinstitucionalizacijos komponentai
     

Mokymų dalies tikslas Aptarti esminius deinstitucionalizacijos komponentus ir jų turinį 

Turinio komponentai 
• Deinstitucionalizacijos komponentai ir jų turinys 

Ugdomos kompetencijos 
• Suvokimas, kas sudaro deinstitucionalizacijos turinį ir gebėjimas 
matyti šio proceso visumą

• Gebėjimas suvokti ir atsižvelgti į deinstitucionalizacijos komponentų 
turinio aspektus, svarbius pertvarkos sėkmei 

Raktiniai žodžiai Deinstitucionalizacija; deinstitucionalizacijos komponentai; vaiko 
gerovė; šeimos gerovė; paslaugos 
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Mokymų dalies turinys

Jei kalbame apie tai, kad globos institucijų uždarymas yra vienas iš paskutiniųjų deinstitucionalizacijos 

proceso žingsnių, kokie yra tie kiti žingsniai, kurie leidžia mažinti priklausomybę nuo institucijų, nes mažė-

ja poreikis naudotis jų paslaugomis? Deinstitucionalizacija apima kelis komponentus, kurie padeda mažinti 

priklausomybę nuo institucinės globos ir užtikrinti vaikų gyvenimą šeimos ir bendruomenės aplinkoje. Šie 

komponentai yra sekantys:

Kiekviena savivaldybė (o taip pat ir valstybė) turėtų vertinti savo biudžeto dalį, skiriama paslaugoms, pa-

ramai ir pagalbai vaikams ir šeimoms. Toks vertinimas dažnai vadinamas „biudžetu vaikams“ – tačiau tai 

nėra atskiras biudžetas, kurio lėšos yra skiriamos tik vaikų poreikiams. Tai yra siekis įvertinti, kiek lėšų 

bendrajame biudžete yra skiriama vaikams ir šeimoms, ir kokį poveikį tai turi vaikams ir šeimoms, t.y., 

ar finansuojamos programos, projektai, paslaugos objektyviai ir adekvačiai atitinka vaikų ir šeimų porei-

kius ir sugeba sėkmingai juos tenkinti. Kartu, tokia apžvalga leidžia įvertinti, kiek valstybė ir savivaldybės 

sugeba įgyvendinti įsipareigojimus, numatytus nacionalinėse vaiko gerovės ar vaiko teisių strategijose, 

veiksmų planuose ar panašiuose dokumentuose. Pvz., Lietuva turi Vaiko gerovės 2013-2018 m. programą, 

patvirtintą 2012 m. gruodžio 3 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. 

A1-5475.

Kad investicijos į vaikus ir šeimas būtų efektyvios, naudingos ir ekonomiškai pagrįstos, svarbu, kad visos 

programos, projektai, paslaugos ir kitos iniciatyvos vaikams ir šeimoms būtų nuolat vertinamos:

m ar jos atitinka vaikų ir šeimų poreikius (poreikiai turi būti pagrįsti poreikių analize, kuri 

apima tiek kokybinius, tiek kiekybinius aspektus, ir kuri numato pačių vaikų ir šeimų 

dalyvavimą, kai vaikai ir šeimos gali išsakyti savo nuomonę apie jiems reikalingas pas-

laugas, pagalbą ir paramą)

m kokį poveikį, naudą ir pokytį jos sukuria vaikų ir šeimų gyvenimuose/situacijoje – ar 

prieinama pagalba sukuria realų ir reikšmingą pokytį, ar visai nepadeda spręsti proble-

mų, su kuriomis susiduria šeimos ir jų priežasčių. Vaikai ir šeimos privalo turėti galimybę 

dalyvauti paslaugų vertinime ir išsakyti savo nuomonę apie paslaugų kokybę bei poveikį 

jų gyvenimui/situacijai 

m jeigu kai kurios paslaugos yra neveiksmingos ar jų efektyvumas minimalus, reikėtų 

vertinti, kodėl taip yra? Tai nebūtinai reiškia, kad paslauga yra nereikalinga ar neefekty-

vi. Galbūt paslauga yra būtina, tačiau ja negali naudotis atokiau gyvenančios šeimos ir 

vaikai (šiuo atveju, neužtikrinamas paslaugų prieinamumas), o galbūt šeimos ir vaikai 

neturi informacijos apie paslaugą – ką ji apima, kas ja gali naudotis ir kaip ja galima 

naudotis. Pvz., vienų iš projekto mokymų metu vienos savivaldybės atstovai nurodė, kad 

kai savivaldybėje buvo sukurta atokvėpio paslauga šeimoms, auginančioms vaikus, tu-

rinčius negalią, neatsirado nei vienos šeimos, kuri ta paslauga naudotųsi. Pasirodė, kad 

1.

5 Nacionalinė Vaiko gerovės 2013-2018 m. programa: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1A930FF2D7AD
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šeimos paprasčiausiai nežinojo, ką reiškia „atokvėpio paslauga“ – koks jos turinys, kam 

ji reikalinga, kas ja gali naudotis. Kitos savivaldybės atstovai minėjo, kad jie turi puikiai 

veikiančią Anoniminių alkoholikų grupę, kuri teikia efektyvią pagalbą ne tik asmenims, 

kurie turi priklausomybę nuo alkoholio, bet ir asmenims, kurie susiduria savo gyvenime 

su krize, kai jiems yra reikalinga psichologinė pagalba, palaikymas, kuris užkerta kelią 

alkoholio vartojimui dėl streso, sunkių išgyvenimų. Tačiau kai kurie bendruomenės na-

riai, kuriems tokia paslauga yra reikalinga, ja nesinaudoja. Kodėl? Jie neturi galimybių 

nuvykti iki grupės susitikimų, ir tuo pačiu nenori, kad susitikimai vyktų jų gyvenamojo-

je aplinkoje, nes gėdijasi kaimynų ir jaučiasi saugiai, kai susitikimai vyksta saugesnėje 

aplinkoje, t.y., toliau nuo gyvenamosios vietos. Tai reiškia, kad paslauga yra neefektyvi, 

nes ji nėra prieinama visiems, kuriems jos reikia. Sprendimas šiuo atveju būtų didinti 

paslaugos prieinamumą, pvz., užtikrinant transportą/nuvažiavimą iki susitikimų. Taigi, 

planuojant paslaugų kokybės gerinimą ir naujų paslaugų kūrimą, būtina atsižvelgti į vi-

sus, net pačius smulkiausius aspektus. Kartais reikia tik mažo pokyčio ar investicijos, 

kad paslauga turėtų didesnį poveikį ir taptų efektyvesnė.

Remiantis biudžeto vertinimo duomenimis, investicijos (biudžetas) turi būti atitinkamai perstruktūrizuo-

jamos, pvz., nutraukiant didelio poveikio ir naudos neturinčias programas, didinant efektyvių paslaugų fi-

nansavimą, skiriant finansavimą sritims, kuriose paslaugų trūksta ar tobulinant tas paslaugų dalis, kurios 

mažina visos paslaugos efektyvumą. Tuo pačiu, pertvarka nereiškia, kad deinstitucionalizacija – tai esa-

mos sistemos sugriovimas ir paslaugų sistemos kūrimas nuo nulio. Paslaugos turi būti plėtojamos, o nau-

jos paslaugos kuriamos jau esamos prieinamos pagalbos, paramos ir paslaugų pagrindu, paprasčiausiai 

įvertinant probleminius aspektus, nesėkmių priežastis ar neefektyvumą įtakojančius veiksnius, kaip pvz., 

aptarti aukščiau pateiktuose pavyzdžiuose. 

Kitas svarbus aspektas yra tas, kad projektinį paslaugų finansavimą turi keisti paslaugų pirkimas par-

tnerystės pagrindu, kai pvz., perkant paslaugas iš nevyriausybinių organizacijų, yra sudaromos sutartys, 

kokiam klientų skaičiui kokias paslaugas organizacija suteiks ir kokia yra vieno kliento kaina, priklausomai 

nuo jam teikiamų paslaugų spektro, paslaugų teikimo trukmės ir kt. Tokiu būdu, nevyriausybinės organi-

zacijos turi galimybę gauti pelną iš savo paslaugų, kurį jos vėliau investuoja atgal į visuomenę, užtikrin-

damos teikiamų paslaugų nenutrūkstamą teikimą ar naujų paslaugų plėtrą. Tai leis užtikrinti paslaugų 

nuoseklumą ir tęstinumą, kurio neužtikrina projektinis finansavimas.

 

Paslaugų plėtra ir transformacija turi būti paremta išsamia situacijos vietiniu lygmeniu analize. Tokia anali-

zė turi apimti ne tik kiekybinius rodiklius ir kiekybinę informaciją, bet ir kokybinius duomenis, kurie leidžia 

įvertinti prieinamos pagalbos, paramos ir paslaugų visumą, stipriąsias puses ir esamas spragas. Todėl 

būtina įvertinti, kiek savivaldybėje yra:

m šeimų, susiduriančių su rizika (duomenys turi būti kuo išsamesni, analizuojami įvai-

riais pjūviais, pvz., kokios yra rizikos (skurdas, pozityvios tėvystės įgūdžių stoka, alko-

holio ir kitų narkotinių medžiagų vartojimas ir t.t.) ir kiek vaikų gyvena kurios rizikos tipo 

2.
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šeimose, kokios yra vaikų amžiaus grupės atskirai pagal kiekvieną rizikos tipą ir t.t.

m bendrai, šeimų, auginančių vaikus ir kokios amžiaus vaikus skaičius (šiuo atveju duo-

menys taip pat turi kuo geriau atspindėti situaciją – pvz., atskirai, kiek yra šeimų, augi-

nančių vaikus, turinčius negalią ir kokio tipo negalią; kiek šeimų, auginančių ikimokykli-

nio, jaunesnio mokyklinio, vyresnio mokyklinio ir kt. amžiaus grupių vaikus, ir t.t.)

m kokios paslaugos yra prieinamos šeimoms ir vaikams, susiduriančioms su skirtingo 

tipo rizika

m kokios paslaugos yra prieinamos kitoms šeimoms, auginančioms vaikus, kurios nėra 

įtrauktos į rizikos šeimų ar stebimų šeimų sąrašą

m ar paslaugos veiksmingos? Lengvai prieinamos? Atitinka šeimų ir vaikų poreikius? Ar 

šeimoms ir vaikams užtenka konkrečios ir aiškios informacijos apie paslaugas? Kokiais 

kanalais/būdais/priemonėmis informacija yra skleidžiama, ir ar tokiais būdais yra len-

gviausia pasiekti tas šeimas ir vaikus, kuriems paslaugos yra skirtos ir ar tikrai jų turinys 

yra lengvai suvokiamas (ar šeimos ir vaikai gali suprasti, kam yra skirta paslauga, kokios 

yra paslaugos gavimo sąlygos ir kur reikėtų kreiptis dėl paslaugos)

m kokius resursus turi savivaldybė paslaugų teikimui skirtingose srityse – socialinėje, 

švietimo, sveikatos apsaugos, kt. 

Esamų paslaugų pagrindu turi būti plėtojamos naujos paslaugos, kurių savivaldybėje trūksta ir stiprina-

mos tos, kurios jau sukurtos. Kaip pavyzdys gali būti naudojamas Vilniaus m. savivaldybės Vaikų globos 

sistemos pertvarkos 2015-2020 metų veiksmų planas, patvirtintas 2015 m. rugpjūčio 26 d. Vilniaus miesto 

tarybos sprendimu Nr. 1-1536 ir Vilniaus m. savivaldybės Vaiko gerovės plėtros 2013-2020 metų strategi-

ja, patvirtinta 2013 m. gegužės 15 d. Vilniaus m. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-12257. Vilniaus m. 

savivaldybės Vaikų globos sistemos pertvarkos 2015-2020 metų veiksmų plane yra išskiriamos dvi pagrin-

dinės tikslinės grupės: vaikai šeimose ir vaikai, kurie jau yra likę be tėvų globos ir yra globos sistemoje. 

Šiuo atveju Vilniaus m. savivaldybės pertvarkos planas gali būti vertinamas teigiamai – yra orientuojamasi 

tiek į paslaugas vaikams ir šeimoms, kurios stiprina pačią šeimą ir numato galimybes teikti paslaugas 

šeimai, išlaikant vaiką šeimoje, tiek į paslaugas vaikams, kuriems arba yra institucinės globos rizika, arba 

būtina institucinė pagalba (pvz., vaikai, turintys elgesio ir emocijų sutrikimų). Taip pat, numatyta pagalba ir 

paslaugos jaunuoliams, kurie išeina iš globos sistemos – tai savarankiško gyvenimo namai ir apsaugotas 

būstas. Šiuo atveju būtų naudinga plėtoti ir palydimąją globą, t.y., paslaugas ir specialistų pagalbą bei pa-

lydėjimą į suaugusiųjų gyvenimą, teikiamą jaunuoliams, išeinantiems ne tik iš globos namų, tačiau taip pat 

iš globėjų šeimų, šeimynų, rizikos grupės šeimų. Pagalba turi apimti ne tik apgyvendinimo/būsto klausimą, 

tačiau taip pat psichologinę pagalbą, socialinę pagalbą (pradedant nuo paprasčiausios, pvz., asmeninio 

biudžeto valdymas, darbo paieška ir įsidarbinimas, tarpasmeninių santykių kūrimas ir valdymas, ir pan.), 

tarpininkavimą, atstovavimą ir informavimą, kt. Tai – būtina pagalba vaikams iš globos sistemos, uždarų 

institucijų ir rizikos šeimų, kadangi jų įgūdžiai dažniausiai yra prastai suformuoti arba būtinų gyvenimiš-

kųjų įgūdžių jaunuoliai apskritai neturi. Pvz., tyrimo socializacijos centruose metu (Žiburio Fondas, 2015)8, 

6 Vilniaus m. savivaldybės Vaikų globos sistemos pertvarkos 2015-2020 metų veiksmų planas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/
legalAct/lt/TAD/f1655330534011e5a4ad9dd3e7d17706?jfwid=191fum80r9
7 Vilniaus m. savivaldybės Vaiko gerovės plėtros 2013-2020 metų strategija: https://www.vilnius.lt/vaktai2011/DefaultLite.
aspx?Id=3&DocId=30224601
8 Vaiko, kuriam skirta vidutinė priežiūra, integracija: kontekstas, poreikiai ir galimybės. Vilnius: Žiburio Fondas, 2015. Tyrimo 
elektroninė versija: https://www.dropbox.com/s/j2oipatrb5i72cj/Vaikai%20socializacijos%20centruose.pdf?dl=0 
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jaunuoliai, dalyvavę interviu išsakę savo baimes, susijusias su savarankiško gyvenimo pradžia – viena iš 

mergaičių netgi paminėjo, kad norėtų, jog pirmaisiais metais jai išėjus iš socializacijos centro, kartu su 

ja gyventų ar bent šalia visuomet būtų socialinis darbuotojas, nes ji visai nežino, kaip tvarkytis gyvenime 

ir nuo ko pradėti. Šiuo metu mergina jau yra palikusi instituciją – per pirmuosius savarankiško gyvenimo 

mėnesius ji tapo nėščia, vaiką turės auginti viena; nėra aišku, ar tęs savo pradėtas studijas profesinėje mo-

kykloje. Kitas jaunuolis, išėjęs iš socializacijos centro, kuriam Žiburio Fondas teikė pagalbą, yra jaunuolis, 

turintis lengvą psichinę negalią; jis buvo du kartus patyręs seksualinę prievartą (socializacijos centre ir 

specialiojoje mokykloje); jo motina nepriėmė jo atgal į namus – pirmaisiais gyvenimo mėnesiais jaunuolis 

spėjo prisidaryti skolų (iš greitųjų kreditų), apvogti parduotuvę, gyvena name, kuriame išdaužyti langai, 

labai prastos buities sąlygos. Šie atvejai puikiai atspindi tai, kad vaikai iš institucijų, rizikos šeimų, pradėję 

savarankišką gyvenimą neturi jokių gyvenimiškųjų įgūdžių ir sprendimai, kuriuos jie priima be specialistų 

pagalbos, įstumia juos į tolimesnę riziką. 
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Kiekviena savivaldybė jau turi tam tikrų resursų, kurie gali būti panaudoti naujų paslaugų plėtrai ar esamų 

stiprinimui. Daugelyje atvejų puikiai sutvarkytos globos institucijų patalpos taip pat gali būti naudojamos 

paslaugoms teikti – svarbiausia rasti joms tinkamą paskirtį. Pvz., vienų iš projekto mokymų metu Rokiškio 

raj. savivaldybės atstovai identifikavo, kad jie gali papildomai panaudoti šiuos resursus, kuriuos turi savo 

bendruomenėje: 

m mokytojai, kurie gali teikti papildomas užimtumo paslaugas pagal individualios vei-

klos pažymas 

m yra galimybė apjungti skirtingas paslaugas (užimtumas, sveikatos paslaugos, kultū-

rinės įstaigos...)

m sporto salė, žaidimų aikštelė, kurias galima naudoti plėtojant laisvalaikio galimybes 

visoms šeimoms

m teigiamas vietos valdžios požiūris į investicijas, kurios skatintų globą ir įvaikinimą

m stiprus ir socialiai orientuotas verslas, kuris gali prisidėti prie pvz., įdarbinimo galimy-

bių plėtojimo su rizika susiduriantiems tėvams

Kiekviena savivaldybė turi tam tikrų resursų – dažnai labai paprastų, tačiau veiksmingų priemonių, galimy-

bių ir struktūrų – kurios gali būti naudojamos plėtojant paslaugas ir pagalbą šeimoms ir vaikams. 

 

 

Jei laikomės prielaidos, kad vaikas, praradęs savo tėvų globą, turi būti apsaugotas nuo gyvenimo didelėje 

institucijoje, tai reiškia, kad turi būti plėtojamos kitokios aplinkos, kuriose įmanoma užtikrinti kokybišką 

gyvenimą vaikams, kuriuos būtina išimti iš šeimos. Šiuo atveju turi būti sudarytos tinkamos sąlygos: sa-

vanoriškai globai giminaičių šeimoje; savanoriškai globai ne giminaičių šeimoje; įvairių specializacijų pro-

fesionaliai (socialinei) globai; palydimajai globai. Globėjai ir įvaikintojai turi turėti galimybę gauti nuolatinę 

nemokamą pagalbą ir paslaugas – psichologinę pagalbą, socialines paslaugas, atokvėpio paslaugą ir kitas 

paslaugas, priklausomai nuo jų ir jų šeimoje augančio vaiko poreikių, kitų šeimos narių poreikių. Daugiau 

šia tema kalbama 3 mokymų dalyje Kokybiška vaiko globa. 

3.

4.

Bet kuriuo atveju, Vilniaus m. savivaldybė gali būti laikoma kaip teigiamas pavyzdys valstybėje 

vykstančios pertvarkos kontekste – tai pirmoji savivaldybė, kuri patvirtino konkretų planą, skirtą plėtoti 

ir stiprinti paslaugas, ir mažinti priklausomybę nuo institucinės globos. Taip pat, Vilniaus m. savivaldybė 

pradėjo investuoti į naujas paslaugas ir paslaugų plėtrą, ieškant naujų efektyvesnių pagalbos ir paramos 

būdų ir mechanizmų, todėl tai yra tinkamas pavyzdys kitoms savivaldybėms, kaip jos gali imtis konkrečių 

veiksmų savo bendruomenėse. 
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Vienas iš svarbiausių efektyvių paslaugų komponentų – tai specialistai (žmogiškieji resursai), kurie tas 

paslaugas teikia. Specialistai turi būti įgalinti atlikti savo funkcijas. Specialistai privalo turėti:

m visas darbo priemones, būtinas paslaugai suteikti laiku ir kokybiškai

m apsaugos mechanizmus dirbant padidintos rizikos aplinkose

m galimybę nuolat atnaujinti savo žinias ir stiprinti kompetencijas

m nuolatines intervizijas ir supervizijas

m galimybes gauti konsultacijas dėl sudėtingų atvejų savo darbe

m saugią aplinką išsakyti savo nuomonę ir poreikius paslaugų teikimo procese. Į šiuos 

poreikius būtina reaguoti atrandant galimybes juos tenkinti. Nesėkmės turi būti vertina-

mos kaip pamokos, iš kurių galima pasimokyti ir keisti neefektyvius veiklos būdus, o ne 

kaip priežastis bausti. Taip formuojama aplinka, kuri skatina keistis ir nuolat mokytis, 

ieškoti sprendimų, o ne slėpti problemas.  

Deinstitucionalizacijos procese svarbu įvertinti, kokias kompetencijas turi specialistai ir kokių kompeten-

cijų jiems trūksta teikti paslaugas naujomis sąlygomis. Trūkstamos kompetencijos turi būti formuojamos 

suteikiant specialistams atitinkamus mokymus, konsultacijas ir kitą būtiną pagalbą. Taip pat, specialistai 

turi būti iš anksto ir aiškiai informuojami apie savo naują vaidmenį vaiko apsaugos sistemoje. Jie privalo 

turėti galimybę išsakyti savo nuogąstavimus, poreikius ir pasiūlymus, į kuriuos turi būti atsižvelgta. Tai 

mažina stresines situacijas ir pasipriešinimą pertvarkai. Kuo daugiau informacijos turi asmuo ir kuo jam 

aiškesnis jo vaidmuo naujose sąlygose, tuo saugiau jis jaučiasi, o tai reiškia, kad mažėja ir jo pasipriešini-

mas procesams, kurie kelia baimę dėl neaiškumo ir neapibrėžtumo. 

Įrodyta, kad dažnai pagalba šeimai ir vaikui yra nesėkminga ne tik dėl pagalbos ir teikiamų paslaugų tu-

rinio ar kokybės, o dėl bendruomenės gebėjimo priimti ir palaikyti šeimą/vaiką, sukuriant papildomą pa-

ramos tinklą, stokos. Kuo daugiau ir kuo stipresnis bendruomenėje su rizika susiduriančių šeimų ir vaikų 

stigmatizavimas, atstūmimas, diskriminacija, patyčios, tuo labiau mažėja teikiamos pagalbos poveikis ir 

sėkmė. Žmogiškasis faktorius yra vienas iš svarbiausių teikiamos pagalbos ir paslaugų sėkmės aspektų. 

Bendraujant su vietiniu lygmeniu dirbančiais specialistais, daugelis jų pastebi, kad kartais šeimos, susidu-

riančios su rizika, vengia kreiptis pagalbos, kadangi išgyvena gėdos, baimės jausmus, ypatingai dėl neigia-

mo požiūrio iš kitų bendruomenės narių. Todėl paslaugų plėtros ir kokybės didinimo sėkmei reikšmingą 

įtaką turi tai, kiek bendruomenė yra įtraukiama į socialinių problemų sprendimą ir kiek yra investuojama į 

diskriminacinių, stereotipinių nuostatų keitimą, stigmatizacijos ir socialinės atskirties mažinimą. Bendruo-

menės nariai, kuriems būtina keisti nepriimtinas elgsenas ir gyvenimo būdą turi turėti saugią, priimančią 

ir neteisiančią erdvę, kurioje jie gali išbandyti naujus įgūdžius ir elgesio modelius. Tokia erdve turi būti jų 

pačių bendruomenė, kuri padeda ir stiprina motyvaciją keistis, suteikia teigiamą grįžtamąjį ryšį dėl pozity-

vių pokyčių.

5.

6.
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Šviečiamasis darbas yra svarbus ir informuojant apie deinstitucionalizaciją. Bendruomenė turi gauti kuo 

daugiau informacijos apie tai, kas yra pertvarka, kodėl jos reikia, kuo šiame procese yra svarbi pati ben-

druomenė, kaip keisis pagalbos ir paslaugų vaikams ir šeimoms teikimas. Vietiniu lygmeniu galima nau-

doti įvairius informacijos sklaidos būdus – savivaldybės internetinį puslapį ar naujienlaiškį, vietinę spaudą, 

socialinius tinklus, o labiausiai vietiniu lygmeniu veikia susitikimai su bendruomene (ypatingai mažose 

bendruomenėse). Bendruomenės paruošimas ir informavimas yra svarbus ir perkeliant vaikus į bendruo-

meninius globos namus – kad mažinti kaimynystėje gyvenančių pasipriešinimą, svarbu informuoti apie 

tai, kiek ir kokie vaikai gyvens šalia, kokie specialistai užtikrins jų priežiūrą, kaip bus užtikrintas vaikų ir 

bendruomenės saugumas, kt.  

Institucija – tai ne tik vieta... tai taip pat žmonių mąstymo būdas. Todėl pertvarka turi vykti ir 

žmonių mintyse, požiūriuose bei nuostatuose. 

Rengiant pertvarkos planą, būtina numatyti ne tik konkrečias priemones, atsakingas institucijas, organiza-

cijas ir tarnybas, įgyvendinimo laikotarpius ir skiriamus finansinius, materialinius, žmogiškuosius ir kitus 

resursus, tačiau taip pat ir indikatorius, kurie leis vertinti visų įgyvendinamų veiksmų poveikį vaikams ir 

šeimoms. Svarbu ne tik tai, ką darome, bet ir tai, kokį pokytį sukuria veiksmai. Pvz., jeigu pradedame teikti 

naują paslaugą, turime vertinti ne tik tai, kiek paslaugų gavėjų ja pasinaudojo, bet ir tai, kokią realią naudą 

ji sukūrė jų gyvenime.   

“An institution is not just a place...

... it is the way people think.”



 

III.

KOKYBIŠKA VAIKO GLOBA
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3.1. Vaiko globos aplinkos
              

Mokymų dalies 
tikslas

Apžvelgti Lietuvos vaiko globos sistemą, esamus ir trūkstamus kokybiškos vaiko 
globos elementus

Turinio komponentai 
• Kokybiškos vaiko globos sąvoka

• Skirtingos globos formos 

Ugdomos 
kompetencijos • Žinios apie kokybišką vaiko globą 

• Žinios apie esamas ir galimas vaiko globos formas

Raktiniai žodžiai Kokybiška vaiko globa; profesionali (socialinė) globa; palydimoji globa

Mokymų dalies turinys

Tais atvejais, kai vaikas turi būti išimtas iš šeimos, jam turi būti užtikrinta tinkama aplinka, kuo artimesnė 

šeimos aplinkai, kurioje vaikas galėtų gyventi ir augti kol neturės galimybės grįžti į savo biologinę šeimą 

arba kol nebus priimtas sprendimas dėl tolimesnio vaiko gyvenimo (pvz., nuolatinė globa ar įvaikinimas, 

kai vaiko sugrąžinimas į biologinę šeimą yra neįmanomas). Tai reiškia, kad būtina stiprinti esamų vaiko 

globos formų kokybę ir plėtoti naujas globos aplinkas.

Žiburio Fondas, kartu su SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija atliko vaiko globos sistemos Lietuvoje anali-

zę, identifikuodamas prieinamas globos formas, esamas globos sistemos spragas bei naujas globos aplin-

kas, kurias būtina kurti. Analizės apibendrinimas pateikiamas sekančiame puslapyje esančiame paveiksle 

– dalys, pažymėtos raudona spalva yra tos neinstitucinės globos formos, kurios šiuo metu yra prieinamos 

Lietuvoje (šeimynos šiuo atveju sąlyginai yra priskiriamos prie globos giminystės ryšiais nesusijusioje glo-

bėjų šeimoje), o gelsva spalva – tos formos ir kitos sąlygos, kurios turi būti kuriamos, siekiant užtikrinti 

tinkamą aplinką vaikui tais atvejais, kai jis negali augti savo biologinėje šeimoje. Globa ir rūpyba paveiksle 

apibrėžiamos vienu terminu – „globa“; taip pat, paveiksle analizuojamos tik neinstitucinės globos formos, 

todėl nekalbama apie bendruomeninius globos namus.

Esamos neinstitucinės globos formos Lietuvoje – tai laikinoji ir nuolatinė vaiko globa arba giminaičių šei-

moje, arba giminystės ryšiais nesusijusioje šeimoje (taip pat šeimynoje). Dar 2014 m. Valstybės audito 

atliktas tyrimas „Ar vaikų globos sistema atitinka globojamo vaiko geriausius interesus?“ parodė, kad Lie-

tuvoje trūksta atestuotų socialinių darbuotojų darbui su šeimomis ir šeimynomis, teikiamos paslaugos yra 

nenuoseklios ir atitolusios nuo globėjų šeimų, todėl dalis globėjų atsisako mokymų, atestuoti socialiniai 

darbuotojai nedalyvauja vaiko globėjų (artimųjų giminaičių) atrankoje ir globos priežiūroje; trūksta sociali-
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nių paslaugų globojamam vaikui ir vaiką globojančiai šeimai (...), esamiems vaiko globėjams neteikiamos 

vadinamosios atokvėpio paslaugos9. Žiburio Fondo susitikimai skirtingose savivaldybėse parodė, kad šiuo 

metu dauguma savivaldybių stengiasi didinti finansines išmokas globėjams, tačiau norinčių globoti skai-

čiaus didėjimui tai didelės įtakos neturi. Kodėl? Diskusijos su globėjais, įtėviais bei norinčiais jais tapti pa-

rodė, kad be finansinių paskatinimų įsivaikinusiems ar globojantiems asmenims yra svarbi galimybė gauti 

nemokamas paslaugas – psichologines konsultacijas, pagalbą sprendžiant vaiko elgesio iššūkius, pagalbą 

krizių atvejais ir kitą pagalbą bei palaikymą. 

Ši schema yra parengta Žiburio Fondo ir SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugijos. Naudojant medžiagą, 
kaip šaltinį būtina nurodyti abi organizacijas. 

9 Ar vaikų globos sistema atitinka globojamo vaiko geriausius interesus? Valstybinio audito ataskaita. Vilnius: Lietuvos 
Respublikos valstybės kontrolė, 2014, p.  10. Nuoroda į elektroninę ataskaitos versiją: https://www.vkontrole.lt/failas.aspx-
?id=3100 
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Žiburio Fondo darbo patirtis rodo, kad tai, jog vaikui yra surandama globėjų šeima dar nereiškia sėkmės 

– jeigu stokojama pagalbos, paramos ir paslaugų globėjams, išlieka globos nutraukimo rizika, kai globoja-

mas vaikas yra grąžinamas atgal į instituciją. Tokios rizikos galimybė ypatingai auga paauglystės laikotar-

pyje. Todėl vaiko globa šeimoje turi apimti tris tarpusavyje susijusius komponentus:

 

Vaiko adaptacijos laikotarpiu – kai vaikas ateina į naują šeimą (tiek globėjų, tiek įtėvių), kur viskas yra nauja 

ir nepažįstama – paslaugos ir bendravimas su specialistais turėtų būti privalomas, siekiant kuo labiau pa-

lengvinti pirmąsias vaiko dienas naujoje aplinkoje. Viešinant globą ir įvaikinimą, būtina formuoti supratimą, 

kad kreiptis pagalbos nėra gėdinga, tai nėra silpnumo ar negėbėjimo susitvarkyti požymis – vaikai ateina 

į naują šeimą kartu su savo neigiama patirtimi, sudėtingais jausmais, įvairiais trauminiais išgyvenimais, 

praradimo jausmu (juk jie prarado savo šeimą), todėl specialistai yra svarbus globėjų ir įtėvių partneris 

apsaugant vaikystę ir padedant vaikui augti, vystytis ir mokytis iš naujo pasitikėti juos supančiu pasauliu. 

Todėl paslaugos ir nuolatinis globėjų, įtėvių, jų šeimose augančių vaikų ir kitų šeimos narių palaikymas 

yra būtina vaikystės apsaugos dalis. Jungtinių Tautų Vaiko alternatyvios globos gairėse taip pat nurodoma, 

kad turi būti užtikrintas globėjų tinkamas pasirengimas, parama ir konsultavimo paslaugos, kurios turi 
būti prieinamos ir teikiamos globėjams nuosekliai, reguliariai, prieš vaiko apgyvendinimą šeimoje, globos 
proceso metu ir pasibaigus globai.10

Vaiko globos kokybė turi būti nuolat vertinama, siekiant užtikrinti, kad yra tinkamai tenkinami vaiko raidos 

poreikiai, jis auga sveikoje ir saugioje aplinkoje. Globėjai ir įvaikintojai turi turėti galimybę nuolat tobulinti 

savo kompetencijas tinkamai suprasti ir tenkinti vaiko raidos poreikius, o taip pat specifinius poreikius, 

atsirandančius dėl vaiko gyvenimo patirties, išgyvenimų ir specialiųjų poreikių. 

Tad skatinant globą ir įvaikinimą, būtina užtikrinti visus tris komponentus. Kaip pavyzdį galima pateikti 

Vilniaus miesto savivaldybės plėtojamą paramos ir paslaugas asmenims, įsivaikinusiems ar globojantiems 

10 United Nations Guidelines for the Alternative Care of Children. A/RES/64/142. Nuoroda į elektroninę dokumento versiją: 
http://www.unicef.org/protection/alternative_care_Guidelines-English.pdf 
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vaikus, likusius be savo tėvų globos. Be papildomų finansinių išmokų, Vilniaus miesto savivaldybė taip pat 

yra pirmoji savivaldybė, kuri investavo į nuoseklių, lanksčių ir prieinamų paslaugų globėjams ir įvaikinto-

jams teikimą. 

KOKIĄ PAGALBĄ IŠ VILNIAUS MIESTO GAUNA GLOBĖJAI IR ĮTĖVIAI?

Vilniaus miestas rūpinasi, kad vaiko globėjai ir įtėviai bei jų šeimose globojami ar įvaikinti vaikai gautų 
reikalingą paramą, paslaugas ir palaikymą. Todėl miestas užtikrina tiek piniginę, tiek nepiniginę paramą 
ir palaikymą.

Piniginė parama
Kiekvienam vaikui, globojamam šeimoje jo globos (rūpybos) laikotarpiu kas mėnesį mokama 152 eurų 
globos (rūpybos) išmoka. Kai globojamam vaikui mokama našlaičio pensija ir (arba) periodinė išmoka 
jo išlaikymui, globos (rūpybos) išmokos dydis yra lygus skirtumui tarp išmokos dydžio ir šių išmokų 
dydžio.

Papildomai prie nurodytos globos (rūpybos) išmokos, vaiko globėjui (rūpintojui) už vaiką, kuriam globa 
(rūpyba) nustatyta šeimoje, nuo 2016 m. sausio 1 d. yra mokamas 38 eurų globos (rūpybos) išmokos 
tikslinis priedas, o nuo 2017 m. sausio 1 d. – bus mokamas 152 eurų globos (rūpybos) išmokos tikslinis 
priedas.

Šeimoms, globojančioms (besirūpinančioms) giminystės ryšiais nesusijusius vaikus, iš Vilniaus mies-
to savivaldybės biudžeto papildomai mokami tokio dydžio pagalbos pinigai:
šeimai globojančiai vieną vaiką mokama 76 eurų išmoka;
šeimai globojančiai du vaikus mokama 114 eurų išmoka;
šeimai globojančiai tris ir daugiau vaikų mokama 152 eurų išmoka.

Nepiniginė parama
Vaiko globojimas (rūpinimas) – tai daug daugiau nei vaiko auklėjimas ir ugdymas. Vaikai atsineša 
įvairių patirčių iš savo gyvenimo, todėl pirmas žingsnis – padėti jiems atsikratyti visų mažesnių ir 
didesnių nusivylimų, skaudulių, o kartais – ir rimtų trauminių išgyvenimų. Nebijokite kreiptis pagalbos 
ir paslaugų – specialistai suteiks Jums reikalingą palaikymą ir padės susitvarkyti su iššūkiais vaiko 
ugdymo ir auklėjimo procese.

Vilniaus miesto savivaldybė užtikrina šias paslaugų galimybes globėjams (rūpintojams) ir įvaikinto-
jams, bei jų šeimose augantiems vaikams:

1. Kalendoriniais metais įvaikinti, laikinąją ar nuolatinę globą turintys vaikai į Vilniaus miesto švietimo 
įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės priimami be eilės, neatsižvelgiant į teritorinį 
principą. Prašymai priimami nuolat.

2. „Žiburio“ labdaros ir paramos fondas globėjams (rūpintojams) ir jų vaikams teikia nemokamas  
psichologines, socialines konsultacijas, tarpininkauja globėjams atstovaujant globojamo vaiko intere-
sus, informuoja globos (rūpybos) klausimais bei teikia kitas paslaugas, priklausomai nuo individualių 
šeimos poreikių. Paslaugų galite kreiptis šiais kontaktiniais duomenimis: el. paštu info@ziburio-fon-
das.lt arba tel.: +370 698 17 852, +30 610 43 648

2016 m. pagrindinis savivaldybės partneris, teikiantis paslaugas globėjams ir įtėviams yra Žiburio Fondas.
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Žiburio Fondas (Lighthouse Foundation Lithuania) – tai nevyriausybinė, nepolitinė, nereliginė ir ne 

pelno organizacija, dirbanti kokybiškos vaiko globos srityje. 

Pagrindiniai Fondo veiklos tikslai:

Žiburio Fondas yra tikrasis tarptautinio European Lighthouse Foundations Network (Interpharus EMHÜ) 

tinklo narys, kuris jungia vaikams ir jaunimui dirbančius fondus skirtingose Europos šalyse: Lietuvoje, 

Latvijoje, Estijoje, Norvegijoje, Švedijoje, Suomijoje ir Vokietijoje. Europiniu lygmeniu savo veiklą vykdome 

nuo 1993 m. 

Asmenims, kurie svarsto galimybę tapti globėjais ar įvaikintojais, Žiburio Fondas:

• teikia konsultacijas, kaip įsivaikinti ar globoti vaiką

• padeda rengiant būtinus dokumentus, kreipiantis į atitinkamas institucijas 

• teikia konsultacijas kitais rūpimais klausimais – jei turite tam tikrų baimių, abejonių ar 

Jums reikia papildomos informacijos apie globą ar įvaikinimą

• organizuoja ir veda įvadinius mokymus pagal GIMK programą, privalomą asmenims, 

norintiems tapti globėjais ar įvaikintojais 

Asmenims, kurie jau globoja ar yra įsivaikinę vaiką, taip pat jų šeimose augantiems vaikams (tiek globoja-

miems/įvaikintiems, tiek biologiniams) ir kitiems šeimos nariams, Žiburio Fondas:

• teikia psichologines konsultacijas

• teikia socialines konsultacijas

• padeda bendraujant su institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis ir atstovauja globė-

jų, įtėvių bei jų šeimose augančių vaikų interesams 

• padeda sprendžiant vaiko elgesio iššūkius ir kitus sunkumus, susijusius su vaiko ug-

dymu

• organizuoja mokymus, savipagalbos grupes

• teikia kitą pagalbą – priklausomai nuo globėjų, įtėvių ir jų šeimose augančių vaikų poreikių 

Visos teikiamos paslaugos yra nemokamos. Taip pat, Žiburio Fondas stengiasi, kad paslaugos būtų lanks-

čios ir atitiktų individualius paslaugų gavėjų poreikius. Todėl jei yra poreikis, Žiburio Fondo paslaugos yra 

teikiamos ir po darbo valandų, savaitgalio dienomis, paslaugų gavėjams patogioje aplinkoje – arba Žiburio 

Fondo patalpose, arba pačios šeimos namuose. 
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Kalbant apie globą šeimynoje – vienas iš svarbiausių aspektų, siekiant užtikrinti globos kokybę yra bū-

tinumas riboti vaikų, globojamų šeimynoje, skaičių. Šeimynoje turėtų būti globojama ne daugiau 6-8 vaikų, 

tarp kurių nėra per didelio amžiaus skirtumo (išskyrus atvejus, kai laikomasi brolių ir seserų neišskyrimo 

principo); priešingu atveju yra sudėtinga užtikrinti vaikų saugumą bei tinkamą jų poreikių tenkinimą. 

Turi atsirasti ir naujos globos formos, tokios kaip pvz., profesionali (socialinė) globa. Kodėl ji yra 

svarbi? Išėmus vaiką iš šeimos:

1. pagrindinis siekis yra grąžinti vaiką atgal į jo biologinę šeimą 

2. svarbu apsaugoti vaiką nuo gyvenimo institucijoje, kol jis negali gyventi ir augti su savo tėvais. 

Abu šiuos aspektus gali patenkinti socialiniai globėjai, kurie suteikia vaikui laikiną saugią aplinką. Sociali-

nis globėjas priima vaiką tik tam tikram ribotam laiko tarpui, kol vaikas negali grįžti į savo biologinę šeimą 

ar – jei tokios galimybės nėra – vaikui surandama kita aplinka (nuolatinė globa kitoje aplinkoje ar įvaikini-

mas. Pats socialinis globėjas taip pat gali tapti nuolatiniu vaiko globėju, jei susiformuoja stiprus pozityvus 

ryšys tarp vaiko ir globėjo). Socialiniai globėjai yra skirtingų specializacijų, priklausomai nuo to, kokius 

gebėjimus ir įgūdžius jie turi, ir kokius vaiko poreikius gali tenkinti geriausiai. Pvz., vieni globėjai gali su-

teikti tinkamą priežiūrą kūdikiams, o kitiems geriau sekasi užmegzti kontaktą su paaugliais, dar kiti turi 

tinkamų žinių, kaip tinkamai tenkinti vaiko, turinčio negalią, poreikius. Socialinis globėjas, be privalomų 

Lietuvoje GIMK mokymų (GIMK – Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymas ir konsultavimas) turi praeiti pa-

pildomą pasiruošimą, kurio metu jis būtų mokomas kaip tinkamai tenkinti krizinėje situacijoje atsidūrusio 

vaiko poreikius ir suteikti jam saugią ir sveiką aplinką. Socialinio globėjo šeimoje vienu metu turėtų būti 

ne daugiau nei 5 vaikai (kartu su biologiniais – pačių globojamų vaikų turėtų būti ne daugiau nei 3 vaikai), 

o tam tikrais atvejais skaičius turėtų būti dar mažesnis. Pvz., jei socialinio globėjo šeimoje yra globojamas 

vaikas, turintis elgesio problemų, gali būti rekomenduojama apsiriboti tik vienu globojamu vaiku.

Socialinio globėjo specializacija priklauso nuo globos pobūdžio – socialinis globėjas gali teikti: 
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Dar viena globos forma yra palydimoji globa. Tai ilgalaikė kompleksinė pagalba jauniems žmonėms, 

kurie pradeda savarankišką gyvenimą išėję iš institucijos (globos namų, socializacijos centrų) arba globėjų 

šeimos, šeimynos, o taip pat ir rizikos grupės šeimų (SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija, 2016). Paly-

dimoji globa gali apimti ir apgyvendinimo paslaugą, kai tokios reikia jaunam žmogui. Pagrindinis tikslas 

yra siekis padėti jaunam žmogui įsitvirtinti gyvenime ir išmokti būtinų įgūdžių, kurie padėtų jam sėkmin-

gai tvarkytis su kasdienio gyvenimo užduotimis ir iššūkiais. Palydimosios globos poreikis pabrėžiamas ir 

Jungtinių Tautų Vaiko alternatyvios globos gairėse – čia nurodoma, kad kiekvienas vaikas, kuris palieka 

instituciją ir pradeda savarankišką gyvenimą, pradžioje privalo turėti šalia specialistą, kuris padėtų jam 

bent jau pirmaisiais savarankiško gyvenimo metais, tačiau ne trumpiau nei tokia pagalba tampa nebeak-

tuali. Vaikas turi būti ruošiamas savarankiškam gyvenimui kuo anksčiau – dar gyvendamas institucijo-

je ar globėjų šeimoje. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas vaikų finansiniam raštingumui, profesiniam 

orientavimui, o taip pat, turi būti ugdomi socialiniai vaiko įgūdžiai, tokie kaip gebėjimas kurti ir palaikyti 

pozityvius tarpusavio santykius, gebėjimas atsispirti netinkamiems pasiūlymams, kritiškas mąstymas, ir 

kt. Savarankiško gyvenimo pradžioje jauni žmonės, išėję iš globos institucijoje ar šeimoje/šeimynoje, taip 

pat vaikai iš rizikos šeimų, turi turėti galimybę naudotis socialinėmis, teisinėmis ir sveikatos paslaugomis, 

o taip pat gauti tinkamą finansinę paramą 11. Visos šios paslaugos ir parama yra būtina, siekiant apsaugoti 

jauną žmogų, augusi globoje ar rizikos grupės šeimoje, nuo skurdo ir socialinės atskirties. Būtina turėti 

omenyje, kad jaunas žmogus, neturėjęs tinkamo, pozityvaus šeimos modelio, neturi galimybių išsiugdyti 

visų savarankiškam gyvenimui būtinų įgūdžių, yra labiau pažeidžiamas, jo savivertė ir pasitikėjimas savimi 

yra labai žemas, todėl be tinkamos pagalbos ir paramos didėja įvairių rizikų poveikio galimybė (ankstyvas 

nėštumas, įsitraukimas į nusikalstamas veikas ar kitokią socialiai nepriimtiną veiklą, alkoholio ir kitų nar-

kotinių medžiagų vartojimas, įklimpimas į skolas ir pan.). 

Deinstitucionalizacija – kaip jau buvo kalbama – nereiškia, kad šalyje nebeliks jokių institucijų. Tačiau turi 

keistis jų forma ir darbo su vaikais bei jiems teikiamų paslaugų turinys, siekiant užtikrinti vaiko apsaugą 

bei šalinti esamus vaiko teisių pažeidimus institucijose. Jungtinių Tautų Vaiko alternatyvios globos gairėse 

(21 punktas) nurodoma, kad Institucinės globos naudojimas turi būti ribojamas iki tokių atvejų, kai tokia 

aplinka atitinka specifinius poreikius, yra būtina ir tinkama konkrečiam vaikui ir atitinka geriausius vaiko 

interesus. Gairių 120 punkte nurodoma, kad Infrastruktūros, kuriose teikiama institucinė globa turi būti 

mažos ir kuriamos remiantis vaiko teisių reikalavimais bei vaiko poreikiais, ir tokiose aplinkose, kurios ati-

tinka šeimos ar mažos grupės aplinką tiek, kiek tik tai įmanoma. Tokių institucijų tikslas yra suteikti vaikui 

laikinąją globą ir prisidėti prie siekio grąžinti vaiką atgal į šeimą ar – jei tai neįmanoma – užtikrinti vaiko 

saugią globą alternatyvioje aplinkoje (...)12. Šiuo tikslu didelės globos institucijos yra keičiamos bendruo-
meniniais globos namais, kurie užtikrina vaikų integraciją į vietos bendruomenę, sudaro galimybę 

augti aplinkoje, kuri yra labiau artima šeimos aplinkai. Tačiau kuriant bendruomeninius globos namus yra 

svarbūs keli aspektai:

m bendruomeniniai globos namai nereiškia vaikų perkėlimo iš vienos institucijos (pa-

talpų) į kitą instituciją (patalpas). Jei užtikrinimas tik šis aspektas – gauname tą pačią 

institucinę globą, tik mažesniais plotais. 

11 United Nations Guidelines for the Alternative Care of Children. A/RES/64/142. Nuoroda į elektroninę versiją: http://www.
unicef.org/protection/alternative_care_Guidelines-English.pdf
12 Ten pat 



39

m  Turi keistis darbo su vaikais turinys ir jiems prieinamų paslaugų spektras. Vaikai turi 

būti mokomi svarbiausių gyvenimo įgūdžių – gebėjimo valdyti asmeninį biudžetą, ruošti 

maistą, tvarkytis buityje, kurti ir palaikyti pozityvius tarpasmeninius santykius ir pan. Turi 

būti užtikrintas jų lytinis švietimas ir pasirengimas šeimai, kurios teigiamo modelio jie 

neturėjo. Specialistai turi būti šalia vaiko nuolat – bent jau pirmaisiais metais, kol vaikai 

neišmoks tinkamai tvarkytis su savarankišku gyvenimu. Tai reiškia, kad pvz., kai vaikai 

yra iškeliami iš institucijos gyventi į butą, socialiniai darbuotojai turi būti šalia jų visą parą, 

palaipsniui pratindami vaikus tinkamai rūpintis savimi. Kodėl? Vaikai, iškelti iš instituci-

jos į naują aplinką susiduria su situacija, kurios jie negeba valdyti. Globos institucijoje jie 

turėjo pagamintą maistą, nuolatinę auklėtojų priežiūrą, t.y., labai aiškią, kitų kuriamą ir 

kontroliuojamą struktūrą. Tuo tarpu iškelti gyventi į butą be specialistų priežiūros, vaikai 

tokios struktūros neturi – jie gauna laisvę ir nekontroliuojamą aplinką, kuriai suvaldyti jie 

neturi būtinų įgūdžių. Paprastai tariant – kaip vaikas iki šiol gyvenęs su nuolatine prie-

žiūra ir neturėjęs erdvės išmokti atsakomybės bei gyvenimo įgūdžių gali gyventi visiškai 

laisvoje aplinkoje, kur atsakomybė yra sėkmės pagrindas? Todėl gyvybiškai būtinas yra 

vaikų ruošimas gyventi naujomis sąlygomis, apsaugant juos nuo galimų rizikų – nepla-

nuoto nėštumo, netinkamų draugysčių ir įsitraukimo į socialiniai nepriimtiną veiklą, kt. 

m Specialistai, dirbantys su vaikais naujose aplinkose taip pat turi būti ruošiami teikti 

paslaugas pasikeitusiomis sąlygomis. Specialistai turi ugdyti, mokyti ir padėti vaikams 

naujomis sąlygomis, ir būti pasiekiami vaikams bet kuriuo paros metu, bet kurią savaitės 

dieną, o ne tik nustatytomis valandomis. Gali būti, kad pirmaisiais metais specialistai tu-

rės gyventi nuolat su vaikais naujoje aplinkoje, kol vaikai nesusiformuos būtinų įgūdžių, 

užtikrinančių jų gebėjimą priimti saugius ir protingus sprendimus gyvenime. 

Tais atvejais, kai vaikas yra išimamas iš šeimos, būtina palaikyti vaiko ryšius su jo artimiausia aplinka, 

jei tai neprieštarauja geriausiems vaiko interesams. Jei tai saugu ir tinkama, vaikas turi turėti galimybę 

matytis tiek su savo tėvais, tiek su kitais šeimos nariais, draugais, kitais jam svarbiais asmenimis (pvz., 

auklėtoju, mokytoju), siekiant išlaikyti vaiko ryšius su jo artimiausia aplinka. Taip pat, vaikas turi teisę 

nuolat gauti informaciją apie tai, kas vyksta jo biologinėje šeimoje, kaip keičiasi jos situacija ir kada vaikas 

galės grįžti į savo šeimą (jei tai įmanoma). Kai vaikas yra grąžinamas į šeimą, specialistai privalo ir toliau 

teikti paslaugas šeimai, siekiant palengvinti vaiko adaptaciją ir užtikrinti, kad yra tinkamai tenkinami visi 

vaiko poreikiai.

Papildoma rekomenduojama literatūra:

■ Kuriant saugią ir sveiką aplinką kokybiškai vaiko globai, rekomenduojama vadovautis Jungtinių Tautų 
Vaiko alternatyvios globos gairėmis (United Nations Guidelines for the Alternative Care of Children. A/
RES/64/142). Nuoroda į elektroninę dokumento versiją (anglų kalba): http://www.unicef.org/protection/
alternative_care_Guidelines-English.pdf
■ Ar vaikų globos sistema atitinka globojamo vaiko geriausius interesus? Valstybinio audito ataskaita 
(Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė, 2014). Nuoroda į elektroninę ataskaitos versiją: https://www.
vkontrole.lt/failas.aspx?id=3100
■ Quality for Children standartai. Vaiko globa Europoje. (International Foster care Organisation, SOS-Kin-
derdorf International, FICE International). Nuoroda į elektroninę dokumento versiją: http://www.sos-chil-
drensvillages.org/getmedia/61db7c9e-ade6-4fba-926d-6781d003b483/Q4C_Lithuanian.pdf 



 

IV.

VAIKŲ DALYVAVIMO UŽTIKRINIMAS
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4.1. Vaikų dalyvavimas pertvarkos procese

Mokymų dalies tikslas Formuoti dalyvių žinias ir įgūdžius, kaip užtikrinti vaikų dalyvavimą 
pertvarkos procese (perkeliant vaikus iš institucijų į bendruomeninius 
globos namus)

Turinio komponentai 
•  Vaikų dalyvavimo sąvoka

• Pagrindiniai vaikų dalyvavimo aspektai, perkeliant vaikus į 
bendruomeninius globos namus 

Ugdomos kompetencijos 
• Žinios apie vaikų dalyvavimą – ką tai iš tikrųjų reiškia ir kodėl tai 
svarbu 

• Žinios ir įgūdžiai, įgalinantys užtikrinti tinkamą ir aktyvų vaikų 
dalyvavimą pertvarkos procese

Raktiniai žodžiai Vaikų dalyvavimas

Mokymų dalies turinys

Deinstitucionalizacijos procese dažnai pamirštama apie tai, kad pertvarka yra reikalinga tam, kad užtikrinti 

tinkamas sąlygas oriam, saugiam ir laimingam vaikų gyvenimui bei apsaugoti jų vaikystę. Tai savo ruožtu 

reiškia, kad priimdami bet kokius sprendimus, tiesiogiai susijusius su vaikais ir jų gyvenimu, be pačių vaikų 

įtraukimo ir konsultacijų su jais – pilnai neužtikriname jų teisių įgyvendinimo. 

Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 12 str. nurodo, kad:

Valstybės dalyvės garantuoja vaikui, sugebančiam suformuluoti savo pažiūras, teisę laisvai jas 
reikšti visais jį liečiančiais klausimais; be to, vaiko pažiūroms, atsižvelgiant į jo amžių ir brandumą, 
skiriama daug dėmesio. 

Tai reiškia, kad:

m vaikai privalo dalyvauti sprendimų, kurie yra tiesiogiai susiję su jų gyvenimu, priėmimo 

procese

m vaikai turi gauti pakankamai informacijos, kuri įgalintų jų aktyvų dalyvavimą sprendi-

mų priėmime

m informacija turi būti aiški vaikams – ji turi būti pateikta vaikams suprantama kalba

m vaikai turi būti tinkamai paruošti dalyvavimui – būtina atsižvelgti į jų amžių, brandumą, 

turimus įgūdžius ir užtikrinti atvirą, saugią ir skatinančią aplinką
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Kas yra vaikų dalyvavimas? Tai – galimybė vaikams išreikšti savo nuomonę, įtakoti sprendimų pri-

ėmimą ir siekti pokyčių. Vaikų dalyvavimas yra informuotas į(si)traukimas į sprendimus, kurie yra tiesio-

giai susiję su vaikų gyvenimu ir turi jiems tiesioginę at netiesioginę įtaką; tokiam dalyvavimui sudaroma 

galimybė pasiruošti iš anksto, o galimybę dalyvauti turi visi vaikai, taip pat ir tie, kurie patyria didžiausią 

socialinę atskirtį, taip pat skirtingo amžiaus vaikai ir skirtingų gebėjimų vaikai13. Suaugusieji turi išklau-

syti vaikus, kurie turi turėti galimybę išsakyti savo nuomonę, dalyvauti ir komunikuoti jiems labiausiai 

priimtinu būdu – tai gali būti ne tik pokalbis, bet ir kitos technikos, kurios leidžia vaikams papasakoti apie 

tai, kas jiems svarbu, pvz., piešimas, žaidimai ar panaši veikla. 

Vaikų dalyvavimas šių mokymų kontekste yra siejamas su konkrečiu deinstitucionalizacijos komponentu 

– vaikų perkėlimu iš didelių globos institucijų į bendruomeninius globos namus. Kalbėdami apie vaikus iš 

globos institucijų, mes turime atsiminti kelis svarbius aspektus:

Kodėl vaikų dalyvavimas šiuo atveju yra būtinas? Be to, kad sprendimas perkelti vaikus į kitą 

gyvenamąją aplinką yra tiesiogiai susijęs su vaikų gyvenimu, vaikų dalyvavimas taip pat užtikrina, kad:

m mažėja vaikų pasipriešinimas ir baimės, susijusios su persikraustymu į naują 

aplinką – kuo mažiau informacijos turi vaikai, tuo labiau jie yra linkę užpildyti esamas 

informacijos spragas savo fantazijomis, spėlionėmis ir įvairiomis mintimis. Tai savo 

ruožtu reiškia, kad kuo mažiau informacijos turi vaikai apie tai, kas vyksta, tuo didesnę 

žalą mes darome jų savijautai

m užtikrinama sėkmingesnė vaikų adaptacija naujoje aplinkoje – jei vaikai turi 

galimybę iš anksto sužinoti kur, su kuo ir kaip jie gyvens, kokios bus naujo gyvenimo 

sąlygos, galbūt net iš anksto pamatyti, kaip atrodo nauja aplinka, vaikams yra lengviau 

adaptuotis joje ir išvengti nerimo, liūdesio, kitų sudėtingų jausmų, kurie gali lydėti per-

sikrausčius į naują aplinką

m mažinami sudėtingi išgyvenimai ir jausmai, susiję su praradimo jausmu – visa-

da turime atsiminti tai, kad vaikai gyvenantys globos namuose – tai vaikai, kurie vieną 

kartą jau prarado savo namus, kai buvo išimti iš savo biologinių šeimų. Tai yra – vieną 

kartą iš vaikų jau buvo atimti jiems svarbūs ryšiai. Kai kurie vaikai, gyvenantys globos 

institucijose, yra patyrę praradimą ir daugiau kartų, pvz., vaikai, kurie buvo grąžinti iš 

globėjų šeimų atgal į instituciją. Santykiai su kitais žmonėmis yra vienas iš svarbiausių 

Vaikų perkėlimas gali būti jiems labai traumuojanti patirtis – vaikai institucijose yra tie 
vaikai, kurie vieną ar kelis kartus jau buvo perkelti iš vienos aplinkos į kitą, kai prarado savo 
tėvų globą, o kai kuriems vaikams tenka pakeliauti iš vienų globėjų namų į kitus, o iš jų – 
atgal į instituciją. Kiekvienu atveju – tai traumuojanti vaiką patirtis

Jei mes perkeliame vaikus į naują aplinką jų tam neparuošę – mes atimame iš jų svarbius 
ryšius, ir tokiu būdu sukeliame praradimo jausmą

Vaikai iš institucijų nepasitiki suaugusiais – suaugusieji jų gyvenime yra tie, kurie juos 
skriaudė, nemylėjo arba tie, kurie priimdavo sprendimus už vaikus, nieko jiems neaiškindami 
ar paprasčiausiai liepdami vaikams daryti tą, kas sakoma

13  Practice Standards in Children’s Participations. London: Save the Children, 2005, p. 4.
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14  Filmas yra prieinamas nemokamai peržiūrai internete: https://vimeo.com/73172036 

aspektų vaiko gyvenime, turintis ypatingai svarbią reikšmę vaiko raidai. Gyvendami 

globos institucijoje, vaikai ieško galimybių ir kuria naujus ryšius – tai gali būti ryšys su 

globos namų auklėtoju, kitais vaikais, savanoriu, kuris lankosi globos namuose ir pan. 

Šie ryšiai tampa be galo svarbūs vaikams. Kai mes perkeliame vaikus į naująją gyvena-

mąją aplinką, iš anksto neparuošę vaiko tokiam perkėlimui ir nesuteikę vaikui informa-

cijos, ar jis galės ir toliau bendrauti, matytis su asmeniu, kuris jam tapo svarbus, mes 

dar kartą atimame iš vaiko jam reikšmingus santykius ir sukeliame netekties atvejais 

išgyvenamus jausmus

m vaikai turi galimybę papasakoti apie tai, kas jiems svarbu – suaugusieji labai 

dažnai yra linkę nuspręsti, kad jie puikiai išmano, ko reikia vaikams ir kas jiems yra 

geriausia. Vaikų dalyvavimas užtikrina galimybę išgirsti pačius vaikus ir jų nuomonę 

apie tai, kas jiems yra svarbu. Vaikai turi nepaprastai gerų minčių ir gali priminti apie 

tuos dalykus, kurie vaiko vystymuisi yra reikšmingi, nors suaugusiems jie dažnai atrodo 

arba savaime suprantami, arba neturintys didelės reikšmės. Vaikų dalyvavimas leidžia 

pažvelgti į situaciją iš vaiko perspektyvos ir suprasti, kaip vaikas mato vienus ar kitus 

sprendimus, įvykius ir aplinkybes. Pvz., trumpame Nathanael Matanick filme “Unwan-

ted”14 mergaitė suplėšo globėjos jai padovanotą suknelę. Globėją toks elgesys liūdina 

– ji suvokia tokį elgesį kaip nedėkingumo, agresijos išraišką. Vaikas yra blogas ir nedė-

kingas už jam rodomą meilę ir dėmesį. Tuo tarpu – kaip atskleidžiama filme – mergaitė 

suplėšo suknelę, nes jos spalva ir raštas primena suknelę, kurią nešiojo jos mama. 

Suknelė iššaukia tiek daug prisiminimų ir sudėtingų jausmų, kurie susiję su mamos 

praradimu, kai mergaitė buvo paimta iš šeimos, kad mergaitė savo liūdesį, skausmą ir 

pyktį išreiškia tais būdais, kuriais moka. Taigi, filmas puikiai atspindi, kaip kartais esa-

me linkę klaidingai ir paviršutiniškai vertinti vaikų elgesio priežastis ir motyvus. Vaikų 

dalyvavimas sudaro sąlygas patiems vaikams pasakyti, kas jiems yra svarbu. Tai gali 

būti ir tokie paprasti dalykai kaip noras pasiimti su savimi į naują vietą seną, suplyšusį ir 

nuvalkiotą pliušinį meškiuką, kuris vaikui gali reikšti jam saugų, žinomą daiktą arba tam 

tikrą ryšį su vaikui svarbia aplinka ar asmeniu. Turėdamas jį šalia, vaikas saugiau jausis 

ir naujoje aplinkoje, kas padės užtikrinti sėkmingesnę vaiko adaptaciją naujoje aplinkoje

m vaikai turi jaustis tokie pat svarbūs kaip ir suaugusieji – neretai vaikų nepriimtinas 

elgesys yra paprasčiausios nepagarbos iš suaugusiųjų pusės vaikų atžvilgiu refleksija. 

Be pagarbos vaikams, stiprėja jų nepilnavertiškumo jausmas, nepasitikėjimas savimi, 

agresyvus elgesys kitų atžvilgiu arba pasyvus dalyvavimas gyvenime. Vaikai – ypatingai 

iš institucijų – dažnai sako, kad jiems tas pats, o į klausimus atsako „man nesvarbu“, 

„koks skirtumas“ ir pan. Tai nereiškia, kad vaikai neturi motyvacijos dalyvauti ar steng-

tis – tai gali būti paprasčiausias vaiko apsauginis mechanizmas, kai jis bijo išsakyti 

savo nuomonę, nes kažko nesupranta, neturi pakankamai informacijos, bijo ar stokoja 

įgūdžių, kurie leistų jam išsakyti savo nuomonę. Be to, vaikai iš institucijų savo gy-

venime yra susidūrę su daug daugiau rizikų, sudėtingų situacijų ir nemalonių patirčių 

nei vaikai iš sėkmingai funkcionuojančių šeimų, todėl jie taip pat bus linkę nepasitikėti 

suaugusiais ir jų žodžiais. Tai taip pat apsunkina vaikų dalyvavimą ir reikalauja daugiau 
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dėmesio vaikų paruošimui. 2015 m. Žiburio Fondo socializacijos centruose atlikto 

tyrimo metu vaikai, vertindami savo nepriimtino elgesio priežastis, be kitą ko minėjo ir 

nesėkmingus santykius su suaugusiais.

Nu man nepatiko tuose globos namuose <…> Nu tai aš iš 
jų bėgdavau. Niekam ten aš nerūpėjau, ką sakiau, ar ką.

Vaiko, kuriam skirta vidutinės priežiūros priemonė (socializacijos centras), mintys interviu, 
atlikto Žiburio Fondo tyrimo15  rėmuose, metu (2015)

Apibendrinant:

Kaip užtikrinti vaikų dalyvavimą deinstitucionalizacijos procese? Pirmiausia, būtina užtikrinti, kad vaikų 

pa(si)ruošimui gyventi naujoje aplinkoje skiriama pakankamai laiko. Idealiausiu atveju, vaikų paruošimas 

turėtų užimti ne mažiau nei vienerius metus. Jei tokio laikotarpio užtikrinti neįmanoma – paruošimas tu-

rėtų prasidėti kuo anksčiau, kad su vaikais būtų spėta aptarti visi svarbiausi persikėlimo elementai. Vaikai 

turi gauti visą informaciją apie tai, kur jie gyvens, kada jie pradės ten gyventi, kodėl to reikia ir kaip pasikeis 

jų gyvenimas. Vaikai turi turėti saugią ir padrąsinančią aplinką, kuri įgalintų juos išsakyti savo baimes, 

nuogąstavimus, papasakoti apie savo poreikius ir užduoti klausimus. Vaikams taip pat būtina sudaryti 

sąlygas konfidencialiai pasikalbėti su suaugusiuoju, kuriuo jie pasitiki, jei vaikai išreikštų tokį norą. 

• Vaikų dalyvavimas padeda sumažinti iki minimumo trauminę patirtį, kurią gali sukelti perkėlimas 

į naują aplinką ir palengvinti adaptaciją naujoje vietoje

• Jei vaikai jaučiasi saugūs, patenkinti nauja vieta, pasitiki, kad viskas bus gerai, o jų poreikių 
tinkamai tenkinami – yra didesnė tikimybė, kad vaikams geriau seksis adaptuotis, gyventi ir augti 

naujoje aplinkoje. Ir priešingai – tuo atveju, jei vaikai perkeliami be išankstinio paruošimo, jie gali 

priešintis šiam procesui, jiems bus sunkiau adaptuotis, yra didesnė tikimybė pasireikšti nepriimtinam 

vaiko elgesiui 

15  Vaiko, kuriam skirta vidutinė priežiūra, integracija: kontekstas, poreikiai ir galimybės. Vilnius: Žiburio Fondas, 2015. Tyrimo 
elektroninė versija: https://www.dropbox.com/s/j2oipatrb5i72cj/Vaikai%20socializacijos%20centruose.pdf?dl=0.
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Pagrindiniai principai, kuriais turi būti pagrįstas vaikų dalyvavimas yra16:

Nr. Principas Turinys
1. Etinis požiūris: 

skaidrumas, 
sąžiningumas ir 

atskaitomybė 

Vaikai – berniukai ir mergaitės – turi turėti galimybę laisvai išsakyti bet 
kokią savo nuomonę, ir jų nuomonė turi būti išklausyta su pagarba. 
Vaikai turi būti informuoti apie tai, kokią įtaką turės jų nuomonė ir kas 
priims galutinį sprendimą. Taip pat, vaikams turi būti suteikta visa 
reikalinga informacija ir vaikai turi turėti laisvą priėjimą prie informacijos, 
kuri yra būtina paruošti juos dalyvauti sprendimų priėmime bei suprasti, 
apie ką yra kalbama ir kokių tikslų siekiama. Vaikai turi būti įtraukti į 
sprendimų priėmimą nuo pat pradžios, ir turi turėti galimybę įtakoti tai, 
kaip bus organizuotas jų dalyvavimas ir koks bus jo turinys. Suaugusieji, 
kurie dalyvauja kartu su vaikais sprendimų priėmime, turi laikytis savo 
įsipareigojimų ir pažadų vaikams, kuriuos prisiima sprendimų priėmimo 
procese. Vaikai turi būti įtraukti į sprendimų priėmimą vadovaujantis 
demokratijos ir nediskriminacijos principais.  

2. Vaikų dalyvavimas 
aktualus (tinkamas) ir 

įtraukiantis vaikus

Svarstomi klausimai turi būti aktualūs vaikų gyvenimui ir remtis jų 
žiniomis, gebėjimais ir įgūdžiais. Taip pat, vaikai turi turėti pakankamai 
informacijos apie savo dalyvavimą ir jo turinį, ir pakankamai laiko, 
kad galėtų laisvai priimti sprendimą dėl sutikimo dalyvauti sprendimų 
priėmimo procese. Tai reiškia, kad vaikai turi laisvanoriškai dalyvauti 
priimant sprendimus, be jėgos, prievartos ar manipuliacijos. Vaikas 
turi turėti galimybę bet kuriuo metu pasitraukti iš dalyvavimo – taip 
pat laisvanoriškai ir be jokios prievartos ar manipuliacijos. Vaikai yra 
įtraukiami į sprendimų priėmimo procesą tokiais būdais, tokiu lygmeniu 
ir tokiu greičiu, kuris atitinka jų turimas kompetencijas ir gebėjimus, 
o taip pat geriausius vaiko interesus. Kiti vaiko įsipareigojimai – tokie 
kaip mokslas, pareigos buityje ir pan. – turi būti gerbiami, ir vaiko 
dalyvavimas sprendimų priėmimo procese neturi turėti neigiamos įtakos 
šių įsipareigojimų vykdymui. 

3. Vaikams draugiška, 
įgalinanti aplinka

Taikomi darbo metodai ir būdai turi stiprinti vaikų pasitikėjimą savimi 
ir jų savivertę, ir leisti vaikams justi, kad jų indėlis yra svarbus, kad jie 
turi pakankamą patirtį prisidėti. Vaikų dalyvavimui turi būti skiriama 
pakankamai laiko ir resursų, kas leis vaikams tinkamai pasiruošti 
dalyvauti. Dalyvavimo būdai ir metodai turi būti aptarti su vaikais, kad 
vaikai galėtų išsakyti savo nuomonę apie tai, kaip ir iki kiek jie norėtų 
save išreikšti. Suaugusieji turi palaikyti vaikų dalyvavimą – o tai reiškia, 
kad ne tik vaikai, bet ir suaugusieji turi būti paruošti vaikų dalyvavimui 
ir suprasti jo reikšmę bei vertę. Dalyvavimas turi vykti aplinkoje, kurioje 
vaikai jaučiasi atsipalaidavę, patogiai ir turi galimybę naudotis jiems 
reikalinga infrastruktūra. Taip pat, aplinka turi būti pritaikyta vaikams, 
turintiems negalią ar specialiųjų poreikių. Dalyvavimo procedūros turi 
būti tokios, kad sudarytų sąlygas išreikšti savo nuomonę taip pat ir tiems 
vaikams, kurie yra mažiau drąsūs ar turi mažiau patirties. Vaikų turi 
būti nuolat atsiklausiama, kokią papildomą informaciją jie norėtų gauti 
ir tokia informacija turi būti suteikta vaikams tinkamu laiku, vaikams 
draugiška ir suprantama forma ir turiniu. Tai savo ruožtu reiškia ir tai, 
kad visa informacija, kurią gauna vaikai, turi būti prieinama ir tiems 
vaikams, kurie turi regos ar klausos negalią. 

16  Practice Standards in Children’s Participations. London: Save the Children, 2005, p. 4.
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4. Lygios galimybės 
dalyvauti 

Visi vaikai turi turėti vienodas galimybes dalyvauti – todėl dalyvavimo 
aplinka, infrastruktūra ir kitos sąlygos turi būti tokios, kad užtikrintų 
visų vaikų įtraukimą, nepriklausomai nuo jų amžiaus, rasės, odos 
spalvos, lyties, kalbos, religijos, politinių ar kitokių įsitikinimų, 
tautybės, socialinės padėties, negalios ar kitokių aspektų. Dalyvavimo 
procedūros turi būti lanksčios ir gebančios tinkamai atsakyti į vaikų 
poreikius bei lūkesčius. Turi būti atsižvelgta į vaikų amžių, gebėjimus, 
pvz., ruošiant vaikams informaciją, būtina sėkmingam jų dalyvavimui. 
Suaugusieji, kurie dalyvauja kartu su vaikais, turi turėti pakankamai 
žinių ir įgūdžių, kad užtikrinti nediskriminacinę ir inkliuzyvinę aplinką. 
Taip pat, suaugusieji turi išlikti objektyvūs ir atsisakyti subjektyvių 
išankstinių vertinimų apie tai, ką jų nuomone, sugeba ar ko nesugeba 
vaikai. Sėkmingas dalyvavimas užtikrinamas tuo atveju, jei visi vaikai 
turi vienodas galimybes išsakyti savo nuomonę ir visų yra išklausoma 
lygiaverčiai; jų nuomonė turi vienodą vertę ir galimybes būti įtraukta 
į galutinį sprendimą. Jei sprendimų priėmimo procese gali dalyvauti 
tik tam tikras skaičius vaikų, visi vaikai turi kartu nuspręsti, kas iš 
jų bendraamžių atstovaus jų interesams. Tai labai svarbu, siekiant 
užtikrinti, kad dalyvavimas yra įmanomas visiems vaikams be jokių 
išimčių, o ne tik „geriems“, gerai besimokantiems, aktyviai įvairiose 
veiklose dalyvaujantiems vaikams. 

5. Tinkamai paruoštas 
personalas

Suaugusieji turi suprasti savo vaidmenį ir įsipareigojimus vaikų 
dalyvavimo procese. Jie turi turėti pakankamai žinių ir įgūdžių, kaip 
dirbti ir kaip tinkamai atsakyti į skirtingo amžiaus ir gebėjimų vaikų 
poreikius. Tiek santykiai tarp suaugusiųjų ir vaikų, tiek tarp pačių 
suaugusiųjų turi remtis pagarba vienas kitam ir nuoširdumu. 

6. Dalyvavimas yra 
saugus / užtikrinama 

vaikų apsauga

Vaikai turi turėti aiškią ir konkrečią informaciją apie savo teisę būti 
apsaugoti nuo bet kokios smurto ir išnaudojimo formos, ir informaciją 
apie tai, kur ir į ką jie turi kreiptis tais atvejais, kai jaučiasi nesaugūs 
ar pastebi dalykus, kurie sukelia jiems nesaugumo ar nerimo jausmą. 
Suaugusieji, įtraukti į vaikų dalyvavimą turi supažinti su vaiko 
saugumo aspektais ir žinoti, kaip tinkamai reaguoti į bet kokius vaiko 
saugumo pažeidimus. Bet kokia jautri informacija, susijusi su vaiku, 
turi būti tinkamai apsaugota. Be vaikų sutikimo, negali būti daromos, 
publikuojamos ir kitaip naudojamos nuotraukos su jų atvaizdais, filmuota 
medžiaga ar kitokio pobūdžio informacija apie vaikus ir su vaikais. 

7. Užtikrinamas 
įvertinimas ir 

grįžtamasis ryšys 

Vaikai turi gauti grįžtamąjį ryšį apie tai, kokį poveikį turėjo jų 
dalyvavimas ir kurie iš jų pasiūlymų buvo įtraukti į galutinį sprendimą. 
Be grįžtamojo ryšio, vaikų dalyvavimas neturi prasmės. Taip pat, 
vaikai turi gauti informaciją apie tai, kurių jų pasiūlymų įgyvendinti 
nebus įmanoma, paaiškinant, kodėl priimtas kitoks sprendimas. 
Toks paaiškinimas turi būti pagarbus ir objektyvus. Tai yra, pasakyti 
vaikams, kad sprendimas yra kitoks nei siūlė vaikai, nes jie dar daug ko 
nesupranta ir neturi pakankamai gyvenimo patirties yra netinkamas – tai 
nepagarbu vaikų atžvilgiu ir neužtikrina vaikų dalyvavimo. Paaiškinimas 
turi būti objektyvus, realus ir remtis konkrečiais faktais, kurie parodo, 
kodėl priimtas vienoks ar kitoks sprendimas. Grįžtamasis ryšys turi būti 
pagarbus vaikams ir nenuvertinti jų dalyvavimo reikšmės. 

Kaip buvo paminėta, tam, kad vaikai galėtų sėkmingai dalyvauti sprendimų priėmimo procese, jie turi būti 

tinkamai pasiruošę. Vaikai globos institucijose turi daug neigiamos patirties – jie būna atstumti mokykloje 

ir klasėje, tarp savo bendraamžių, savo šeimose stokoję galimybių ugdytis dalyvavimo, kritinio mąstymo 
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ir kitus svarbius įgūdžius, jie kenčia nuo žemos savivertės, nepasitiki nei savimi, nei aplinkiniu pasauliu. 

Todėl būtina atsiminti, kad pirmųjų diskusijų metu vaikai tikrai nebus pasiruošę iš karto kalbėti apie tai, ką 

jie mano vienu ar kitu klausimu. Pirmieji susitikimai su vaikais turi būti skirti paruošti juos dalyvavimui ir 

tolimesnėms diskusijoms. Pvz., Žiburio Fondo specialistai atlikdami tyrimą socializacijos centruose, nu-

sprendė daryti interviu su vaikais, kad jie patys turėtų galimybę papasakoti apie savo gyvenimą, patekimo 

į socializacijos centrą priežastis, savo lūkesčius ir poreikius išėjus iš institucijos. Prieš interviu, pirmiausia 

buvo organizuoti įvadiniai susitikimai su vaikais, kurių metu jie turėjo galimybę susipažinti su tyrėjais, ty-

rimo tikslais ir tuo, kaip bus panaudota interviu metu gauta informacija, užduoti jiems rūpimus klausimus. 

Šių susitikimų metu taip pat organizuota UNICEF filmo „Visi nematomi vaikai“ (All the Invisible Children, 

2005) vienos iš dalies peržiūra, kuri pasakoja apie berniuką, patekusį į situaciją, artimą vaikams iš socia-

lizacijos centrų. Po peržiūros kartu su vaikais buvo kalbamasi apie tai, ką vaikai mano apie filmo herojų, 

kitus veikėjus, apie berniuko gyvenimo situaciją, apie tai, kodėl jis pakliuvo į uždarą instituciją. Tokiu būdu 

vaikai buvo skatinami kalbėti ir išsakyti savo nuomonę, apsiprasti su tyrėjais ir įgyti pasitikėjimo. Tik po 

įvadinių susitikimų vaikų buvo paklausta, kurie iš jų nori dalyvauti interviu. Visi vaikai, kurie išreiškė norą 

pasikalbėti, galėjo dalyvauti interviu, nors norinčių skaičius viršijo planuotą. Vaikams taip pat buvo suteikta 

informacija apie tai, kaip bus panaudoti interviu, kaip bus apsaugoti vaikų asmens duomenys.

Perkeliant vaikus iš didelių globos institucijų į bendruomeninius globos namus, paruošimui turi būti skirta 

dar daugiau laiko ir pastangų nei aprašytame pavyzdyje. Visas procesas turi apimti kelis žingsnius:

Pirmieji susitikimai ir pokalbiai su vaikais turi būti skirti ugdyti jų įgūdžius išsakyti savo nuomonę, išklau-

syti kitą, tinkamais būdais išreikšti savo jausmus. Tam reikėtų skirti bent 5-10 susitikimų. Yra nemažai 

puikių metodikų, kurias galima naudoti vaikų įgūdžiams formuoti – keletas pavyzdžių, kuriuose galima 

rasti praktinių užsiėmimų aprašymų:

• Socialinės programos darbui su vaikų grupe (Stepanova, K.; Juozaponytė, M.; Stasiū-

naitė, L., 2009). Nuoroda į nemokamą elektroninę leidinio versiją: 

https://issuu.com/kristinastepanova/docs/soc._programos_darbui_su_vaikais

• Praktinių grupinių užsiėmimų pavyzdžiai darbui su vaikais (VO „Gelbėkit vaikus“, 

2012). Nuoroda į nemokamą elektroninę leidinio versiją: 

https://issuu.com/kristinastepanova/docs/maketas_galutinis 

• Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa (Bulotaitė, L.; Gudžinskienė, V., 2004). Nuoroda į 
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nemokamą elektroninę leidinio versiją: http://www.smm.lt/uploads/documents/gyveni-

mo-igudziu-programa/Gyvenimo_igudziu_ugdymo_programa.pdf

• Vaikų gyvenimo įgūdžių ugdymas. Metodinė medžiaga pedagogams, psichologams, 

socialiniams pedagogams, socialiniams darbuotojams ir kitiems specialistams, dirban-

tiems su vaikais ir paaugliais (Narkotikų kontrolės departamentas prie Lietuvos Respu-

blikos Vyriausybės, 2009). Nuoroda į nemokamą elektroninę leidinio versiją: 

http://www.ntakd.lt/files/informacine_medzega/7-Vaiku_igudziai.pdf 

• Paauglių socialinių įgūdžių ugdymo programa „Tiltai“ (Sturlienė, N., 2007). Nuoroda į 

nemokamą elektroninę leidinio versiją: 

http://portalas.emokykla.lt/Documents/Metodiniai%20leidiniai/SPPC/Programa-Tiltai.pdf

• Našlaičių ir tėvų globos netekusių vaikų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo 

programa (Breidokienė, R., Ignatovičienė, S., Keturakytė, E., Macuk, J., 2007). Nuoroda į 

nemokamą elektroninę leidinio versiją: 

http://www.sppd.lt/media/mce_filebrowser/2015/01/05/Na%C5%A1lai%C4%8Di%-

C5%B3_ir_t%C4%97v%C5%B3_globos_netekusi%C5%B3_vaik%C5%B3_savaranki%-

C5%A1ko_gyvenimo_%C4%AFg%C5%ABd%C5%BEi%C5%B3_ugdymo_programa.pdf 

Vėliau susitikimai turi būti skirti suteikti vaikams visą informaciją apie tai, kas yra pertvarka ir kodėl jie 

turi persikraustyti gyventi kitur – vaikams aiškia, suprantama kalba turi būti papasakota apie tai:

• kas yra deinstitucionalizacija ir ką ji reiškia vaikams

• kodėl vaikai turi kraustytis gyventi kitur ir kur yra tas kitur. Puiku, jei vaikai turėtų 

galimybę iš anksto pamatyti patalpas, kuriose jiems teks gyventi

• kaip ir kada vyks persikraustymas

• kaip pasikeis vaikų gyvenimas

• kaip jie galės išlaikyti jiems svarbius ir brangius ryšius – su draugais, mėgstamais 

auklėtojais ar kitais svarbiais suaugusiais

• kur bus jų seserys ir broliai

• ar vaikai galės lankyti tą pačią mokyklą, būrelius ar pan., o jei ne – kokios bus alterna-

tyvos

• kas iš specialistų/suaugusiųjų bus šalia, kada ir kaip dažnai jie lankys vaikus ir kuo 

galės jiems padėti. Taip pat, vaikai turi turėti kontaktinius duomenis ir visą informaciją 

apie tai, kaip jie gali susisiekti su specialistais kitu metu.

Kai vaikams yra suteikiama ši informacija, būtina pasiteirauti, ar vaikai tinkamai ją suprato. Šiuo atveju 

nereikėtų vaikų klausti – „ar tau viskas aišku“, „ar viską supratai“ ar užduoti panašius klausimus. Vaikai, 

gyvenę globos namuose, yra pasakoję, kad dažnai gavę užduotį iš suaugusiųjų, jie atsakydavo, kad viską 

suprato, nors iš tikrųjų turėjo abejonių, ar teisingai išgirdo, ko jų prašoma, o kartais paprasčiausiai nesu-

prasdavo, ko iš jų norima. Tačiau dėl žemos savivertės ir baimės perklausti, nenoro pasirodyti kvailais, 

nesupratingais, vaikai nepasitikslindavo to, kas jiems buvo pasakyta. Geriausia, jei organizuojami keli pa-

pildomi susitikimai, kurių metu vaikų prašoma pakartoti informaciją ar papasakoti apie tai, apie ką buvo 

kalbamasi praėjusių susitikimų metu. Tokiu būdu galima gauti grįžtamąjį ryšį apie tai, kaip gerai vaikai 

išgirdo ir suprato visą informaciją. Jei reikia, informacija vaikams yra pakartojama, atsakoma į vaikų klau-

simus, paaiškinama tai, ko vaikai nesuprato ar ką norėtų patikslinti. 
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Kai vaikai turi visą būtiną informaciją, kartu su jais aptariama jų nuomonė apie persikraustymą, apie vaikų 

poreikius, diskutuojama kitais jiems rūpimais klausimais. Svarbiausi klausimai, kuriuos būtina aptarti yra:

• kas vaikams yra svarbiausia? Pvz., kokius ryšius jie norėtų išsaugoti, kokius savo daik-

tus pasiimti su savimi, ir pan.

• kokie yra vaikų specialieji poreikiai ir/ar interesai; kaip jie įsivaizduoja, kokios pagalbos 

jiems reikia dabar ar reikės naujoje aplinkoje 

• kaip vaikai mano, kaip suaugusieji galėtų jiems padėti ir palengvinti persikraustymą ir 

gyvenimo naujoje vietoje pradžią 

• kokius papildomus klausimus turi vaikai, kokios informacijos jiems dar trūksta

• kitos mintys, kuriomis nori pasidalinti vaikai.

Kaip jau buvo paminėta, vaikai turi turėti galimybę pasikalbėti ne tik grupėje, bet ir asmeniškai su tuo su-

augusiuoju, kuriuo pasitiki – gali būti atvejų, kai vaikai nenorės tam tikromis mintimis dalintis su visais. 

Taip pat, svarbu atsiminti, kad tai, kas suaugusiam atrodo nesvarbu ir juokinga, vaikui gali turėti didžiulę 

prasmę. Todėl svarbu nenuleisti juokais jokių vaikų išsakytų minčių. Tuo pačiu, vaikų dalyvavimas nereiš-

kia, kad būtina įgyvendinti visus vaikų norus ar pageidavimus – svarbu patenkinti vaikų poreikius, bet ne 

įgeidžius. Svarbiausia – pagarba vaikui, o tai reiškia, kad tais atvejais, kai tam tikrų vaikų norų ar pasiūlymų 

įgyvendinti negalime, turime jiems paaiškinti, ko ir kodėl to padaryti negalėsime, kodėl ir kas bus padaryta 

vietoje to, ką pasiūlė vaikai. Svarbu, kad tai būtų pagrįstas sprendimas, o ne tiesiog nuomonė, kad suaugu-

sieji žino geriau, ko reikia vaikams. Pvz., natūralu, kad jei vaikai sakys, kad nori gyventi bute, kuriame penki 

kambariai, tokio pageidavimo galbūt negalėsime patenkinti, nes vaikai perkeliami į butus, kuriuos yra du-

trys kambariai. Tačiau iš praktinio Žiburio Fondo darbo yra ir tokių pavyzdžių, kai suaugusieji – ir netgi spe-

cialistai – visiškai ignoruoja svarbius vaikų poreikius. Pvz., vienoje iš savivaldybių, mergaitė, augusi globos 

namuose, pasakė auklėtojoms, kurią profesinę mokyklą ji norėtų lankyti, tačiau auklėtojos nurodė, kad ji 

lankys kitą. Mergaitė papasakojo, kad į siūlomą mokyklą eiti nenori, nes ten mokosi berniukai, kurie prie 

jos nuolat priekabiauja, pravardžiuoja, ji patyria nuolatines patyčias, jaučiasi nesaugi. Tačiau auklėtojos 

nusprendė, kad vaikai pasityčios ir nustos, o mergaitė apsipras mokykloje, todėl nėra apie ką diskutuoti. 

Tai puikus pavyzdys, kai vaiko teisės yra pažeidžiamos, o svarbūs vaiko poreikiai – šiuo atveju ir saugumo 

– visiškai ignoruojami, vaiko nuomonė paliekama be tinkamo dėmesio. Todėl vaikus būtina ne tik išklau-

syti, bet ir išgirsti, atsižvelgiant į jų nuomonę ir ją laikant tokia pat svarbia, kaip ir suaugusiojo nuomonė. 

Tuo pačiu, suaugusieji turi vengti iš anksto nuspręsti, ką gali ir ko negali, ką sugeba ir ko nesugeba vaikai.

Vaikų nuomonė – jų idėjos, pasiūlymai – turi būti įtraukti į galutinį sprendimą. Vaikai turi puikių minčių apie 

savo gyvenimą ir jei jiems sudaroma saugi, padrąsinanti ir įgalinanti aplinka, jie gali pateikti svarbių pasiū-

lymų ir padėti suaugusiems pažvelgti į pasaulį iš vaikų perspektyvos. Vaikai turi turėti galimybę išreikšti 

save ne tik žodžiais, bet ir kitais būdais, kurie gali palengvinti jiems pasakyti tai, ką jie nori pasakyti – pvz., 

per piešimą, rašymą, žaidimą, kt. Vaikų dalyvavimas padeda pagalvoti ir apie tokius aspektus, apie kuriuos 

suaugusieji dažnai pamiršta. Jei vaikų dalyvavimas bus tik formalus, kai vaikai pasikalba su auklėtojais ar 

kitais specialistais, tačiau į jų nuomonę neatsižvelgiama priimant galutinį sprendimą, vaikų dalyvavimas 

tampa beprasmiškas. Vaikai turi turėti realią įtaką sprendimams, susijusiems su jų gyvenimu.

Paskutinis etapas yra grįžtamojo ryšio vaikams suteikimas. Šiuo atveju vaikams turi būti papasakota apie 

tai, koks yra galutinis sprendimas dėl visų aptartų klausimų, ir kokie vaikų pasiūlymai buvo įtraukti į tą 
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sprendimą. Taip pat, svarbu papasakoti ir apie tai, kurie pasiūlymai buvo atmesti, kodėl. Visi paaiškinimai 

turi būti pagarbūs, aiškūs ir pagrįsti. Jei mes priimame tam tikrus sprendimus prieš vaikų valią, nepaaiš-

kindami, kodėl taip darome arba darydami tą nepagarbiai, atmestinai („kai nugyvensi tiek metų, kiek aš, 

geriau žinosi“, „tu dar nesupranti“ ir pan.), vaikai praranda pasitikėjimą suaugusiais, jaučiasi pažeminti ir 

nereikalingi, o visą tai neigiamai veikia ir vaiko elgesį bei vystymąsi. Vėlgi, svarbu patikrinti, ar vaikai tinka-

mai suprato visą informaciją ir ar neturi papildomų klausimų. 

Kitų šalių patirtis taip pat parodo, kad vaikų dalyvavimas yra būtinas.

Vengrijoje, kai buvo priimtas nutarimas, kad vaikai privalo gyventi mažuose, bendruomeninio tipo 

namuose, buvo sukurta apie 400 tokių namų, kuriuose apgyvendinta po 12 vaikų. Tačiau skubant kuo 

greičiau perkelti vaikus į naujo tipo namus ir kuo greičiau uždaryti didžiąsias institucijas, specialistai 

nebuvo apmokyti, kaip dirbti su vaikais naujomis sąlygomis ir jiems nebuvo padėta suvokti, kad 

bendruomeniniai vaikų globos namai – tai ne tik mažesnis plotas ir nauja vieta vaikams gyventi, bet ir 

nauji darbo su vaikais būdai bei platesnis vaikams prieinamų paslaugų spektras. Vaikai nebuvo paruošti 

perkėlimui, kas sąlygojo jų sunkesnę adaptaciją, problemas dėl elgesio. Kaimynai taip pat nebuvo 

informuoti apie vaikų perkėlimo į jų kaimynystę procesą, kas sukėlė jų pasipriešinimą – o tai savo 

ruožtu, dar labiau apsunkino vaikų adaptaciją naujoje aplinkoje ir integraciją į bendruomenę17.

17  Pavyzdys iš: De-institutionalising and transforming children’s services: a guide to good practice. University of Birmingham 
(WHO Collaborating Centre for Child Care and Protection), 2007, p. 86. Nuoroda į elektroninę leidinio versiją: http://www.crin.org/
en/docs/Deinstitutionaliation_Manual_-_Daphne_Prog_et_al.pdf 







53

NEVYRIAUSYBINIŲ 
ORGANIZACIJŲ IR 

VALDŽIOS INSTITUCIJŲ 
BENDRADARBIAVIMO 

STIPRINIMO 
GALIMYBĖS

Šiame dokumente, mokymų medžiagos dalis nuo 53 iki 94 psl. yra parengta Visuomenės raidos ir vystymosi instituto
Visuomenės raidos ir vystymosi institutas neatsako už kitų mokomosios medžiagos dalių turinį ir jo teisingumą
audraviso@gmail.com |+370 699 93 745





55

Įžanga į mokymų dalį 
Šioje mokymų medžiagoje pristatomos temos:

m Nevyriausybinių organizacijų samprata ir raida1

m Nevyriausybinių organizacijų teisinis reglamentavimas Lietuvoje

m Nevyriausybinių organizacijų politika ir veiklos kryptys Lietuvoje

m Nevyriausybinių organizacijų ir valstybės institucijų bendradarbiavimo stiprinimo 

galimybės

m Nevyriausybinių organizacijų finansavimas

Pagrindinės mokymų medžiagoje vartojamos sąvokos:

Nevyriausybinė organizacija – tai nepriklausomi nuo valstybės ar savivaldybės 

institucijų ir pelno savo dalyviams neskirstantys privatūs juridiniai asmenys, kurie savo tikslų siekia pagal 

iš esmės nustatytą vidaus tvarką ir kurių nariais arba dalyviais tampama ne dėl įstatymų reikalavimų arba 

kitų esminių objektyvių aplinkybių. (NVO teisės institutas, 2008).

Fondas - savo pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, 

kurio pagrindiniai veiklos tikslai–labdaros arba (ir) paramos bei kitokios pagalbos teikimas fiziniams 

ir juridiniams asmenims mokslo, kultūros, švietimo, meno, religijos, sporto, sveikatos apsaugos, 

socialinės globos ir rūpybos, aplinkos apsaugos ir kitose visuomenei naudingomis ir nesavanaudiškomis 

pripažįstamose srityse. (Labdaros ir paramos fondų įstatymas, 2004).

Asociacija - savo pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis 

asmuo, kurio tikslas–koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos narių interesams ir juos 

ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus. (Asociacijų įstatymas, 2004).

Socialinės paslaugos - paslaugos, kuriomis suteikiama pagalba asmeniui (šeimai), dėl 

amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturinčiam, neįgijusiam arba praradusiam 

gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės 

gyvenime. ( Socialinių paslaugų įstatymas, 2006)

1 Mokymų medžiaga parengta remiantis mokslininkų įžvalgomis, moksliniais tyrimais, įstatymais bei poįstatyminiais teisės 
aktais, diskusijų su valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojais ir nevyriausybinių organizacijų ekspertais pagrindu. Mokymų 
medžiaga apima informaciją apie tai, kaip efektyviai panaudoti nevyriausybinių organizacijų įdirbį vaiko globos pertvarkos pro-
cese. 
 Tais atvejais, kai pateikta medžiaga cituojama iš tam tikrų šaltinių, yra nurodomi šių šaltinių pavadinimai ir nuorodos į juos. 
Visais kitais atvejais – kai pateikta medžiaga nėra susieta su konkrečia nuoroda – informacija yra parengta Viešosios įstaigos 
„Visuomenės raidos ir vystymosi instituto“ ekspertų ir yra VŠĮ „Visuomenės raidos ir vystymosi instituto“ intelektinė nuosavybė.
 Mokymų medžiaga, išdėstyta šioje dalyje gali būti naudojama tik informaciniams ir nekomerciniams tikslams, visais kitais atve-
jais nurodant VŠĮ „Visuomenės raidos ir vystymosi instituto“ pavadinimą ir pateikiant nuorodą į originalų šaltinį. VŠĮ „Visuomenės 
raidos ir vystymosi instituto“ kontaktiniai duomenys yra pateikiami prie projekto vykdytojo ir partnerių aprašymo, šio dokumen-
to pabaigoje.
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Sutrumpinimai:

NVO – nevyriausybinės organizacijos

PVO – pilietinės visuomenės organizacijos

NICP – nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras

Nevyriausybinių organizacijų sektorius šiuolaikinėje visuomenėje yra plačiai paplitęs. Šios 

organizacijos yra tarpinės tarp valstybinių institucijų ir privataus sektoriaus ir, dažniausiai, yra laikomos 

trečiojo sektoriaus atstovėmis. Būtent trečiasis sektorius aktyviai dalyvauja pilietinės visuomenės plėtroje, 

taip prisideda prie demokratijos stiprinimo valstybėje, teikiant viešąsias paslaugas, užtikrinant socialinę 

gerovę šalyje. Nevyriausybinių organizacijų veikla svarbi tokiose srityse kaip: švietimas, sveikatos apsauga, 

kultūra, aplinkosauga, socialinės paslaugos. Nevyriausybinės organizacijos suvokiamos kaip visuomenės 

iniciatyvumo katalizatorius, kuris užima tarpinę grandį tarp valdžios ir žmonių, gali daryti įtaką valdžios 

priimamiems sprendimams. NVO dirba lanksčiai teikdamos paslaugas, kurių nepajėgios teikti valstybinės 

institucijos. 

Nevyriausybinių organizacijų vykdoma veikla užima svarbią vietą valstybės valdyme. Pastarųjų 

metų iniciatyvos parodė, kad valstybė nėra pajėgi pati viena užtikrinti gerovės savo piliečiams, o šioje 

srityje tai gali padaryti būtent nevyriausybinės organizacijos. Lemiamas šiuolaikinės visuomenės raidos, 

susireguliavimo procesų vaidmuo atitenka subjektams, kurie atstovauja neformalioms struktūroms bei 

organizacijoms, todėl, galime daryti išvadą, kad įvairios neformalios struktūros ir organizacijos pamažu 

tampa ypač reikšmingais visuomenės raidos ir pažangos procesų valdymo subjektais. Būtina pabrėžti, 

kad šiuolaikinėje visuomenėje nevyriausybinių organizacijų veiklai plėtoti atsiranda vis naujų galimybių 

ir stiprinimo mechanizmų. Prie šių mechanizmų galime priskirti: bendradarbiavimo skatinimą su centrine 

ir vietos valdžia, naujų įstatyminių teisės aktų kūrimą, kurie reglamentuoja nevyriausybinių organizacijų 

plėtros skatinimą, pačių NVO iniciatyvą - raginimą bendradarbiauti tarpusavyje, skėtinių organizacijų 

kūrimą, atstovavimą savo interesams, dalyvavimą formuojant ir įgyvendinant nevyriausybinių organizacijų 

veiklos politiką. 

Nevyriausybinės organizacijos savo veiklos principais įsipareigoja siekti visuomenei naudingų 

tikslų, todėl susiduria su visuomenės lūkesčiais ir reikalavimais, kurie nėra keliami valdžios įstaigoms ar 

privataus verslo subjektams. Šie visuomenės keliami lūkesčiai yra susiję su pagalba sprendžiant aktualius 

visuomenėje klausimus ir problemas, kurias nevyriausybinės organizacijos yra pajėgesnės išspręsti, nes 

sėkmingai veikiančios NVO gali puikiai pademonstruoti rezultatyvias lėšų paieškas, veiklos skaidrumą, 

atskaitomybės, narių įtraukimo, savanoriškos veiklos, visuomenės informavimo, problemų sprendimo 

įgūdžius.

NVO būdinga rodyti iniciatyvą „iš apačios“, kas sukuria sąlygas poreikių nustatymui, problemų 

identifikavimui. Šios organizacijos savo veikloje taiko netradicinius sprendimo būdus ir, dažniausiai, 

sprendžia nepopuliarias socialines problemas, kurioms viešoji administracija ir politika skiria nepakankamai 

dėmesio. Todėl galima teigti, kad nevyriausybinės organizacijos savo vykdoma veikla neabejotinai įneša 

svarbų ir svarų indėlį į šalies vykdomą gerovės užtikrinimo politiką.
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Plečiantis valstybės teikiamoms paslaugoms tokiose srityse kaip sveikatos apsauga, švietimas, 

kultūra ir socialinė gerovė, nevyriausybinių organizacijų veikla skatinama prisidėti prie valdžios iniciatyvų 

ir tapti valstybės partneriu užtikrinant gerovę. Dėl šios priežasties NVO sektoriaus veikla plečiasi, tuo pačiu 

didėja ir valstybės skiriamas dėmesys šioms organizacijoms. Tai lėmė, kad viešųjų paslaugų teikimo srityje 

savo funkcijas valstybinės įstaigos perleido atlikti trečiajam sektoriui.

Papildoma rekomenduojama literatūra 

■ Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras. http://www.3sektorius.lt/trecias-
sektorius/kas-yra-nvo/
■ Augustinaitis A., (2001) Nevyriausybinių organizacijų (NVO) panaudojimas valstybės ar savivaldybės 
funkcijoms įgyvendinti. Savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų partnerytė. http://www.3sektorius.lt/
docs/mokymo_medziaga_01_partneryste_2013-01-17_14_30_45.pdf
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I.
NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ 

SAMPRATA IR RAIDA 
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Mokymų dalies tikslas Formuoti teigimą Nevyriausybinio sektoriaus praktinės naudos 
suvokimą, siekiant mažinti neigiamas nuostatas nevyriausybinio 
sektoriaus atžvilgiu

Turinio komponentai 
•  Nevyriausybinių organizacijų samprata

•  NVO vystymosi raida

•  NVO valdymo konceptas 

Ugdomos kompetencijos 
•  Žinios apie nevyriausybinių organizacijų ištakas, jų raidą, vystymąsi

• Gebėjimas suvokti trečiojo sektoriaus reikšmę šiuolaikinėje 
visuomenėje 

Raktiniai žodžiai Nevyriausybinė organizacija; vaiko teisės; pozityvioji socializacija; 
skurdas; socialinė atskirtis; socialinė politika; socializacija 

Mokymų dalies turinys 

Nevyriausybinių organizacijų sektorius teisėtai vadinamas pilietinės visuomenės pagrindu ir svarbiu 

demokratinės valstybinės raidos ramsčiu, nes aktyviai skleidžia savo idėjas, stengiasi gerinti vietos 

gyvenimo sąlygas ar padeda tiems žmonėms, kuriems pagalba labiausiai reikalinga. Nevyriausybinės 

organizacijos užima svarbią vietą kiekvienos demokratinės šalies politikoje, būdamos tarpine grandimi 

tarp viešojo ir privataus sektorių. Vienas svarbiausių NVO tikslų - siekti nevyriausybinių organizacijų ir 

viešojo administravimo institucijų bendradarbiavimo. Todėl NVO vieta visuomenėje – tarpininkauti tarp 

valdžios ir privačių  verslo struktūrų bei žmonių. NVO veikla apima daugelį sričių, kuriose jos sėkmingai 

veikia siekdamos visuomenei naudingų pokyčių. Tačiau sėkmingai šių organizacijų veiklai neabejotinai 

yra svarbu pripažinti šias organizacijas kaip lygiavertes politikos dalyves, tokiu būdu stiprinant pilietinę 

visuomenę bei įtraukiant daugiau piliečių į valdymo sistemą.

1.1 Kas yra NVO? 

2 Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros ĮSTATYMAS http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.show-
doc_l?p_id=463439&p_tr2=2

2 straipsnis2 
Nevyriausybinė organizacija – nuo valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų nepriklausomas 

savanoriškumo pagrindais visuomenės ar jos grupės naudai veikiantis viešasis juridinis asmuo, 

kurio tikslas nėra politinės valdžios siekimas arba vien tik religijos tikslų įgyvendinimas. Valstybė 

ar savivaldybė, juridinis asmuo, kurio visuotiniame dalyvių susirinkime valstybė ar savivaldybė turi 

daugiau kaip 1/3 balsų, negali turėti daugiau kaip 1/3 balsų nevyriausybinės organizacijos visuotiniame 

dalyvių susirinkime.
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1.2 NVO sąvokų analizė

Terminas „nevyriausybinė organizacija“ vartojamas apibūdinti nuo vyriausybės nepriklausomą ne pelno 

siekiančią organizaciją. Daugelyje NVO apibrėžimų pabrėžiama NVO nepriklausomybė nuo valdžios ir ne 

pelno siekimas. Šie du esminiai NVO požymiai padeda išskirti nevyriausybines organizacijas kaip atskirą 

sektorių greta valdžios ir rinkos. 

Nevyriausybinių organizacijų sąvoka pirmą kartą buvo panaudota Jungtinių Tautų rezoliucijoje 1950 m. 

(Dichter, 1999). Praėjus daugiau negu pusei šimto metų vis dar nėra aiškios ir vieningos sąvokos, kuri 

apibrėžtų kas yra nevyriausybinės organizacijos ir kaip jos klasifikuojamos. 

Labai dažnai, skirtinguose tekstuose, jos įvardijamos kaip „ne pelno“, „pelno nesiekiančios“, 

„nevyriausybinės“, „nevalstybinės“, „visuomeninės“ „pilietinės“, „trečiojo sektoriaus“ organizacijos. Šių 

terminų įvairovė yra būdinga ne tik tai Lietuvai, su šia problema susiduria ir kitos Europos valstybės. 

Kiekvienas iš šių terminų akcentuoja konkretų organizacijos veiklos aspektą, kurio svarba išryškėja 

skirtinguose kontekstuose (Šimašius, 2007). 

Kadangi nevyriausybinių organizacijų yra labai daug ir įvairių, jos skiriasi ne tik tai savo veiklos pobūdžiu, 

specifika bet ir dydžiu. Be to vienos iš jų gali būti susijusios su politiniais, teisiniais interesais, religiniais 

judėjimais bei veikti siekiant konkretaus tikslo arba vykdyti įvairiapusę veiklą. Todėl nevyriausybinių 

organizacijų terminas šiandien tampa diskutuojamu klausimu. 

Kai kurių autorių (Siegel, Yancey, 1992) išskiriamų pagrindinių NVO funkcijų esminis požymis – alternatyva 

ir, dažnai – opozicija viešajam sektoriui, jo vykdomai politikai ir teikiamoms paslaugoms. Šis požiūris 

pratęsia istorines šių organizacijų tradicijas ir papildo jas šiuolaikinės visuomenės aktualijomis. 

Vadovaujantis šiuo požiūriu NVO siekia: 

m motyvuoti asmenis būti pilietiškai aktyvius visose visuomenės gyvenimo srityse, užuot 

priklausius nuo valdžios galios ir malonės; 

m sudaryti galimybes reikšti nuomonę ir aktyviai atkreipti dėmesį į įvairius ir sudėtingus 

visuomenės poreikius;

Prie nevyriausybinių organizacijų nepriskiriamos: 

1) politinės partijos;

2) profesinės sąjungos bei darbdavių organizacijos ir jų susivienijimai;

3) įstatymų nustatyta tvarka steigiamos organizacijos, kuriose narystė yra privaloma tam tikros 

profesijos atstovams; 

4) susivienijimai, kurių daugiau kaip 1/3 dalyvių yra privatūs juridiniai asmenys; 

5) sodininkų bendrijos, daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos ir 

kitokios bendro nekilnojamojo turto valdymo tikslu įsteigtos bendrijos; 

6) šeimynos.
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m skatinti visuomenėje pliuralizmą ir įvairovę, saugant ir stiprinant kultūrinį, etninį, 

religinį, lingvistinį ir kitokį identitetą; 

m kurti alternatyvas valstybinėms įstaigoms, kuriose teikiamos paslaugos yra 

lankstesnės ir skatina didesnę jų gavėjų nepriklausomybę; 

m sukurti mechanizmus, kad valdžia ir rinka būtų labiau atsakingos viešuomenei. 

Tuo tarpu kiti (Cousins, 1991) vardydami NVO požymius daugiau pabrėžia nevyriausybinių organizacijų, kaip 

inovacijų ir visuomenės pažangos skatintojų, veiklą. Jų nuomone, pagrindinės NVO veiklos kryptys yra: 

m infrastruktūros plėtra ir valdymas; 

m parama inovacijoms, pilotinių projektų įgyvendinimas;

m komunikacijos skatinimas; 

m techninė parama ir mokymai;

m tyrimas, stebėjimas ir vertinimas; 

m atstovavimas neturtingųjų interesams.

R.Šimašiaus (2007) pateikia organizacijų, priklausančių vadinamajam trečiajam sektoriui, apibrėžimų sąrašą:

m ne pelno organizacijos;

m pelno nesiekiančios organizacijos (NPO);

m nevyriausybinės organizacijos (NVO);

m nevalstybinės organizacijos;

m visuomeninės organizacijos;

m pilietinės organizacijos;

m savanoriškos organizacijos;

m labdaringos organizacijos;

m filantropinės organizacijos;

m trečiojo sektoriaus organizacijos;

m nepriklausomo sektoriaus organizacijos ir kt. (p. 14 –23).

Šiuo metu Lietuvoje tarp trečiojo sektoriaus organizacijų įsivyravo „nevyriausybinės organizacijos“ 

terminas, sutrumpintai NVO. Šis terminas laikomas angliško termino „non govermental organization“ 

atitikmuo lietuviškam. Ši sąvoka vis labiau plinta ir dažniau vartojama siekiant apibūdinti nevyriausybinių 

organizacijų visumą (Šimašius, 2007).

Nevyriausybinės organizacijos plačiąja prasme apima bažnytines organizacijas, profesines sąjungas, 

bendruomenės centrus, kooperatyvus, neformalius judėjimus, nepriklausomas švietimo įstaigas. Kitaip 

sakant, nevyriausybinėmis organizacijomis laikomos visos ne pelno organizacijos, išskyrus valstybines. 

Lietuvoje, siekiant apibūdinti trečiojo sektoriaus organizacijas vartojamas ir kitas - terminas ne pelno 

organizacijos. Ne pelno organizacijos suprantamos kaip organizacijos nesiekiančios pelno ar tiesioginio 

dalyvavimo valstybės valdyme. Šie du terminai tiesiogiai siejasi vienas su kitu ir geriausiai atspindi trečiojo 

sektoriaus organizacijas. 
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Daugelyje literatūros šaltinių galima rasti cituojamą Pasaulio Banko vartojamą NVO apibrėžimą: 

„Tai – privačios organizacijos, kurių veikla siekia palengvinti kančią, atstovauti skurstančiųjų interesams, 

rūpintis aplinkos apsauga, teikti pagrindines socialines paslaugas, skatinti bendruomenės vystymąsi. 

Nevyriausybinių organizacijų veikla paprastai grindžiama moralinėmis vertybėmis, jos visiškai arba labai 

priklauso nuo labdaros ir savanoriškų paslaugų.“

Kaip matome, šioje nevyriausybinių organizacijų sampratoje pabrėžiama jų humanitarinė veikla, altruistinis 

veiklos pobūdis. Šie aspektai, kaip vyraujantys nevyriausybinių organizacijų veikloje, buvo nekvestionuojami 

iki XX a. vidurio, o dabar jie vis labiau reikalauja išlygų ir papildomų komentarų, ypač kalbant apie NVO 

teikiamų socialinių paslaugų efektyvumo reikalavimus ar teikiamų paslaugų išlaidas. 

Tačiau reikia pripažinti, kad iki šių dienų nėra vieningo nevyriausybinės organizacijos apibrėžimo bei 

klasifikacijos. 

Apibendrinant nevyriausybinių organizacijų sampratą galima remtis žymaus šių organizacijų tyrinėtojo 

Lesterio M. Salomono išskirtais ir plačiai pripažintais NVO kriterijais ( cit. pagal Salamon,1999): (žr. 1 pav.)

Institucionalizuotos;

• Privačios, t.y. instituciškai atskirtos nuo vyriausybės (valdžios), net ir tuo atveju jeigu ir 

gauna jos paramą;

• Neskirstančios pelno, t.y. negali duoti nuosavybės grąžos;

• Savivaldžios t.y. kontroliuojamos remiantis savo vidaus procedūromis, o ne valdomos 

iš išorės;

• Savanoriškos, t.y. neprivalomos, narystė ir darbas organizacijoje bei organizacijos 

veiklos rėmimas vyksta savanoriškumo principu.

1 pav. Nevyriausybinių organizacijų kriterijai
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PAMĄSTYMUI

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos ir bendrųjų reikalų departamento 
Valstybinės kalbos kontrolės tarnybos vedėja Albina Šiupienienė straipsnyje Kodėl plinta terminas 
„nevyriausybinės organizacijos“?3 rašo: „Valstybinės lietuvių kalbos komisijos svetainėje Konsultacijų 
banko vadovė dr. Lina Murinienė, į klausimą, „Ar taisyklingas terminas „nevyriausybinė institucija“, 
įtikinamai paaiškina: „Manoma, kad žiniasklaidoje vartojami junginiai nevyriausybinės institucijos, 
nevyriausybinės organizacijos yra netikslūs vertiniai iš anglų kalbos. Žodis government reiškia ne 
tik vyriausybę, bet ir (pirmiausia) valdymą, valdžią (valstybės valdžią). Taigi kalbamuoju atveju be 
reikalo susiaurinama junginių reikšmė, daug tiksliau būtų nevalstybinės institucijos ar organizacijos. 
Tačiau šiam siūlymui galima pritarti tik su tam tikromis išlygomis. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 
1992 m. balandžio 2d. yra priėmusi nutarimą Nr. 226 „Dėl nevyriausybinių institucijų, dalyvaujančių 
įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės socialinės reformos programą, skatinimo“, kuriame 
kalbama apie įvairias nevyriausybines (visuomenines, personalines ir kt.) institucijas, prisidedančias 
prie Vyriausybės socialinės reformos programos įgyvendinimo. Taigi šiame kontekste toks skirstymas 
įmanomas: vyriausybinės institucijos –ministerijos, departamentai, ministerijoms pavaldžios įstaigos, 
ir nevyriausybinės –visuomeninės organizacijos, viešosios įstaigos ir kt. Tačiau pagal Valstybės tarnybos 
įstatymą ir pati Vyriausybė, ir ministerijos priskirtos prie valstybės institucijų, taigi vadinamąsias 
nevyriausybines institucijas reikėtų vadinti nevalstybinėmis institucijomis.“ Taigi, jokiame teisės 
akte (Valstybės tarnybos, Vietos savivaldos, Asociacijų įstatymuose) neminimos „nevyriausybinės 
organizacijos“. Beje, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 22 str. (Vyriausybės kompetencija) 15 p. 
numatyta, kad Vyriausybė „sudaro komisijas bei komitetus“. Vadinasi, „nevyriausybinės organizacijos“, 
neapdairiai prasprūdusios tiek anksčiau minėtame Vyriausybės 1992 m. nutarime Nr. 226, tiek ir 2004 
m Nr.1520 (Dėl Nevyriausybinių organizacijų reikalų komisijos sudarymo), kaip terminas jau įsigali 
teisės aktuose ir kituose dokumentuose (sutartyse, paraiškose ir pan.).
Lingvistai NVO terminą kritikuoja ne mažiau nei, pavyzdžiui, patys teisininkai ar sociologai, tačiau 
Valstybinė lietuvių kalbos komisija nedraudžia šio termino vartoti ne tik bendrinėje kalboje, bet ir teisės 
aktuose. Taigi sąvokos analizė rodo, kad terminas „nevalstybinės organizacijos“ vartojamas gerokai 
rečiau negu NVO terminas. 

1.3. NVO raida
Seniausiomis nevyriausybinėmis organizacijomis yra laikomos Krikščionių bažnyčios ir jų dvasinės (nuo 

VI a. benediktinai) bei pasaulietinės (nuo XII a) organizacijos. Lietuvos katalikų bažnyčia, kaip organizacija, 

oficialiai pradėjo veikti XIV amžiuje. Ji susirašinėjo su vidaus ir užsienio institucijomis, dokumentaliai 

fiksavo sprendimus, nurodymus nuomones, gaudavo atsakymus. Bažnyčios veikla valstybės viduje apėmė 

religinę – auklėjamąją (pastoracija), ūkinę, kultūrinę šviečiamąją (mokyklos, spaustuvės, knygų leidyba ir 

kt.), karitatyvinę (labdara, globos namai), sveikatos (ligoninės, vaistinės) ir kitas sritis. Tai yra tos pačios 

sritys, kurios tradiciškai priskiriamos ir dabartinėms nevyriausybinėms organizacijoms.

Pirmosios visuomeninės organizacijos, susibūrusios sąlyginai ne religiniais pagrindais XIV a. Lietuvoje 

buvo brolijos. Brolija dažnai būdavo amatininkų cecho pirmtakė. Magdeburgo teises turinčių miestų 

amatininkai ir pirkliai, sudarę didžiausią gyventojų dalį, gamybiniais pagrindais telkėsi į profesinius 

susivienijimus – cechus ir gildijas. Cechai turėjo savo vėliavas, bažnyčiose altorius. Aukščiausiasis cecho 

3 Lietuvos aidas, 2006-11-27, Nr. 263
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valdymo organas – visuotinis narių susirinkimas. Visi nariai dalyvavo cecho valdyme, rengdavo bendrus 

susirinkimus, tvirtindavo įstatus, rinkdavo pareigūnus: seniūną, iždininką, raktininką, stalininką, altoriaus 

seniūną. Nevyriausybinių organizacijų kolegialus valdymas yra išlikęs ir iki šių dienų.

Pirmosios moderniosios NVO, buvo užregistruotos Didžiojoje Britanijoje dar XVIII a. viduryje: 1760 metais 

susikūrė Pirmoji Katalikų Asociacija, o 1769 metais – Teisių akto paramos draugija. Nuo XIX a. pradžios 

nevyriausybinių organizacijų smarkiai daugėjo ir ėmė vaidinti vis didesnį vaidmenį teisinių, humanitarinių, 

ekonominių bei socialinių reikalų tvarkyme. JAV – grupės prieš vergovę susikūrė 1810 metais ir veikė iki 

pilietinio karo, blaivybės judėjimas – 1820 -1830 metais, moterų organizacijos pradėjo veikti nuo 1848 

metų, o 1886 metais įkurta - Amerikos darbo federacija.

Panašios nevyriausybinių organizacijų istorinės raidos tendencijos pastebimos ir Lietuvoje. Carinės Rusijos 

okupacijos metais Vilniuje pradėjo plačiai veikti slaptosios organizacijos, labiausiai minėtini masonai. 

Masonų veikla turėjo savo centralizuotą sistemą, laikėsi griežtos konspiracijos bei narystės, pagrindiniu 

veiklos tikslu laikė Respublikos atkūrimą, prieš tai paruošiant tautą būsimam sukilimui, be to, netiesiogiai 

palaikė ir globojo studentiškas organizacijas: šubravcus, filomatus, filaretus ir kt. 1858 metais prasidėjo 

vyskupo M.Valančiaus įkurtų blaivybės brolijų veikla, kuriai priklausė net 97 procentai visų šalies gyventojų, 

daugelis seniausių Lietuvos nevyriausybinių organizacijų buvo susijusios su socialine globa ir parama, o 

1900 metais Vilniuje veikėjau 26 labdaros ir paramos įstaigos.

Nevyriausybinių organizacijų veiklą iki 1918 metų Lietuvoje ribojo tuo metu galiojantys carinės Rusijos 

įstatymai. Tarpukario Lietuvoje nevyriausybinės organizacijos išgyveno suklestėjimo periodą. 1937 m. 

sausio l d. Vidaus reikalų ministerijoje buvo įregistruotos 7774 draugijos, sąjungos ir jų padaliniai, pvz.: 

„Pieno lašo“ draugija (įkurta -1923 metais), Lietuvos vaiko draugija (1924 metais), Žydų sveikatos draugija 

„Ozė“ (tai tarptautinė organizacija, kurios centras buvo Paryžiuje, o 1922 metais Kaune buvo įregistruotas 

jos filialas), Angelo sargo vaikų organizacija (įkurta 1922 metais), Skautų sąjunga (1918 metais) ir kt.

Nepriklausomoje tarpukario Lietuvoje nevyriausybinių organizacijų veiklos kryptys ir tikslai buvo šie:

m tautinio atgimimo skatinimas;

m kultūros ir švietimo veikla,

m auklėjimas ir ugdymas;

m socialinė globa ir parama.

Tačiau, minėtų organizacijų veikla buvo varžoma tuo metu galiojančiais Lietuvos įstatymais, todėl kalbėti 

apie ne pelno organizacijų sistemą sudėtinga, nes ši sistema kūrėsi vangiai. Nevyriausybinių organizacijų 

veiklą reglamentavo 1919 m. priimtas Įstatymas apie draugijas ir jį pakeitęs 1936 metų Draugijų įstatymas, 

kuris vidaus reikalų ministrui suteikė išimtinę teisę suteikti leidimus steigti draugijas. Šis įstatymas 

nustatė griežtą draugijų kontrolę, privertė jas vesti tam tikros formos sąrašus, draugijų narius suskirstė 

į tris kategorijas (beteisius, nevisateisius, visateisius). Pagal minėtą įstatymą turėjo būti perregistruotos 

visos senosios draugijos, kai kurioms grėsė pavojus būti likviduotoms. Šis įstatymas tuo metu buvo labai 

kritikuojamas, tačiau nemažai nelabai demokratiškų nuostatų „persikėlė“ ir į 1995m. priimtą Visuomeninių 

organizacijų įstatymą (minimalus narių skaičius, užsieniečių narystės apribojimai, organizacijos sustabdymo 

bei uždarymo tvarka, perregistravimo reikalavimai).
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Tarybinės santvarkos metais iš esmės buvo pakeistas požiūris į nevyriausybines organizacijas ir jų veiklos 

principus, Žinoma, visuomenė rado būdų, kaip save atstovauti. 1984 metais Lietuvoje veikė 6 kūrybinės 

sąjungos (architektų, žurnalistų ir t.t.); 72 mokslinės ir mokslinės – techninės draugijos, 5 sporto draugijos, 

36 medikų draugijos ir 20 kitų įvairia veikla užsiimančių draugijų. Tačiau, kaip ir visose valstybinio reguliavimo 

srityse, taip visuomeninėje veiklos srityje, visas vadovaujamasis ir kontroliuojamasis vaidmuo priklausė 

valstybei bei vienos partijos ideologijai. Todėl visos šios organizacijos dėl savo tiesioginės prigimtinės 

priklausomybės vadintinos kvazinevyriausybinėnris organizacijomis.

To meto Visuomeninės organizacijos veikė daugiausiai kultūros ir sporto srityse, profsąjungos, kūrybinės 

bendrijos, vaikų ir jaunimo organizacijos (pionieriai ir komjaunimas), telkusios žmones, organizavusios 

laisvalaikio užimtumą, siekė pagrindinio tikslo – ugdyti tarybinį pilietį. Šias organizacijas steigė, kontroliavo 

ir finansavo valdžia.

1992 m. spalio 25d. dieną priėmus Lietuvos Respublikos Konstituciją buvo įtvirtinti nevyriausybinių 

organizacijų kūrimosi principai teisinės valstybės požiūriu. Konstitucijos 35 straipsnio nuostatos laiduoja 

piliečiams teisę laisvai vienytis į bendrijas, ar asociacijas, jei šių tikslai ir veikla nėra priešingi Konstitucijai 

ir įstatymams. Pagrindiniai nevyriausybinių organizacijų formavimo principai buvo detalizuoti įstatymuose.

Apibendrinant:

Papildoma rekomenduojama literatūra 

■ Viešojo sektoriaus institucijų administravimas. Monografija. Vilnius: Lietuvos Teisės universiteto 
Leidybos centras, 2002, p. 209-210. ISBN 9955-442-72-7 
■ Gineiteinė ir kt.Nevyriausybinių organizacijų ir viešojo sektoriaus sąveika // Įvadas į viešąjį valdymą: red. 
A. Raipa.-Kaunas: Technologija, 2009.-ISBN 978-9955-25-711-0
■ Ilgius V.Lietuvos nevyriausybinių organizacijų sektorius: raidos pamokos ir ateities perspektyvos // NVO 
skaidrumo pradžiamokslis.-Vilnius: Eugrimas, 2008.-ISBN 978-9955-790-10-5

Nevyriausybinės organizacijos užima svarbią vietą šalių politikoje, būdamos tarpinė grandis tarp 

viešojo ir privataus sektorių. Šių organizacijų veikla apima daugelį sričių, kuriose jos sėkmingai veikia 

siekdamos visuomenei naudingų pokyčių. Tačiau sėkmingai šių organizacijų veiklai neabejotinai yra 

svarbu pripažinti šias organizacijas kaip lygiavertes politikos dalyves, tokiu būdu stiprinant pilietinę 

visuomenę bei įtraukiant daugiau piliečių į valdymo sistemą.
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II.
NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ 

TEISINIS REGLAMENTAVIMAS 
LIETUVOJE
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Mokymų dalies tikslas Formuoti gebėjimą išskirti NVO iš kitų organizacijų pagal jų teisinį 
reglamentavimą

Turinio komponentai 
•  NVO teisinis statusas

•  NVO steigimas ir veiklos reglamentavimas

•  NVO teisiniai komponentai ir jų turinys 

Ugdomos kompetencijos 
•  Gebėjimas suprasti NVO reguliuojančius teisės aktus

•  Gebėjimas suprasti NVO sąsają su vaiko teisėmis 

Raktiniai žodžiai NVO, viešosios įstaigos, asociacijos

Mokymų dalies turinys

Konstitucija yra kiekvienos valstybės aukščiausią teisinę galią turintis teisės aktas, kuriuo yra įtvirtinamos 

pagrindinės žmogaus teisės ir laisvės. Viena svarbiausių demokratinės valstybės žmogaus teisių yra 

laikoma –teisė jungtis į asociacijas. Tokią teisę numato ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos 35 straipsnis: 

“Piliečiams laiduojama teisė laisvai vienytis į bendrijas, politines partijas ar asociacijas, jei šių tikslai ir 

veikla nėra priešingi Konstitucijai ir įstatymams“ Šia tiese taip pat yra numatoma ne tik teisė laisva valia 

priklausyti kuriai nors bendrijai, politiniai partijai ar asociacijai, bet ir teisė laisvai išstoti iš šių susivienijimų. 

Be to Konstitucijoje numatoma teisė ne tik vienytis į bendrijas ar asociacijas, bet ir į „kitas politines ir 

visuomenines organizacijas“, veikiančias įvairiose gyvenimo srityse t.y. politinėje, ekonominėje, kultūrinėje. 

socialinėje ir kitose srityse. Nevyriausybinių organizacijų veiklą apima ir kitos Konstitucijoje įtvirtintos 

teisės: įsitikinimų, informacijos ir idėjų, taikių susirinkimų, tautinės kultūros, švietimo, labdaros, savitarpio 

pagalbos teisės, kurios labiau siejamos su ne pelno veikla. Ne pelno organizacijos, kaip ir daugelis kitų 

organizacijų, veikia pagal tokias pat teises ir pareigas. 

2.1. Teisinis Nevyriausybinių organizacijų steigimo ir veiklos 
reglamentavimas 

Aktyvi ir greita nevyriausybinių organizacijų teikiamų viešųjų paslaugų plėtra reikalauja šios socialiai 

Klausimai diskusijai: 

m  Paminėkite Jums žinomas nevyriausybinių organizacijų rūšis
m  Kokie bruožai skiria šias organizacijų rūšis
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naudingos žmonių veiklos rūšies atitinkamo teisinio reguliavimo mechanizmo. Šiuo metu galiojančiuose 

teisės aktuose, kurie reglamentuoja nevyriausybinių organizacijų veiklą Lietuvoje, galima aptikti nemažai 

trūkumų ir prieštaravimų ne tik juos aiškinant, bet ir taikant. Efektyvių teisinių standartų paieška ir jų 

nustatymas tapo aktualiu klausimu nevyriausybinėms organizacijoms, vykdančioms socialinės paramos, 

kultūros, švietimo ir tyrimų, viešosios tvarkos užtikrinimo ir kt. funkcijas, nes siekiama užtikrinti 

profesionalių ir aukštos kokybės šių paslaugų teikimą. Pasitelkus socialines normas ir teisės aktus galima 

vadovautis tokia politika, kurioje: pirma, būtų skatinama nevyriausybinių organizacijų veikla, antra, butų 

apsisaugojama nuo nepageidaujamų tendencijų arba to, kas nepriimtina nevyriausybinių organizacijų 

vykdomai veiklai.

Pastaruoju metu nevyriausybinių organizacijų veiklą Lietuvoje reglamentuojančius teisės aktus galima 

sugrupuoti į du blokus:

1 bloką sudaro bendro pobūdžio teisės aktai, kurių normos taikomos subjektams, vykdantiems viešojo 

administravimo funkcijas valstybėje ir įgyvendinantiems žmogaus teisę burtis į susivienijimus. Šį teisės 

normų bloką galima suskirstyti į 2 grupes:

1.1. teisės normos, kuriomis nustatomi pagrindiniai nevyriausybinių organizacijų veiklos organizavimo 

principai:

m  konstitucinės teisės normos (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 35 straipsnyje 

įtvirtinta asmens teisė jungtis su kitais asmenimis į visuomeninius susivienijimus apima 

keletą teisių. Teisę steigti bendrijas, asociacijas, teisę įstoti į jas ir dalyvauti jų veikloje. 

Konstitucijoje numatytas tik vienas apribojimo pagrindas – šių susivienijimų tikslai ir veikla 

neturi būti priešingi Konstitucijai ir įstatymams. Nors Konstitucijoje minimos bendrijos ir 

asociacijos, A. Normantas , komentuodamas šį straipsnį, pažymi, jog ši formuluotė apima 

įvairias visuomeninių susivienijimų formas : visuomenines organizacijas, religines bendrijas, 

asociacijas ir kt);

m  tarptautinių sutarčių normos (Europos Konvencija dėl tarptautinių nevyriausybinių 

organizacijų juridinio asmens statuso pripažinimo nustato bendruosius tarptautinių 

nevyriausybinių organizacijų veiklos principus; tiek Visuotinė Žmogaus Teisių Deklaracija, 

tiek Tarptautinis pilietinių ir politinių teisių paktas, tiek Europos žmogaus teisių ir pagrindinių 

laisvių apsaugos konvencija įtvirtina pagrindinius žmogaus teisių ir laisvių įgyvendinimo 

principus , iš kurių vienas – teisė burtis į asociacijas ir kitus visuomeninius susivienijimus);

m  įstatymų normos: Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas, kuriame nevyriausybinės 

organizacijos priskiriamos prie viešųjų juridinių asmenų ir turi specialųjį teisnumą, t.y. jie 

gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jų steigimo 

dokumentams ir veiklos tikslams; Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, 

kuriame įtvirtintas nevyriausybinių organizacijų, kaip viešojo administravimo subjekto, 

statusas, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas, priskiriantis nevyriausybines 

organizacijas prie socialinių paslaugų teikėjų ir pan.;

1.2. teisės normos, kurios netiesiogiai susijusios su nevyriausybinių organizacijų veikla, tačiau be kurių 

praktinio įgyvendinimo negalima išsiversti (tai teisiniai santykiai, susiklostantys finansų, darbo, mokesčių 

mokėjimo, labdaros ir paramos gavimo srityje ir pan., pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos 

įstatymas, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas).
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2 bloką sudaro specialaus pobūdžio teisės aktai, kurių normos tiesiogiai taikomos nevyriausybinėms 

organizacijoms. Ši bloką taip pat būtų racionalu skirti į dvi grupes –

2.1. teisės normos, tiesiogiai taikomos atskirų rūšių nevyriausybinėms organizacijoms: visi šios grupės 

teisės aktai reglamentuoja organizacijų (asociacijų , visuomeninių organizacijų, viešųjų įstaigų ir kt. ) 

steigimo, įstatų registravimo, veiklos kontrolės, veiklos sustabdymo bei pasibaigimo tvarką ir pan. Todėl, 

analizuodami šiuos teisės aktus, kreipsime didesnį dėmesį į atskirų statusų nevyriausybinių organizacijų 

ypatumus, panašumus bei skirtumus.

m  Lietuvos Respublikos visuomeninių organizacijų įstatyme įtvirtinamas visuomeninės 

organizacijos, kaip naryste paremtos organizacijos, statusas. „Visuomeninė organizacija – 

tai Lietuvos Respublikos piliečių ir (ar) užsieniečių, nuolat gyvenančių Lietuvos Respublikoje, 

savanoriškas susivienijimas, sudarytas bendriems narių poreikiams ir tikslams, kurie nėra 

priešingi Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir įstatymams, tenkinti ir įgyvendinti“ . Įstatymas 

reglamentuoja, kad visuomeninės organizacijos nariai gali būti tik fiziniai asmenys , sulaukę 

18 m. amžiaus ( išimtys taikomos vaikų ir jaunimo visuomeninėms organizacijoms). 

Visuomeninės organizacijos veikla turi būti numatyta įstatuose.

m  Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas asociaciją apibrėžia kaip „juridinių bei 

fizinių asmenų savanorišką susivienijimą, vykdantį asociacijos narių nustatytus ūkinius, 

ekonominius, socialinius, kultūros, švietimo, mokslinio tyrimo uždavinius bei funkcijas“. 

Įstatyme asociacijos reglamentuojamos labai panašiai kaip ir visuomeninės organizacijos, 

skiriasi tik asociacijos ir visuomeninės organizacijos narių teisinis statusas (asociacijos nariais 

gali būti Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių juridiniai ir fiziniai asmenys) , tai, jog asociacijos 

veikla yra orientuota į jos narių grupinių interesų tenkinimą, bei nustatomas minimalus narių 

skaičius ( trys). Nors apibrėždamas asociacijų sąvoką, įstatymas nurodo, kokiose srityse 

vykdytini asociacijos uždaviniai ir funkcijos (ekonominėje, socialinėje, kultūrinėje ir t.t.), 

tačiau tai neatlieka svarbaus vaidmens, nes šios sritys gana plačiai suformuluotos. Todėl, 

anot R. Simašiaus, „drąsiai galima teigti, kad tikslų, motyvų bei veiklos pobūdžio prasme 

asociacijos ir visuomeninės organizacijos yra visiškai vienodi dariniai“.

m  Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas nustato pagrindinį viešųjų įstaigų statuso 

bruožą, išskiriantį ją iš kitų nevyriausybinių organizacijų – tai yra jos organizavimą įnašų į 

į registruojamą kapitalą pagrindu. „Viešoji įstaiga – tai šio įstatymo nustatyta tvarka iš 

dalininkų (savininko) turto įsteigta ne pelno organizacija, veikianti, veikianti socialinėje, 

švietimo, mokslo, kultūros, sporto, ar kitose panašiose srityse ir viešai teikianti šių sričių 

paslaugas visuomenės nariams, taip pat savivaldybės tarybos sprendimu iš savivaldybės 

turto įsteigta ne pelno organizacija, teikianti paslaugas keleivinio transporto, ryšių, elektros, 

šilumos, dujų, vandentiekio, komunalinio ūkio ar kitose panašiose srityse“ . Viešosioms 

įstaigoms įstatyme yra numatyta reali galimybė vykdyti veiklą, kurią visi laiko komercine, ir 

tuo pačiu metu nustatyta pareiga išlaikyti ne pelno organizacijos esmę bei veiklos principus.

m  Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymas numato šių nevyriausybinių 

organizacijų organizavimosi formą, kuomet paskiriant tam tikrą turtą, yra įsteigiamas teisės 

subjektas, neturintis narių, o šio subjekto struktūra ir valdymas remiasi steigėjais, t.y. 

steigėjai priima esminius sprendimus fonde. Šiame įstatyme jau pats pavadinimas nurodo, 

kuo fondas užsiima – labdara ir parama. „Fondas – tai neturinti narių ne pelno organizacija, 
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kurios veiklos tikslai yra labdara arba (ir) parama mokslo, kultūros, švietimo, meno religijos, 

sporto, sveikatos apsaugos, socialinės globos ir rūpybos, aplinkos apsaugos ir kitoms 

Labdaros ir paramos įstatymo nustatytoms sritims.“

2.2. teisės normos, reglamentuojančios nevyriausybines organizacijas pagal jų specifinę veiklos rūšį arba 

tik vienos konkrečios organizacijos veiklą ( pvz., Lietuvos Respublikos religinių bendrijų ir bendruomenių 

įstatymas, Lietuvos Respublikos meno kūrėjų ir jų organizacijų įstatymas, Lietuvos Respublikos muziejų 

įstatymas ir Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymas).

Galima teigti, kad šios organizacijos neatitinka nevyriausybinių organizacijų požymių, o esti tik visuomeninių 

organizacijų porūšiai. Gali atrodyti, kad nevyriausybinių organizacijų veiklą reglamentuojančių teisės šaltinių 

yra pakankamai daug ir įvairių, ir jie sukuria išsamią ir palankią teisinę aplinką šioms organizacijoms. Tačiau 

juos paanalizavę galime susidurti su teisės normų neapibrėžtumo, įstatymų „pertekliaus“, konkretumo ir 

kompleksiškumo stoka šioje srityje. 

Specialių, tik tam tikrą veiklą reglamentuojančių, įstatymų atsiradimą sąlygoja : 

• Lietuvoje klostosi tradicija specialiu įstatymu pabrėžti socialinio reiškimo unikalumą, 

• antra, dažnai siekiama spręsti problemas ne taisant bendrus įstatymus, dėl kurių tos 

problemos ir kyla, bet reikalaujant specifinių išimčių.

Būtinybę įstatymais nuosekliai ir kompleksiškai sureguliuoti nevyriausybinių organizacijų veiklą ir nustatyti 

aiškią valstybės koncepciją bei finansavimo ir bendradarbiavimo mechanizmą šių organizacijų atžvilgiu 

pabrėžė Lietuvos mokslininkai (D.Gineitienė, V. Domarkas ir kt.) bei nevyriausybinių organizacijų vadovai. 

Tos pačios teisinio reguliavimo problemos buvo keliamos 2002 m. gruodžio 20 d. vykusiame „Septintajame 

Lietuvos nevyriausybinių organizacijų forume“, kuriame ypač daug diskusijų ir pritarimo sulaukė naujuose 

nevyriausybinių organizacijų veiklą reglamentuojamuose įstatymų projektuose numatyta galimybė visoms 

nevyriausybinėms organizacijoms užsiimti ūkine – komercine veikla.

2.2. Pagrindinės NVO rūšys
Naryste paremtose organizacijose visa sprendimų priėmimo galia priklauso nariams, kurie arba tiesiogiai 

priima sprendimus arba renka atstovaujamus organus. Vienas narys turi vieną balsą, išskyrus kai kuriuos 

galimus labai specifinius atvejus, pavyzdžiui, grupinę narystę. Organizacijos steigėjų, pradininkų rėmėjų 

ar aktyviųjų narių vaidmuo priimant sprendimus yra nei kiek ne didesnis nei bet kurio kito nario. Tokia 

organizavimosi forma labai patraukli visų į NVO susijungusiųjų lygybei. Tokios organizacijos turi galimybę 

pritraukti daug naujų narių, palaikančių jų veiklą ir tikslus. 

Turtu paremtose organizacijose lemiamą vaidmenį vaidina steigėjai, savininkai. Būtent jie gali kontroliuoti 

visos organizacijos veiklą. Tokios narystės, kokia ji būdinga naryste paremtose organizacijose, čia nėra. 

Bendrosios teisės tradicijai būdingas viešosios naudos ir grupinės naudos organizacijų atskyrimas. 

Viešosios naudos organizacijos be jokios naudos sau siekia visai visuomenei naudingų tikslų. Grupinės 

naudos organizacijos yra sukurtos tam, kad patenkintų specifinius tam tikros grupės žmonių poreikius, tai 

yra organizacijos veikia būtent savo narių naudai Tačiau, toks skirstymas Lietuvos teisėje nėra pritaikytas.
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Nevyriausybinėje organizacijoje gali dirbti samdomi darbuotojai, t.y. darbuotojai, kuriems mokamas darbo 

užmokestis ir savanoriai – žmonės, kurie laisva valia dirba jiems patinkantį darbą ir nesitiki už tai gauti 

jokio materialaus atlygio. Anksčiau viešųjų įstaigų, asociacijų, labdaros ir paramos fondų įstatymuose 

buvo numatyta, kad šios organizacijos privalomai turi turėti du samdomus darbuotojus – organizacijos 

vadovą ir vyriausiąjį finansininką. Su jais organizacijos turėjo sudaryti darbo sutartis, o Darbo sutarties 

įstatymas nustato, kad už bet kokį darbą turi būti mokama. Daugelis nevyriausybinių organizacijų dėl to 

turėjo sunkumų – sudarius darbo sutartis su organizacijos vadovu bei vyr. finansininku, jiems privalomai 

turi būti mokamas darbo užmokestis. Daugeliui nedidelių NVO, turinčių ribotas pajamas, tai padaryti buvo 

labai sunku – jos neturi pakankamai lėšų darbo užmokesčiui. 

Tačiau 2001-06-05 LR Seimas priėmė Asociacijų įstatymo 15 straipsnio bei Labdaros ir paramos fondų 

įstatymo 14 straipsnio pakeitimus, kuriuose numatoma, kad kolegialus valdymo organas nustato 

administracijos vadovo ir vyriausiojo finansininko (buhalterio) pareiginius atlyginimus, jeigu sudaro su jais 

darbo sutartis. 

Dabar tiek asociacijų, tiek labdaros ir paramos fondų vadovai ir vyr. finansininkai gali būti savanoriai 

(dirbantys be darbo užmokesčio) arba samdomi darbuotojai. Pagal Visuomeninių organizacijų įstatymą 

tiek vyriausiasis finansininkas, tiek organizacijos vadovas gali būti renkami ir tokiu atveju jų atliekamos 

funkcijos gali būti traktuojamos ne kaip darbas. 

Savanoriai. Vienas iš svarbiausių NVO pranašumų yra tas, kad paprastai jos gali lengviau panaudoti nemokamą 

arba, kaip dažnai vadinama, savanorišką darbą. Šiuo atveju asmuo, skiriantis savo laiką NVO labui, dažniau 

traktuoja tai ne kaip darbą, iš kurio pelnomasi pragyvenimui, bet kaip laisvalaikį, kuris dėl vienų ar kitų motyvų 

yra skiriamas nemokamai padėti NVO veikloje. Savanoriai dažniausiai pasitelkiami dėl to, kad :

m gali dirbti darbus, kurie neįtraukti į organizacijos funkcijas;

m ne už kiekvieną darbą galima atlyginti pinigais;

m suteikia organizacijai atvirumo statusą;

m pateikia daug naujų idėjų, padeda gauti lėšų veiklai plėtoti;

m didina bendruomenės pasitikėjimą organizacija.

Kai kurios organizacijos įtraukia savanorius į organizacijos valdymo procesą, tačiau daugelyje organizacijų 

jie atlieka pagalbininkų vaidmenį. Dauguma savanorių organizuoja veiklą ar teikia tam tikras paslaugas. 

NVO tarybos ir valdybos nariai yra vien tik savanoriai. Savanoriai sudaro didžiulę darbo jėgą. Savanorių 

veikla ypač naudinga socialinėje sferoje, kur dažnai profesionalios pagalbos neužtenka, reikia ir žmogiškos 

šilumos, užuojautos, supratimo.

2.3. Pagrindinės ne pelno organizacijų rūšys veikiančios 
socialinėje srityje Lietuvoje 

Dabar Lietuvoje yra kelių statusų nevyriausybinės organizacijos: asociacijos, labdaros ir paramos fondai 

bei dauguma viešųjų įstaigų, kurioms būdingi šie požymiai:

m juridinis asmuo;
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m prigimtinė nepriklausomybė nuo valdžios ir valstybės valdymo institucijų;

m ne pelno paskirstymo principas (gautas pelnas nėra paskirstomas tarp steigėjų, darbuotojų 

ar narių, o investuojamas į pagrindinę įstatuose numatytą veiklą);

m savivalda ir savanoriškumas (laisvas narių įstojimas ir išėjimas);

m tarnavimas visuomenės labui;

m nėra siekiama valdžios ir tiesioginio dalyvavimo rinkimuose;

Asociacija 

Asociacijos samprata 4

1. Asociacija – savo pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis 

asmuo, kurio tikslas – koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos narių 

interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus. 

2. Asociacijos pavadinime gali būti žodžiai „asociacija“, „visuomeninė organizacija“, 

„susivienijimas“, „konfederacija“, „sąjunga“, „draugija“ ar kiti.

3. Asociacijos buveinė turi būti Lietuvos Respublikoje.

4. Asociacija privalo turėti bent vieną sąskaitą kredito įstaigoje. 

Asociacija „NVO vaikams konfederacija“ – tai skėtinė organizacija Lietuvoje, 

jungianti beveik 80 vietinių, nacionalinių ir tarptautinių nevyriausybinių organizacijų, 

dirbančių su vaikais ir dėl vaikų. NVO vaikams konfederacija savo veiklą vykdo nuo 2005 

m., ir yra nevyriausybinė, ne pelno organizacija 

Pagrindinis Konfederacijos tikslas – stebėti Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 

įgyvendinimą Lietuvoje ir teikti pasiūlymus dėl vaiko teisių šalyje įgyvendinimo ir 

apsaugos gerinimo. Konfederacija rengia alternatyvias ataskaitas Jungtinėms Tautoms 

dėl vaikų situacijos šalyje, teikia pasiūlymus valstybei vaiko gerovės klausimais. Taip pat, 

Konfederacija atstovauja jungiamų organizacijų interesams, rengia ir įgyvendina projektus, 

kurių tikslas – užtikrinti įvairiapusę vaiko gerovę. 

Konfederacijos atstovai aktyviai dalyvauja įvairiuose mechanizmuose ir darbo grupėse, 

per kurias siekia įtakoti tinkamų sprendimų, užtikrinančių apsaugotą vaikystę ir visapusę 

pagalbą šeimai, priėmimą. Konfederacija yra: Vaiko gerovės tarybos (prie LR Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos) narė; Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir 

bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 

2014-2020 metų veiksmų plano tarpinstitucinės stebėsenos grupės narė; Nevyriausybinių 

organizacijų tarybos narė, kt.

4 LR asociacijų įstatymas. 2004 m. sausio 22 d. Nr. IX-1969 Vilnius
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Kiekvienais metais NVO vaikams konfederacija, siekdama pažymėti svarbiausius 

pasiekimus vaiko gerovės srityje ir padėkoti visuomenės nariams, reikšmingai 

prisidėjusiems prie vaiko teisių įgyvendinimo Lietuvoje, organizuoja renginį „Vaikų 

žvaigždynas“. Renginio metu įteikiami „Geriausio vaikų draugo“ diplomai labiausiai 

nusipelniusiems vaiko gerovei asmenims.  

5 LR Labdaros ir paramos fondų įstatymas 1996 m. Kovo 14 d. Nr. I-1232 Vilnius. http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.
showdoc_l?p_id=429309

Labdaros ir paramos fondas
Labdaros ir paramos fondo sąvoka 5

 
Labdaros ir paramos fondas (toliau – fondas) – savo pavadinimą turintis ribotos 

civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kuris valdo, naudoja jam perduotą ir 

savo įgytą turtą, tuo turtu disponuoja ir kurio pagrindiniai veiklos tikslai – labdaros ir 

(ar) paramos, prireikus kitokios pagalbos teikimas fiziniams ir juridiniams asmenims 

Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo (toliau – Labdaros ir paramos 

įstatymas) ir šio įstatymo nustatyta tvarka mokslo, švietimo, kultūros, meno, religijos, 

sporto, sveikatos apsaugos, socialinės globos ir rūpybos, aplinkos apsaugos ir kitose 

visuomenei naudingomis ir su naudos sau siekimu nesiejamose srityse.

Žiburio Fondas (Lighthouse Foundation Lithuania) – tai nevyriausybinė, nepolitinė, 

nereliginė ir ne pelno siekianti organizacija, tarptautinio European Lighthouse 

Foundations Network tinklo tikrasis narys. Tinklas jungia vaikams ir jaunimui 

dirbančius fondus Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Švedijoje, Norvegijoje, Suomijoje, 

Vokietijoje.

Žiburio Fondo veiklos tikslas – apsaugoti vaikystę nuo institucinės žalos, teikiant 

paslaugas ir individualią paramą vaikams, kuriems institucinės globos rizika didžiausia, 

ir jų globėjams bei įtėviams. 

Žiburio Fondas teikia įvairiapusę pagalbą ir paslaugas globėjams, įtėviams, jų šeimose 

augantiems vaikams ir kitiems šeimos nariams, siekiant užtikrinti vaikų saugią 

bei sveiką vaikystę šeimai artimoje aplinkoje. Globėjų ir įtėvių šeimoms padedama 

sėkmingai spręsti vaikų auklėjimo ir ugdymo iššūkius, krizines situacijas, vaiko 

adaptacijos sunkumus, trauminius išgyvenimus. Konsultacijos ir kitos paslaugos 

taip pat yra teikiamos asmenims, kurie svarsto galimybę tapti globėjais ar įtėviais. 

Visos paslaugos jų gavėjams yra nemokamos. Nors vaikystė turi būti gražiausias ir 

laimingiausias žmogaus gyvenimo tarpsnis, vaikams, su kuriais dirba Žiburio Fondas 

reikalinga ilgalaikė pagalba. Dauguma šių vaikų yra patyrę seksualinę prievartą ir 

įvairių formų išnaudojimą, atstūmimą ir ilgalaikę nepriežiūrą, turi specialiųjų poreikių. 

Tai vaikai, kuriems būtina pasveikti nuo savo vaikystės ir iš naujo išmokti pasitikėti 

juos supančiu pasauliu. 
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Savo veikloje Žiburio Fondas vadovaujasi Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija. 

Tai plačiausiai ratifikuotas žmogaus teisių instrumentas, kuris apibrėžia visas vaiko 

socialines, kultūrines, ekonomines, pilietines ir politines teises. Tai konkretūs 

valstybės įsipareigojimai vaikams, aiškiai apibrėžiantys, kaip valstybė užtikrins 

vaikams palankią aplinką gyventi, augti ir džiaugtis vaikyste. Žiburio Fondas prisideda 

prie valstybės politikos formavimo, vykdydamas vaiko teisių įgyvendinimo stebėseną, 

teikdamas pasiūlymus dėl vaiko gerovės politikos gerinimo. 

Nuo 2015 m. gegužės mėn. Žiburio Fondas yra Neformalios nevyriausybinių 

organizacijų koalicijos „Už vaiko teises“ pirmininkaujanti organizacija. Koalicijai 

priklauso 13 Lietuvos nevyriausybinių organizacijų dirbančių žmogaus teisių, vaiko 

teisių ir asmenų, turinčių negalią, teisių srityse. Taip pat, Žiburio Fondas yra Vaiko 

gerovės tarybos (prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos) 

narys. 

Viešoji įstaiga

Viešosios įstaigos sąvoka 6

 
Viešoji įstaiga − tai pagal šį ir kitus įstatymus įsteigtas pelno nesiekiantis ribotos 

civilinės

atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas − tenkinti viešuosius interesus 

vykdant švietimo, mokymo ir mokslinę, kultūrinę, sveikatos priežiūros, aplinkos 

apsaugos, sporto plėtojimo, socialinės ar teisinės pagalbos teikimo, taip pat kitokią 

visuomenei naudingą veiklą.

 

Viešoji įstaiga „Visuomenės raidos ir vystymosi institutas“ yra ne pelno siekianti 

organizacija, kurios pagrindinis tikslas – prisidėti prie tvarios visuomenės plėtros. Tai 

– ekspertų grupė, siekianti pritaikyti ilgalaikę asmeninę profesinę patirtį ir praktinėje 

veikloje įgytas kompetencijas pilietinių teisių ir laisvių, šeimos aplinkos ir alternatyvios 

priežiūros, sveikatos apsaugos ir gerovės, švietimo, laisvalaikio, kultūrinės veikos 

sričių stiprinimui ir plėtrai, papildomų išteklių pritraukimui bei gyvenimo kokybės 

didinimui. 

Institutas siūlo įvairiapusę pagalbą, priklausomai nuo konkrečių poreikių – 

konsultacijas, mokslinių tyrimų bei galimybių studijų rengimą, mokymus teisiniais, 

finansų valdymo, kt. klausimais, metodinės medžiagos rengimą. Institutas sėkmingai 

organizuoja mokymus valstybės tarnautojams, statutiniams valstybės tarnautojams, 

6 Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas. 1996 m. liepos 3 d. Nr. I-1428 Vilnius
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vietos bendruomenėms ir privačioms įstaigoms. Esant poreikiui, Institutas sudaro 

paslaugų teikimo sutartis su lektoriais iš įvairių Lietuvos universitetų, viešojo 

ir privataus sektoriaus ekspertais, koučingo specialistais, verslo vadybos ir 

komunikacijos treneriais. 

Mūsų siūlomos paslaugos remiasi išskirtinai ekspertų praktine patirtimi rengiant ir 

įgyvendinant nacionalinius, tarptautinius, Europos Sąjungos projektus socialinėje, 

kultūros, ūkio, kitose srityse, bendradarbiaujant su viešojo administravimo, verslo, 

nevyriausybiniu sektoriumi, plėtojant tarptautinį bendradarbiavimą, rengiant metodinę 

medžiagą, organizuojant ir vykdant mokymus, dalyvaujant viešojoje politikoje, 

akademinės bendruomenės, nevyriausybinių organizacijų veikloje. 

Organizuodami mokymus ir teikdami kitas paslaugas orientuojamės į praktinę paramą 

bendruomenei, į praktikoje pritaikomų įgūdžių formavimą, ir į konkrečius rezultatus. 

NVO teisinio reglamentavimo raida nuo pirmųjų įstatymų, reglamentuojančių nevyriausybinių organizacijų 

registravimo, sąvokos aspektus iki nevyriausybinių organizacijų plėtros koncepcijos priėmimo, pateikta 

Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centro (NIPC) tinklapyje7:

m 1992 m. Vyriausybės nutarimas „Dėl ne pelno organizacijų (įmonių) įstatų pagrindinių 

nuostatų patvirtinimo“. Pradėta registruoti nevyriausybines organizacijas.

m 1995 – 1996 m. Nevyriausybinių organizacijų registravimą reglamentuojantys teisės aktai: 

Visuomeninių organizacijų įstatymas (neteko galios 2004 m.), Viešųjų įstaigų įstatymas, 

Labdaros ir paramos fondų įstatymas, Asociacijų įstatymas.

m 1998 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu buvo įkurta pirmoji NVO reikalų 

komisija.

m 1999 - 2000 m. Lietuvos Respublikos Seime buvo kuriama NVO komisija, vėliau darbo 

grupė, kuri parengė NVO plėtros įstatymo projektą.

m 2001 m. Lietuvos Respublikos Seimas po svarstymo atmetė NVO plėtros įstatymo projektą.

m 2002 m. įstatymas dėl 2 proc. mokesčio pervedimo galimybės NVO.

m 2006 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu naujai buvo suburta NVO reikalų 

komisija.

m 2009 m. pasikeitus Vyriausybei suburta naujos sudėties NVO darbo grupė.

m 2010 m. sausio 20 d. nutarimu patvirtinta Nevyriausybinių organizacijų plėtros koncepcija.

m 2010 m. birželio 7 d. nutarimu patvirtinta Nevyriausybinių organizacijų reikalų koordinavimo 

komisija.

m 2011 m. Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtinta nevyriausybinio 

sektoriaus plėtros 2011 – 2013 metų programa. (NIPC, 2009).

  7 Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras. http://www.3sektorius.lt/
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Apibendrinant:

Nevyriausybinės organizacijos užima svarbią vietą šalių politikoje, būdamos tarpinė grandis tarp 

viešojo ir privataus sektorių. Šių organizacijų veikla apima daugelį sričių, kuriose jos sėkmingai veikia 

siekdamos visuomenei naudingų pokyčių. Tačiau sėkmingai šių organizacijų veiklai neabejotinai yra 

svarbu pripažinti šias organizacijas kaip lygiavertes politikos dalyves, tokiu būdu stiprinant pilietinę 

visuomenę bei įtraukiant daugiau piliečių į valdymo sistemą.



NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ POLITIKA IR 
VEIKLOS KRYPTYS LIETUVOJE

III.
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Mokymų dalies 
tikslas

Aptarti Nevyriausybinių organizacijų politiką ir veiklos kryptis Lietuvoje

Turinio komponentai 
• NVO vieta viešojoje politikoje

• NVO veiklų spektras 

Ugdomos 
kompetencijos 

• Suvokti NVO veiklos aspektus

• Išsiaiškinti NVO veiklos perspektyvas

Raktiniai žodžiai Organizacijos, vystomoji veikla, viešoji politika

Mokymų dalies turinys

Vystomojo bendradarbiavimo politika yra neatsiejama ES, Lietuvos ir viso pasaulio užsienio politikos 

dalis, kuri apima tiek geografines, tiek temines paramos vystymuisi formas. Lietuvos, kaip ES narės, 

įsipareigojimai remti šalių vystymąsi buvo įtraukti ir į 2013 m. Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos 

Tarybai prioritetus. Todėl būtent pilietinio sąmoningumo pagrindu turi būti skatinamas visuotinių problemų 

suvokimas, žinių bei gebėjimų ugdymas, partnerystės tarp įvairių lygių sprendimų priėmėjų ir NVO 

plėtojimas vystomajam bendradarbiavimui įgyvendinti. Todėl parama mažiau išsivysčiusioms šalims yra 

tarptautinė atsakomybė, kuri Europos Sąjungoje ir yra skatinama įvairių dalyvavimo formų paieška. 

3.1. NVO politika

Dalyvavimas tampa viena iš socialinių poreikių patenkinimo sąlygų, kuri ypač svarbi „globalios politikos“ 

kontekste. Tokios politikos esmė – šalyse vykdomų veiksmų poveikio mastas. Vienos valstybės bei jos 

piliečių veiksmai politiniame ir kasdieniame gyvenime gali turėti įtakos kitos šalies vidiniams procesams. 

Dėl to turi būti užtikrinamas vystymosi procesas visose valstybių viešosios politikos srityse, o geroji 

praktika gamtos išteklių, eurointegracijos, žmogaus teisių, socialinės apsaugos ir kitose srityse vėliau 

perduodama šalims partnerėms (besivystančioms šalims). 

Dalyvavimas, kaip priemonė, siekia užtikrinti, kad bus atsižvelgta į visų grupių interesus, apsvarstant 

vieni kitų požiūrius, ir integruoti bendrus aspektus į sprendimo priėmimo procesą. Pripažįstama, kad 

dalyvavimas ir nevyriausybinės organizacijos taip pat yra ir socialinio kapitalo formavimo įrankis. 

Pastarasis yra laikomas kaip viena pagrindinių sąlygų bendruomeniškumo skatinimui ir tiek horizontalių, 

tiek vertikalių ryšių visuomenėje vystymuisi. Dėl to svarbu, kad bendradarbiavimas ir NVO dalyvavimo 

formos būtų pagrįstos skaidrumu ir pasitikėjimu, taip užtikrinant sklandesnį institucijų bei visuomenės 

įtraukimą į vystomojo bendradarbiavimo įgyvendinimą.

Nuo Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės atkūrimo buvo siekiama formuoti nevyriausybinių 

organizacijų politikos gaires, reglamentuoti jų teisinį statusą, veiklą, finansavimą, plėtros ir stiprinimo 
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galimybes. Nuo valstybinės valdžios palankios politikos nevyriausybinėms organizacijoms formavimo 

priklauso šio sektoriaus vieta ir vaidmuo teikiant viešąsias paslaugas, galimybė išreikšti savo nuomonę 

bei prisidėti prie valstybės valdymo. 

Nevyriausybines organizacijas galime identifikuoti kaip pagrindines viešojo intereso gynėjas. Būtent 

šios organizacijos užtikrina galimybę piliečiams reikšti savo mintis, jungtis į įvairaus pobūdžio pilietines 

organizacijas, pasitelkiant visų piliečių iniciatyvą reikšti savo nuomonę ir taip bandyti paveikti ar daryti 

įtaką valdžios priimamiems sprendimams. Šiuo požiūriu pilietines organizacijas arba nevyriausybines 

organizacijas galime priskirti interesų grupėms. Anot mokslininko W. Parsons (2001) politiniam procesui 

įtaką daro didelė skirtingų veiksnių įvairovė. Tinklo analizė grindžiama nuostata, kad politika formuojama 

ryšių ir priklausomybių kontekste. Taigi, politinių sprendimų priėmimas nevyksta vienpusiškai, tam 

įtakos turi įvairūs tinklai. Prie šių tinklų, kurie veikia politinius procesus, galime priskirti nevyriausybines 

organizacijas, kurios aktyviai veikdamos gali turėti įtakos valdžios priimamiems sprendimams, taip pat šios 

organizacijos būdamos arčiau piliečių gali atskleisti tam tikras visuomenėje opias problemas bei inicijuoti 

šių problemų sprendimą aukštesniame lygmenyje.

NVO reikšmę viešajame gyvenime ir viešojoje politikoje mokslininkai C. Ball ir L. Dunn (1995) pabrėžia, 

kad nevyriausybinis sektorius yra motyvuotas rūpintis, vystyti ir plėtoti visuomenę per įvairias kultūros, 

sveikatos, socialinių paslaugų sektoriaus programas. Pastaraisiais metais šios organizacijos pradėjo 

aktyviai dalyvauti tokiose procesuose kaip taikos užtikrinimas, demokratijos siekimas, žmogaus teisių 

gynimas, lyčių lygybės klausimai bei skurdo mažinimo politika. P. Ryfman (2007) teigimu išskiriamos 

pagrindinės sritys, kuriose nevyriausybinių organizacijų veikla yra ypač aktyvi šiuo laikotarpiu : plėtra, 

žmogaus teisės, aplinkosauga, humanitariniai veiksmai. Kaip matome, nevyriausybinių organizacijų veiklos 

spektras ir reikšmė šiuose procesuose yra neabejotinai svarbūs bei aktualūs šiuolaikinėje visuomenėje. 

Būtent NVO organizacijos inicijuoja įvairius projektus, akcijas, humanitarines pagalbas, kad būtų siekiama 

išspręsti problemas ne tik vietiniu, bet ir globaliniu lygmenimis.

Globalizacijos įtaka šiuolaikinei visuomenei C. Ball ir L. Dunn (1995) apibrėžia šiomis dimensijomis:

m Globalizacija mažina vyriausybių kontrolę;

m Individualizmą keičia kolektyvizmas;

m Globalizacija aštrina skirtumus tarp turtingųjų ir vargšų.

Dvi diskusinės dimensijos: globali ir vietinė, atskleidžia, kad į nevyriausybinių organizacijų veiklą negalime 

žiūrėti siauru rakursu, turime įvertinti šio objekto veiklos perspektyvas įvairių laikotarpių atžvilgiu. Šių 

autorių sąmoningai panaudota M.Gandhifrazė: „Galvok globaliai, veik lokaliai“ parodo, kad šiuolaikinėje 

visuomenėje problemos turi būti suvokiamos plačiu mastu, tačiau kiekvienu atveju priimamas individualus 

sprendimas. Vietiniu lygmeniu nevyriausybinių organizacijų svarba suvokiama taip: 

m Nevyriausybinės organizacijos yra pajėgios stiprinti valstybės socialinę ir ekonominę 

plėtrą, užtikrinti demokratiją bei prisidėti prie nacionalinių pajamų didėjimo (BVP);

m Svarbus nevyriausybinių organizacijų, valstybės institucijų bendradarbiavimas į jį 

įtraukiant ir kitas suinteresuotas grupes: finansuotojus, pačius piliečius;

m Būtinas nevyriausybinių organizacijų stebėjimas, aiškūs atsakomybės ir atskaitomybės 

kriterijai, kad jos galėtų efektyviai ir sėkmingai veikti. (C. Ball ir L. Dunn, 1995).
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Taigi, autorių teigimu, norint sėkmingos nevyriausybinių organizacijų veiklos, reikia derinti šias dvi 

dimensijas tarpusavyje. 

Žymus nevyriausybinių organizacijų srityje užsienio šalių autorius L. M. Salamon (2000) atlikęs mokslinę 

apžvalgą teigia, kad nevyriausybinės organizacijos pasižymi savitu išskirtinumu bei skirtingomis rolėmis, 

ar veiklos sritimis skirtingose valstybėse. Autorius pateikia 5 nevyriausybinių organizacijų veiklos pliusus 

arba įnašus į valstybės politiką ir 5 trūkumus:

Įnašai:
1) Paslaugų teikimas (aukšta paslaugų kokybė, nešališkumas, efektyvumas, specializacija);

2) Naujovių diegimas;

3) Atstovavimas, advokatavimas.

4) Vadovavimas;

5) Bendruomenės kūrimas ir demokratijos plėtra.

Trūkumai:
1) Partikuliarizmas (vienų savybių ar vertybių sureikšminimas atmetant kitas);

2) Paternalizmas (stipri nevyriausybinių organizacijų įtaka);

3) Profesionalizmas;

4) Išteklių nepakankamumas;

5) Atskaitomybė.

Šie išskirti privalumai ir trūkumai atskleidžia, kad nevyriausybinės organizacijos pasižymi ne tik visuomenei 

naudinga veikla, bet kaip ir visos veikiančios organizacijos, nesvarbu kokiam sektoriui priklausytų, turi ir 

neigiamų savybių. Svarbiausia šiuo atveju yra stiprinti teigimas savybes ir įnašą į valstybės gerovės kūrimą 

ir silpninti neigiamus veiksnius, kad jie sukeltų kuo mažesnes pasekmes. Suvokiant ir priimant ir taisant 

visus neigiamus veiksnius galima pasiekti teigiamų ir efektyvių pokyčių visose veiklose. 

Nevyriausybinio sektoriaus reikšmė šiuolaikinėje visuomenėje gali būti apibrėžiama įvairiai. Remiantis 

įvairiais šaltiniais galime daryti prielaidą, kad tai yra naujų darbo vietų kūrimas, visuomenės aktyvinimas, 

demokratijos skatinimas, dalyvavimas siekiant užtikrinti visuomenės gerovę, spręsti aktualius klausimus 

bei prisidėti prie problemų sprendimo. V. Perotin (2001) teigia, kad nevyriausybinio sektoriaus plėtra 

gali būti ribojama ar priklausyti nuo valstybės finansavimo. Didesnio finansavimo gali sulaukti tik tos 

organizacijos, kurios ženkliai prisideda prie socialinės politikos tikslų įgyvendinimo efektyviau nei tai gali 

padaryti valstybinės ar privačios įstaigos. Šiuo atveju autorė kelia idėją, kad nevyriausybinės organizacijos 

gali efektyviau teikti paslaugas, nei valstybinės įstaigos, kas dar labiau pabrėžia ir sustiprina šio sektoriaus 

akivaizdžią naudą ir reikšmę. 

M. J. Austin (2003) straipsnyje „The Changing Relationship Between Nonprofit Organizations and Public 

Social Service Agencies in the Era of Welfare Reform“ pateikta schemą, kuri aiškiai atspindi kaip socialinės 

– politinės jėgos pakeitė santykį tarp viešojo ir nevyriausybinio sektorių. (žr. 2 pav.)
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Šaltinis: M. J. Austin, 2003, 106 p.
2. pav. Veiksniai, keičiantys santykį tarp viešojo ir nevyriausybinio sektoriaus 

Privatizacija, pasak autoriaus, reikalauja didesnės nevyriausybinio sektoriaus atskaitomybės viešajam 

sektoriui, svarbu aiškiai dokumentuoti veiklos rezultatus. Viešasis sektorius turi griežčiau stebėti NVO veiklą. 

Decentralizacija skatina perkelti dalį atsakomybės iš viešojo sektoriaus į nevyriausybinį, kuriant skaidrią 

vietos bendruomenę. Ryšys tarp privatizacijos ir decentralizacijos parodo unikalų politinį ir ekonominį 

paslaugų teikimo sąveikavimą. Iššūkis yra perleisti atsakomybę vadovaujantis decentralizacijos principu ir 

tuo pačiu metu laikytis atskaitomybės pagal privatizacijos principą. 

Taigi, galime teigti, kad kuriant aktyvią vietos bendruomenę, kuri yra socialinių paslaugų teikėja, 

reikia suteikti daugiau jai galimybių ir veiklos laisvės, vis dėlto atskaitomybė už savo atliekamus veiksmus 

turi išlikti. Perėjimas nuo privatizacijos skatina valstybę ieškoti aukštesnės paslaugų kokybės už mažesnę 

kainą. Šiuo atveju tai suteikti pajėgus yra nevyriausybinis sektorius, kuriam decentralizacijos eigoje yra 

suteikta daugiau veiklos galimybių. Besivystanti partnerystė tarp viešojo ir nevyriausybinių sektorių sukuria 

teigiamas pasekmes socialinių paslaugų gavėjams, bei kitoms suinteresuotoms šalims. 

3.2. NVO veiklos kryptys
Tarptautinėje ne pelno organizacijų kvalifikacijoje (ICNPO) pagal veiklos sritis yra suskirstytos į dvylika 

grupių, o šios grupės dar į dvidešimt keturis pogrupius. Toks skirstymas padarytas atsižvelgus į JT 

rekomendacijas (3 pav.)

Pagrindinės 12 grupių yra šios:
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3 pav. Nepelno organizacijų pasiskirstymas pagal veiklos sritis.

Šioje tarptautinėje ne pelno organizacijų klasifikacijoje detalizuojamos šios nevyriausybinių organizacijų 

veiklos kryptys. Prie socialinių paslaugų teikimo yra išskiriama šios veiklos gairės: vaiko gerovė, dienos 

centrai vaikams; paslaugos jaunimui ir jaunimo gerovės stiprinimas; paslaugos šeimai; paslaugos 

neįgaliesiems; paslaugos senyvo amžiaus asmenims; savipagalbos grupės; nelaimingų atsitikimų 

prevencija ir kontrolė; laikinas apgyvendinimas; pagalba pabėgėliams; pajamų išlaikymas ir priežiūra; 

materiali pagalba maistu, daiktais ir pan. Taigi, galime konstatuoti, kad teikiant socialines paslaugas NVO 

veiklos sritys ir mastai gali būti labai platūs ir apimti įvairius visuomenės gyventojų sluoksnius, labiausiai 

pagalbos stokojančioms žmonių grupėms. 

 

Papildoma rekomenduojama literatūra 

■ Raipa A. ir kiti. Šiuolaikinio viešojo valdymo plėtros procesų strateginiai uždaviniai. Modernus viešasis 
valdymas: kolektyvinė monografija, Kaunas, 2012, p. 330-331;334,ISBN 978-609-454-050-9
■ Kvieskienė G., Kvieska V. Socialinės partnerystės įtaka inovacijoms. Edukologija, Vilnius, 2012.

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR
VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ BENDRADARBIAVIMO 

STIPRINIMO GALIMYBĖSApibendrinant:

Nevyriausybinės organizacijos užima svarbią vietą kiekvienos demokratinės šalies politikoje, būdamos 

tarpine grandimi tarp viešojo ir privataus sektorių. Šių organizacijų veikla apima daugelį sričių, kuriose 

jos sėkmingai veikia siekdamos visuomenei naudingų pokyčių. Tačiau sėkmingai šių organizacijų 

veiklai neabejotinai yra svarbu pripažinti šias organizacijas kaip lygiavertes politikos dalyves, tokiu 

būdu stiprinant pilietinę visuomenę bei įtraukiant daugiau piliečių į valdymo sistemą.



NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR
VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ BENDRADARBIAVIMO 

STIPRINIMO GALIMYBĖS

IV.
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Mokymų dalies tikslas Formuoti dalyvių žinias ir įgūdžius, kaip užtikrinti NVO ir valstybės 
institucijų bendradarbiavimą

Turinio komponentai 
• Institucijų bendradarbiavimas

• Socialinių paslaugų pirkimas

• NVO atstovų įtraukimas į sprendimų priėmimą

Ugdomos kompetencijos 
• Žinios - kodėl svarbus ir naudingas tarpinstitucinis bendradarbiavimas

Raktiniai žodžiai NVO, tarpinstitucinis bendradarbiavimas, vystomasis bendradarbiavimas

Mokymų dalies turinys

Bendradarbiaujant NVO ir savivaldybėms yra užtikrinamas socialinių paslaugų sistemos efektyvumas ir 

sudaromos palankesnės sąlygos gyventojams gauti socialines paslaugas. Be to, dėka šio bendradarbiavimo 

galima tiksliau nustatyti žmonių poreikius ir teikti socialines paslaugas toms gyventojų grupėms, kurioms 

labiausiai jų reikia. Remiantis Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos nevyriausybinių 

organizacijų (NVO) subsidijų schemomis: Galimybių studija (2010, p. 26), NVO ir vietos savivaldos institucijų 

bendradarbiavimas pasireiškia keliose srityse: socialinių paslaugų pirkimas iš NVO, finansinė parama NVO 

ir jų projektams, ir NVO atstovų įtraukimas į sprendimų priėmimą. 

Šiuolaikinėje visuomenėje NVO įgyvendina svarbius uždavinius valstybės gerovei užtikrinti. Nevyriausybinės 

organizacijos nuo labdaringos pagalbos vargšams XVIII amžiuje teikimo transformavosi iki aktyvaus 

valstybinio subjekto dalyvio, kuris dalyvauja visuomeniniame gyvenime, tarpininkauja tarp valstybinio 

sektoriaus ir piliečių.

Remiantis Nevyriausybinių organizacijų plėtros koncepcija (Žin.,2010, Nr.: 12-566), po Lietuvos valstybės 

nepriklausomybės atkūrimo NVO steigimąsi ir veiklą reglamentuojantys teisės aktai buvo keičiami ir 

tobulinami, tačiau tai buvo daroma nenuosekliai. Iki šiol Lietuvoje nėra aiškių NVO finansinio rėmimo 

principų, neapibrėžta NVO vykdomos visuomenei naudingos veiklos samprata. Galbūt todėl iki šiol nėra 

sukurti aiškūs mechanizmai, kaip NVO ir savivaldybės turėtų bendradarbiauti teikiant socialines paslaugas, 

neatrasta visa šio bendradarbiavimo galima nauda visuomenei. Dėl šių priežasčių svarbu išsiaiškinti, ar 

savivaldybės skiria pakankamai dėmesio bendradarbiavimui su nevyriausybinėmis organizacijomis ir kaip 

NVO dalyvauja socialinių paslaugų teikime, kokiais būdais jos tarpusavyje bendradarbiauja. Nuo visų šių 

aplinkybių priklauso socialinių paslaugų kokybė ir netgi jų įkainis.

Nevyriausybinių organizacijų ir institucijų tarpusavio ryšiai yra svarbūs. Tai įvairių krypčių, formalūs ir 

neformalūs asocijuotų piliečių ir valdžios atstovų bendradarbiavimo, informacijos ir sąveikos ryšiai, kurie 

daro įtaką viešajai erdvei. 
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Atsižvelgiant į atsakymus galima išskirti institucijas/veikėjus, su kuriais palaikomi ryšiai:

m LR Užsienio reikalų ministerija; 

m LR Švietimo ir mokslo ministerija;

m LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija;

m Seniūnijos;

m Savivaldybės;

Taip pat buvo paminėti:

m LR Seimo Socialinių reikalų komitetas/Vyriausybė;

m Atskiri Seimo nariai;

m Nuolatinė Lietuvos atstovybė Briuselyje;

m Europos parlamento nariai.

Tačiau Savivaldybių ir NVO partnerystė Lietuvos vystymo politikoje beveik nevyksta arba vyksta projektinio 

režimo rėmuose. 

Daugelis autorių (Markauskaitė, 2005; Kučinas, 2001, Žalimienė, Rimšaitė, 2007 ir kt.) pabrėžia 

subsidiarumo principo svarbą NVO ir valdžios santykiuose. Pastaruoju metu akcentuojamas valstybinio 

sektoriaus ir NVO bendradarbiavimas organizuojant ir teikiant socialines paslaugas remiantis solidarumo 

ir subsidiarumo principais. 

Pastebima, kad gerovės valstybės kūrimas, pagal subsidiarumo ir solidarumo principus, remiasi 

valstybinio, pelno siekiančio bei trečiojo sektorių bendradarbiavimu, kuris be NVO įsteigtų institucijų, 

vystomo socialinių paslaugų tinklo būtų sunkiai įsivaizduojamas. Svarbu siekti skirtingų dydžių modernios 

valstybės institucijų sutarimo. Pilietinis sektorius turi ieškoti naujų bendradarbiavimo galimybių, kurios 

užtikrina ne tik organizacinį gyvybingumą (užtikrinant finansinę, materialinę arba politinę paramą), bet ir 

stiprina pilietines iniciatyvas bei suteikia įvairioms socialinėms grupėms galimybių ieškoti būdų spręsti 

savo problemoms. 

Reikia paminėti ir tai, kad pastaruoju metu savivaldybių ir NVO santykiuose įvyko tam tikri pokyčiai. Nuo 

ypatingo NVO statuso saugojimo pereita prie kontraktinių (sutarčių sudarymo, paslaugų pirkimo) santykių. 

Taipogi, pastebėta, kad su NVO bendradarbiaujama ne dėl jų išskirtinės pasaulėžiūros patrauklumo, o dėl 

to, kad šios organizacijos laikomos lygiavertėmis socialinių paslaugų rinkos dalyvėmis ir gali konkuruoti 

su kitais paslaugų teikėjais. 

Dažniausiai pasitaikančios bendradarbiavimo formos yra bendrų komisijų ir bendrų darbo grupių 

sudarymas, bendrų projektų vykdymas, asmenų, atsakingų už savivaldybės ir NVO ryšius, paskyrimas, 

Aptarkime:
m  Kokiais klausimais/kokiose srityse bendradarbiaujate su įvai-
riomis valstybės institucijomis (pvz., ministerijomis, savivaldybė-
mis ir t.t.). Kaip dažnai tą darote?
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paslaugų iš NVO pirkimas, dotavimas, parama, keitimasis informacija, patalpų, reikalingo inventoriaus 

skyrimas NVO panaudos būdu.

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PIRKIMAS IŠ NVO

Savivaldybės turi užtikrinti plačiausią socialinių paslaugų ratą, todėl taiko gana įvairius būdus šių paslaugų 

pirkimui. Esamas teisinis reglamentavimas Lietuvoje numato tris būdus valstybės ir savivaldybės 

institucijoms pirkti viešąsias paslaugas (į jas įeina ir socialinės paslaugos) iš NVO. 

Viena iš dažniausiai sutinkamų socialinių paslaugų pirkimo iš NVO formų yra savivaldybinių programų 

tvirtinimas. Savivaldybių vykdomosios institucijos rengia ir tvirtina tikslines programas, kurių pagalba 

lėšos gali būti skirtos NVO įgyvendinti tam tikrus projektus. Programų tvirtinimas yra tinkamas būdas tais 

atvejais, kai numatomas aiškus ir ilgalaikis valstybės/savivaldybės lėšų investavimas tam tikroje socialinėje 

srityje, t.y. susiformavęs paslaugų, kurias gali ir turi užtikrinti valstybė/savivaldybės poreikis. Tokiu būdu iš 

anksto planuojant, kad reikiamas paslaugas galės teikti pakankamai platus organizacijų ratas, programose 

numatomos lėšos, reikalavimai ir tvarka, kuria NVO bus skiriamos lėšos paslaugų teikimui. 

Kitas pakankamai lankstus būdas pirkti paslaugas iš NVO yra viešieji pirkimai. Viešųjų pirkimų keliu galima 

pirkti paslaugas iš įvairių tipų organizacijų ir įmonių, tame tarpe ir NVO. Viešasis pirkimas –perkančiosios 

organizacijos atliekamas prekių, paslaugų ar darbų pirkimas, kurio tikslas –sudaryti viešojo pirkimo–

pardavimo sutartį (LR Viešųjų pirkimų įstatymas, 1 skyrius, 2 straipsnis, 28 punktas, Žin.,2006, Nr.4-102).

Koncesijos, kaip vienas iš valstybės ir NVO bendradarbiavimo būdų minimas įvairiose šaltiniuose. Jos 

įvardijamos ir kaip sutartinė partnerystė, kai bendradarbiavimas vykdomas vien tiktai koncesijos ir jos 

įvairių formų sutarčių pagrindu, nesteigiant mišrios bendrovės. Koncesininkui suteikiamas leidimas 

vykdyti ūkinę komercinę veiklą, susijusią su infrastruktūros objektų projektavimu, statyba, plėtra, 

atnaujinimu, pakeitimu, remontu, valdymu, naudojimu ar priežiūra; teikti viešąsias paslaugas (Savivaldybių 

organizuojamų viešųjų..., 2010, p. 9).Yra esminį skirtumą tarp viešųjų pirkimų ir koncesijos, teigdami, kad 

viešųjų pirkimų atveju NVO parduoda paslaugą, o už ją moka valstybės ar savivaldybės institucija, tuo 

tarpu koncesijos atveju savivaldybės institucija perleidžia nevyriausybinėms organizacijoms ar kitiems 

privatiems subjektams teisę teikti tam tikras paslaugas, už kurias jau moka arba patys naudos gavėjai, 

arba kiti subjektai. 

Galima išskirti ir tokius socialinių paslaugų pirkimo iš NVO etapus:

m bendruomenės paslaugų plano, kuris remiasi socialinių paslaugų poreikio vertinimu, 

sudarymas;

m paslaugų pirkimo plano sudarymas;

m paslaugų pirkimo konkurso rengimas; 

m sutarties dėl socialinių paslaugų teikimo sudarymas tarp teikėjo ir kliento interesus 

atstovaujančios institucijos ( savivaldybės ).

Socialinės paslaugos iš NVO perkamos pagal tam tikrus etapus, kurių metu išsiaiškinama, kokių socialinių 

paslaugų labiausiai reikia bendruomenei ir pagal tai sudaromas paslaugų pirkimo planas.
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NVO ATSTOVŲ ĮTRAUKIMAS ĮSPRENDIMŲ PRIĖMIMĄ

NVO ir savivaldybių bendradarbiavimas įtraukiant NVO atstovus į sprendimų priėmimą apima jų reguliarų 

keitimąsi informacija, konsultavimąsi (pasiūlymų ir nuomonių teikimą) priimant viešajam interesui ir 

šalims aktualius sprendimus, atstovų delegavimą į savivaldybės sprendimus priimančias bei patariamąsias 

komisijas, tarybas, darbo grupes (Lietuvos nevyriausybinių organizacijų..., 2006, p. 36).

NVO teisę įsitraukti į sprendimų priėmimą savivaldybėse numato LR Viešojo administravimo įstatymas 

(Žin., 2006, Nr. 77-2975), kuriame teigiama, kad „viešojo administravimo subjektai dėl administracinių 

sprendimų, susijusių su bendrais teisėtais visuomenės interesais, turi konsultuotis su visuomenės 

interesams tam tikroje srityje atstovaujančiomis organizacijomis (asociacijų, profesinių sąjungų, kitų 

nevyriausybinių organizacijų atstovais).“ (2 skirsnis, 7 straipsnis, 1 punktas). 

Tačiau, kaip minima Nacionalinėje nevyriausybinių organizacijų tarybos sukūrimo studijoje (2009, p. 9), 

iki šiol Lietuvoje nėra tokių konsultacijų mechanizmų, paremtų aiškiomis taisyklėmis bei gerąja praktika. 

Šioje studijoje teigiama, kad jeigu būtų įsteigta, tokį mechanizmą galėtų sukurti nacionalinė įvairių NVO 

interesus atstovaujanti struktūra –NVO taryba. 

Remiantis tyrimo „Lietuvos nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas su valstybės ir savivaldybių 

institucijomis ir įstaigomis“ (2006, p. 40) NVO atstovavimo principas tiek pačių NVO, tiek ir savivaldybių 

darbuotojų dažnai yra painiojamas su visuomenės atstovavimu apskritai. NVO visuomet atstovauja tik tam 

tikrą visuomenės interesą, net ir tais atvejais, jei tas interesas ir yra labai svarbus platesnei visuomenės 

grupei. Be to, labai dažnai tas „atstovaujamas interesas“ vienų organizacijų, konkuruoja su kitų NVO 

interesais. Todėl tokiu atveju yra svarbus ne tik NVO ir vietos savivaldybių bendradarbiavimas, bet ir pačių 

organizacijų susikalbėjimas, bendros pozicijos, tikslų bei lūkesčių iškėlimas. Taigi, nors Lietuvoje teisinis 

pagrindas NVO atstovams įsitraukti į sprendimų priėmimą egzistuoja, tačiau gerosios praktikos nebuvimas 

šioje veikloje liudija, kad vis dar nėra parengtų aiškių taisyklių, kaip tai turėtų vykti. Tokiu atveju svarbus 

tampa ne tik savivaldybių požiūris į NVO lūkesčius, bet ir pačių NVO mokėjimas susitelkti bendram tikslui, 

ir išreikšti savo nuomonę.

FINANSINĖ PARAMA NVO IR JŲ SOCIALINIAMS PROJEKTAMS

Savivaldybės bendradarbiaudamos su NVO teikia joms ir jų socialiniams projektams finansinę paramą. 

Tokiu būdu NVO sklandžiau įtraukiamos į socialinių problemų sprendimą. 

2013-2015 metų NVO sektoriaus stiprinimo ir plėtros gairėse įvardinti tokie NVO finansavimo šaltiniai: 

m nario mokestis, 

m valstybės finansavimas (projektų finansavimo atžvilgiu), 

m parduodamos paslaugos (įskaitant ir viešųjų pirkimų būdu laimimus konkursus), 

m parama gaunama užsienio šalių, 

m verslo įmonių parama, privačių asmenų aukos,

m pajamos iš 2 proc. ir kt.



88

Tyrimo „Valstybės ir savivaldybių valdymo institucijų finansinė parama nevyriausybinėms organizacijoms“ 

santraukoje (2006, p. 3) teigiama, kad NVO lyderiai dažnai pabrėžia, kad valdymo institucijos kaip 

pagrindinį (jei ne išimtinį) finansinių santykių su NVO būdą –vieną kartą per metus skelbiamus konkursus 

paramai gauti. Tokių konkursų metu NVO paprastai gali pretenduoti tik į dalinę paramą, dažnai negali gauti 

reikalingų lėšų darbuotojams samdyti, pirkti pagrindinėms priemonėms, dėl to labai stipriai kenčia projektų 

ir paslaugų kokybė, praktiškai neįmanoma ryškesnė jų plėtra. Remiantis Nevyriausybinių organizacijų 

plėtros koncepcija pagrindiniai NVO finansavimo šaltiniai yra rėmimo fondai, programos ir lėšos, gaunamos 

laimėjus viešųjų pirkimų konkursus. 

Visgi reikia atkreipti dėmesį, kad Lietuvoje nėra sukurtos pakankamos NVO finansavimo sistemos. Taip 

galima teigti dėl tokių priežasčių:

m Nėra takoskyros tarp NVO teisės siekti viešosios arba grupinės naudos, todėl visi paramos 

gavėjo statusą turintys juridiniai asmenys priskiriami prie tenkinančių viešąjį interesą;

m Lengvatos ir parama pasiekiamos daugeliui NVO, todėl ribotos lengvatų taikymo, 

kontrolės ir priežiūros galimybės;

m Nėra aiškių ir skaidrių NVO veiklos vertinimo kriterijų joms dalyvaujant finansinės 

paramos ar viešųjų paslaugų konkursuose;

m NVO skiriamoms lėšoms ir lengvatoms naudojasi valstybės ir savivaldybių įsteigtos 

įstaigos.

Taigi, galima teigti, kad NVO bendradarbiaujant su savivaldybėmis galimybės pritraukti lėšas savo socialinei 

veiklai priklauso nuo Lietuvos Respublikoje veikiančių teisės aktų, reglamentuojančių tokio pobūdžio veiklą ir 

jos galimybes, taip pat nuo šalies ekonominė situacijos, pilietinės kultūros (labdaros, paramos, savanorystės 

ir panašių tradicijų plėtros) bei pačių NVO sektoriuje dirbančių asmenų gebėjimų pritraukti lėšas.

Papildoma rekomenduojama literatūra 

■ Kvieskienė G., Kvieska V. Socialinės partnerystės įtaka inovacijoms. Edukologija, Vilnius, 2012.

Apibendrinant:

NVO mano, kad pačios turi imtis iniciatyvos, o institucijos savo kompetencijų ribose taipogi turėtų 

kviesti NVO atstovauti piliečių interesams.

Vertinant NVO ir valstybės institucijų bendradarbiavimą svarbus yra funkcijų pasidalijimas įvairiais 

klausimais. 

Nevyriausybinių organizacijų ir vyriausybinio sektoriaus bendradarbiavimas leidžia siekti efektyvesnių 

tikslų užtikrinant visuomenės gerovę. Partneryste ir pasitikėjimu paremtas bendradarbiavimas sukuria 

aplinką, kurioje šiuos tikslus abiems pusėms pasiekti yra lengviau. 



NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ 
FINANSAVIMAS

V.
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Mokymų dalies tikslas Formuoti dalyvių žinias ir įgūdžius, kaip užtikrinti NVO finansavimą

Turinio komponentai 
• NVO finansavimo sistema

• NVO finansavimo šaltiniai

Ugdomos kompetencijos 
• Suteikti žinių apie galimus NVO finansavimo mechanizmus

Raktiniai žodžiai NVO, finansavimas, mokestinė aplinka

Mokymų dalies turinys

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ FINANSAVIMAS

Nevyriausybinių organizacijų finansavimas Lietuvoje yra apibrėžtas šiais teisės aktais: 

m Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymu.

m Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų  įstatymu.

m Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu.

Pirmasis toks teisės aktas, kuriame apibrėžtas NVO finansavimas –LR labdaros ir paramos įstatymas. Jame 

nustatyta, kad „Lietuvos Respublikoje registruoti labdaros ir paramos fondai, asociacijos, viešosios įstaigos, 

religinės bendruomenės, bendrijos ir centrai, tarptautinių visuomeninių organizacijų skyriai (padaliniai) turi 

teisę gauti paramą, jeigu labdaros teikimas numatytas jų įstatuose arba religinių bendruomenių, bendrijų 

ir centrų kanonuose, statutuose ir kitose normose bei veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose. Kitaip 

tariant, šis įstatymas nurodo, kokios organizacijos yra tiesioginės paramos gavėjai Lietuvos Respublikos 

teritorijoje ir kokie dokumentai reglamentuoja tos paramos jiems skyrimą. 

Be to, šiame įstatyme yra apibrėžta, kas nėra vadinama labdara ir kokie juridiniai ir fiziniai asmenys gali tą 

paramą teikti nevyriausybinėms organizacijoms. 

Kalbant apie Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą, verta paminėti, kad jame yra nurodyta, kokiais 

būdais yra surenkami viešųjų įstaigų (viešąsias įstaigas galime priskirti prie nevyriausybinių organizacijų) 

finansiniai resursai: „Viešosios įstaigos dalininkų kapitalas yra lygus dalininkų įnašų vertei. Viešosios 

įstaigos dalininkai ir jų įnašų vertė yra įrašomi viešosios įstaigos dokumentuose, o dalininkui išduodamas 

jo įnašų vertę patvirtinantis dokumentas. Jeigu dalininkas papildomai perduoda viešajai įstaigai įnašus, 

parduoda ar kitaip perleidžia dalininko teises kitam asmeniui, turi būti atitinkamai pakeičiami įrašai 

viešosios įstaigos dokumentuose ir pakeičiami įnašų vertę patvirtinantys dokumentai. Kitaip tariant, šiame 

įstatyme yra nurodyta, kad didžiausią finansų dalį viešosiose įstaigose įneša jos dalininkai, tuo pačiu jie 
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yra ir didžiausi šių nevyriausybinių organizacijų finansuotojai. Taip pat šiame straipsnyje minima, kaip 

yra teisiškai įforminamas šis finansavimas ir kaip pasikeitus viešųjų įstaigų rėmėjams (dalininkams) yra 

įtvirtinamas naujo finansuotojo statusas. Be to, šiame įstatyme galima surasti, kaip viešoji įstaiga privalo 

panaudoti gautas investicijas (paramą) iš dalininkų ar fondų.

Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme yra nurodyta, kad asociacijoms draudžiama „pirkti prekes ir 

paslaugas už akivaizdžiai per didelę kainą, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu yra suteikiama labdara asmeniui, 

kuris pagal Labdaros ir paramos įstatymą yra labdaros gavėjas. 

Šiuo draudimu norima pasakyti, jog asociacijos, nors ir būdamos nevyriausybinėmis organizacijomis, gali 

būti kitų NVO rėmėjomis, bei pirkti prekes ir paslaugas iš kitų organizacijų, suteikdamos joms finansinius 

resursus. Be to šiame įstatyme yra minimas ir kitas draudimas asociacijoms, kuriame kalbama apie 

patalpų pardavimą, kuris taip pat gali būti kaip parama nevyriausybinėms organizacijoms kaip materialusis 

resursas (parama patalpomis). 

Išanalizavus Lietuvos Respublikos įstatymus, reglamentuojančiuos nevyriausybinių organizacijų 

finansavimą, galima teikti, jog įstatymuose yra nurodyta, kad paramos teikėjai gali būti netik fondai ar kitos 

nevyriausybinės organizacijos, o ir valstybinės įstaigos, tarp jų ir Savivaldybės. Kitaip tariant, šie įstatymai 

apibrėžia nevyriausybinių organizacijų ir savivaldybės bendradarbiavimą teikiant viešąsias paslaugas. 

Išanalizavus Lietuvos Respublikos teisės aktus reglamentuojančius nevyriausybinių organizacijų finansavimą, 

galima teigti, kad Lietuvos Respublikos teisinėje bazėje nėra konkrečiai apibrėžtas nevyriausybinių organizacijų 

statusas, tiek ir jų finansavimo specifika. Be to, gero teisinio reglamentavimo nebuvimas neleidžia nei pačių 

nevyriausybinių organizacijų atstovams nei savivaldybių tarnautojams teisingai paruošti finansavimo aprašų 

ir tvarkų, kitaip tariant, savivaldybei yra suteikiama laisvė parengti finansavimo tvarkas savo nuožiūra, nes 

nėra teisės akto, kuris nurodytų, kaip tos tvarkos turėtų būti paruoštos

NVO finansiniai šaltiniai ir savivaldybių paramos dalis

Nors nevyriausybinių organizacijų veikla neparemta pelno siekimu ir gavimu, tačiau kad kiekviena 

nevyriausybinė organizacija egzistuotų ir sėkmingai organizuotų savo veiklą pagal iškeltus tikslus jai reikalingi 

finansiniai ištekliai. Kalbant apie nevyriausybinių organizacijų finansavimo šaltinius, pirmiausiai atkreipiame 

dėmesį į valdžios institucijas, tačiau jos nėra vienintelės nevyriausybinių organizacijų veiklos finansuotojos. 

Valstybės parama nevyriausybinėms organizacijoms gali pasireikti netiesiogiai ir tiesiogiai. Netiesioginė 

valstybės parama susijusi su Lietuvos Respublikos teisinės bazės, kuria bus paremtas nevyriausybinių 

organizacijų finansavimas, ruošimu ir palankaus teisinio klimato užtikrinimu. Remiantis šiuo aspektu galima 

teigti, kad esminis nevyriausybinių organizacijų bruožas –gauto pelno neskirstymas. Tiesioginė valstybės 

parama suvokiama kaip materialinių ir finansinių resursų suteikimas nevyriausybinėms organizacijoms. Be 

to, ši parama dažniausiai teikiama per savivaldybes, nes jos arčiausiai piliečių esanti valstybinė institucija. 

Kalbant apie savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų sąveiką pastebima, jog jas vienija vienas bendras 

uždavinys – patenkinti vietinių gyventojų poreikius ir padėti jiems išspręsti pačias opiausias esančias problemas. 
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Jeigu nebūtų nevyriausybinių organizacijų, daugelis savivaldybių nesugebėtų išspręsti daugumos gyventojų 

socialinių, ūkinių ir kitokių esminių problemų. Todėl vienas iš šių problemų sprendimo būdų, savivaldybių ir 

nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas, paremtas savivaldybės finansine ir materialine parama. 

Kadangi nevyriausybinės organizacijos kaip ir kitos organizacijos privalo mokėti mokesčius, joms daugeliu 

atveju yra taikomos lengvatos. Neapmokestinamos paramos gavimą gali laikyti viena iš pagrindinių 

mokestinių lengvatų, kurias Lietuvos Respublikoje nevyriausybinėms organizacijos nustato LR Labdaros ir 

paramos įstatyme. Kalbant apie daugelį nevyriausybinių organizacijų, remiantis galima teigti, kad pagrindiniu 

jų finansavimo šaltiniu buvo savivaldybės, ministerijos ir užsienio fondai, sėkmingai plėtojantys savo veiklą 

Lietuvoje. Dauguma nevyriausybinių organizacijų pagrindiniu finansavimo šaltiniu naudojančios valdžios 

institucijų paramą, labai dažnai susiduria su tuo, jog palaipsniui vis dažniau tampa nuo jų priklausomos. 

Tačiau Statistikos departamento nustatyta jog didžiausia dalis finansavimo nevyriausybinių organizacijų 

buvo gaunami iš išorinių (projektinių) šaltinių ir tik 5 % biudžeto sudarė narių mokesčiai. Toks mažas 

vidinių resursų turėjimas priveda prie išlikimo problemų it nevyriausybinės organizacijos yra priverstos 

ieškoti papildomų išorinių finansavimo šaltinių. 

Prieš konkretizuojant išorinių investicijų į nevyriausybinių organizacijų veiklą tipus, būtų galima paminėti 

tris NVO finansavimo būdus: 

m dotacija, 

m finansinė parama

m kontraktas. 

Dotacija –„valstybės ir savivaldybės institucijų, tarptautinių organizacijų ir fondų bei kitų trečiųjų asmenų 

finansinė ir materialinė parama konkrečiai veiklai. Dotacijoms taip pat priskiriamas ir nemokamai gautas turtas. 

Dotacija galima vadinti paprasčiausią ir mažiausiai sąnaudų reikalaujantį nevyriausybinių organizacijų veiklos 

finansavimo būdą. Šis finansų pritraukimo būdas dažniausiai taikomas smulkių išlaidų, susijusių su einamosiomis 

veiklomis, pvz. laiku nesumokėtas nuomos mokestis ar sąskaita už ryšių paslaugas bei smulkų remontą, 

sutrikus planuotų lėšų iš kitų šaltinių pervedimui. Dotacijos labai dažnai patrauklios naujai susikūrusioms 

nevyriausybinėms organizacijoms, nes tokia parama jas paskatina imtis naujų veiklų. Dotacija kaip finansavimo 

būdas turi ir gerų ir blogų niuansų. Viena vertus, dotacija kaip finansinė paskata, nevyriausybines organizacijas 

neįpareigoja imtis svarbių labai didelių projektų, kurie iš NVO reikalauja didelės atsakomybės, o tik papildo jų 

mažus biudžetus. Antra vertus, toks „lengvai―gaunamas finansavimas turi ir blogų pasekmių. Viena tokių – 

jis neskatina organizacijų tobulėti, o stovėjimas vietoje ateityje tokios nevyriausybinėms organizacijoms neleis 

dalyvauti dideliuose projektuose, nes paprasčiausiai jos neturės patirties. Šis finansavimo būdas yra labiau 

žalingas nei naudingas, todėl nevyriausybinės organizacijos jį retai naudoja. 

Finansinė parama (angl. Grant) –tai dinamiškiausias nevyriausybinių organizacijų finansavimo būdas, 

reikalaujantis organizacijų narius pastoviai kelti savo kvalifikaciją ir nuolatos ieškoti naujų sumanymų 

tolimesnei veiklai plėtoti. Finansinė parama yra griežtai susijusi tik tam tikru projektu, kuris konkurso 

metu bus pripažintas geriausiu. Iš to galima spręsti, kad finansinę paramą šiuo atveju gaus tik geriausius 

sumanymus ir sprendimus pasiūliusi nevyriausybinė organizacija. Be to, šis finansavimo būdas 

nevyriausybinėms organizacijoms didina tikslinių lėšų veikloms efektyvumą, nes pateikti projektai leidžia 

organizacijoms prašyti finansavimo toms veiklos sritims, kurios dar nebuvo finansuotos anksčiau. 
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Kontraktas (visuomenės sutartis) –tai brandžiausia nevyriausybinių organizacijų finansavimo forma, nes 

ji yra įstatymiškai apibrėžta kaip valdžios institucijų įsipareigojimų visuomenei perleidimas organizacijai 

kartu su visomis galiomis ir finansiniu aprūpinimu. Kitaip tariant, savivaldybė ar kita valstybinė įstaigą 

su nevyriausybine organizacija pasirašo nuo 2 iki 5 metų laikotarpiui kontraktą ir ši įsipareigoja vykdyti 

kontrakte numatytą veiklą pagal kontrakto sąlygas naudojant savivaldybės ar kitos įstaigos finansavimą. 

Kontraktas kaip finansavimo forma nevyriausybinėms organizacijoms yra labai naudingas, nes jis joms 

garantuoja galimybes nuolatiniai veiklai, nes prieš pasirašydama kontraktą nevyriausybinė organizacija 

gali suplanuoti organizacijos veiklas keliems metams į priekį. O tai skatina organizacijos raidą, tobulinti 

naujų darbuotojų įgūdžius. Vis dėlto šis būdas taikomas labai kvalifikuotoms organizacijoms galinčios 

didžiuoti savo laimėjimais toje srityje, kuriai taikomas kontraktas. 

NVO finansavimo šaltiniai

ŪKINĖ VEIKLA ARBA PRODUKTŲ IR PASLAUGŲ PARDAVIMAS. Dauguma nevyriausybinių organizacijų 

(dažniausiai tai didelio masto) savo biudžetus papildo pardavinėja savo pačių pagamintus produktus ar 

atliekamas paslaugas, pvz. gatvių priežiūros ar šiukšlių išvežimo paslaugas. Galima teigti, kad tokia veikla 

jos uždirba savo finansines įplaukas, kurios, savo ruoštu, nežymiai užpildo trūkstamo biudžeto skyles. 

Lietuvoje yra reikalingi parengti viešųjų paslaugų teikimo standartai, kurių dėka būtų galima patobulinti 

viešųjų paslaugų teikimą ir tuo pačiu pagerinti jų kokybę įvairiuose sektoriuose. O kad tai vyktų efektyviau, 

galima tiesiog pataisyti esamus teisės aktus, kurie būtent reglamentuoja viešųjų paslaugų teikimą. Tačiau 

produktų pardavinėjimas nėra tiesiogiai gaunamas išorinis paramos šaltinis, nes tai yra ūkinė veikla, o už 

ją yra atsakingi organizacijos vidiniai vienetai ir su tuo nieko bendra neturi asmenys ar institucijos. 

VERSLO ĮMONIŲ AR INDIVIDUALIŲ ASMENŲ PARAMA. Gaunama parama iš išorės nebūtinai yra paremta 

vien prekių ar paslaugų pardavinėjimu, bet gali būti išreikšta finansine išraiška. Ši finansinė išraiška yra 

gaunama iš skirtingų rėmėjų, kuriuos galima skirstyti į keletą grupių: 

individus, kada finansinę paramą nevyriausybinėms organizacijoms teikia individualūs asmenys;

bendrovės/verslo organizacijos, kai parama gaunama ne iš privataus asmens, bet iš bendrovės ar verslo įstaigos.

Pastebima, jog labai dažnai NVO prašo ir gauna paramą ne tik pinigine išraiška, bet ir natūra. Tokia parama 

dažniausiai atkeliauja iš kitų valstybių, daugiašalių agentūrų, organizacijų ar privačių asmenų, kuri gaunama 

pagal užsienio prekybos ir muitų standartus, nustatytus įvairių teisinių normų.

Verslo organizacija ar privatus individualus asmuo remia nevyriausybines organizacijas labdaros principu, 

t.y. jos skiria paramą iš žmogiškų paskatų, nereikalaudamos jokios atskaitomybės ar atsakomybės už 

skiriamą paramą. Taip pat, parama gali būti skiriama norint padėti spręsti tam tikras socialines problemas, 

nes tokias problemas savivaldybėse sprendžia NVO pagalba. 

Daugeliu atvejų priklausomai nuo finansavimo paskatų, skiriasi ir NVO atsakomybė investuotojui. 

Pastebima, jog remdami nevyriausybines organizacijas privatūs asmenys ar įmonės nereikalauja iš NVO 

kokių nors įsipareigojimų, nes tokia finansinė parama, nėra susijusi su tam tikros veiklos pastoviu rėmimu. 

Tai tik vienkartinės bendros veiklos parėmimas, jos nekonkretizuojant. 

VALDŽIOS INSTITUCIJŲ LĖŠOS. Savivaldybės, įgyvendindamos įvairias švietimo, kultūros, sporto 
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skatinimo ar socialines programas, finansuoja nevyriausybinių organizacijų veiklą, taip perleisdamos 

daugumą savo veiklos į nevyriausybinių organizacijų rankas. Šiai finansinei paramai pateikti naudojamas 

kontraktų būdas, kaip jau minėjau anksčiau, kurio esmė, kad savivaldybės ir nevyriausybinės organizacijos 

pasirašo sutartis ilgesniam laikui, perleisdamos tų veiklų organizavimą NVO. 

Verta būtų paminėti sritis kurioms savivaldybės skiria didžiausią dėmesį finansuodamos NVO veiklą. 

Socialinėje politikoje didžiausia įtaka tenka LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, kuri pagal savo 

programas per savivaldybes NVO skiria dideles sumas pinigų socialinių problemų sprendimui savivaldybėse. 

Kultūros problemas sprendžiančios nevyriausybinės organizacijos paramą per savivaldybes gauna iš 

LR Kultūros ministerijos. Jaunimo užimtumo, sporto skatinimo visuomenėje ir panašias su problemas 

sprendžia LR Švietimo ir mokslo ministerija. 

Šie finansavimo šaltinis nevyriausybines organizacijas priverčia pasirašyti finansinės veiklos ir finansavimo 

sutartis, įpareigoja vykdyti tik tokias veiklas, kurios nurodytas paraiškose, bei baigus vykdyti veiklą pateikti 

finansines ataskaitas ir atsiskaityti užgautą paramą. 

2% GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESTIS. Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 

straipsnio 3 dalies nuostatos įtvirtina nuolatinio Lietuvos gyventojo teisę —nuo per mokestinį laikotarpį 

gautų pajamų išskaičiuota pajamų mokesčio dalimi (iki 2 procentų) paremti pasirinktą subjektą, kuris 

pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą turi teisę gauti paramą. Tai paramos teikimo 

būdas, nereikalaujantis iš gyventojo papildomų materialinių išlaidų. Gyventojas turi teisę mokesčių 

administratoriui nurodyti, kam pervesti pajamų mokesčio dalį ir tokiu būdu paremti, jo manymu, labiausiai 

remtiną visuomenei naudingą sritį. Gyventojų pajamų mokestį dalį būtų sunku priskirti išoriniams ar 

vidiniams finansavimo šaltiniams, kiekvienas dirbantis gyventojas jį skiria tam kam nori laisva valia netgi 

anonimiškai. Šį mokestį skiriantys gali būti tų nevyriausybinių organizacijų nariai, gali būti pašaliniai 

asmenys, tiesiog nusprendę šiuos 2 % skirti NVO veiklos finansavimui. 

FINANSAVIMĄ TEIKIANTYS FONDAI IR FINANSAVIMO PROGRAMOS. Lietuvoje veiklą organizuoja daug fondų, 

kurie paramą skiria įvairia veikla užsiimančioms organizacijoms, tarp jų ir nevyriausybinėms organizacijoms. 

Finansavimas NVO priklauso kokiai veiklai tas fondas lėšas skiria, pvz. Kultūrai lėšas skirs kultūros fondai, 

aplinkosaugai –bendrieji ar aplinkosaugos. Verta paminėti, kad daugeliu atvejų fondų finansavimo reikalavimai 

yra panašūs kaip ir valstybinių įstaigų finansavimo programos. Nevyriausybinės organizacijos, gaudamos 

paramą iš fondų įsipareigoja pagal paraiškose nurodytus prioritetus naudoti lėšas numatytai veiklai.

Apibendrinant:

Būtina ne tik sukurti tinkamą teisinė bazę, bet ir nestokoti iniciatyvos vienytis bendram tikslui ir pilnai 

išnaudoti visas jos teikiamas galimybes. Šiam tikslui pasiekti reikėtų rengti bendrus mokymus tiek 

NVO, tiek savivaldybių atstovams, kurių metu būtų informuojama kaip tinkamai rašyti projektus norint 

gauti savivaldybės finansavimą. Tuo tarpu savivaldybės darbuotojams reikalingi mokymai, seminarai, 

kuriuose būtų aiškinama savivaldybių ir NVO bendradarbiavimo teikiant socialines paslaugas nauda, 

jo reikšmė socialinių paslaugų kokybei ir finansiniam naudingumui. Taip būtų keliama tiek NVO, tiek 

savivaldybės atstovų kompetencija.
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I. SITUACIJOS LIETUVOJE ANALIZĖ VAIKO GEROVĖS 
ASPEKTU

1.1. SWOT analizė

Siekiant numatyti viešojo, NVO ir privataus sektorių partnerystės vaiko gerovės srityje galimybes ir 

grėsmes bei įvertinti stiprybes ir silpnybes Lietuvos socialinės aplinkos kontekste, pasirinkta atlikti SWOT 

(SSGG) analizę.

1 lentelė. SWOT (SSGG) analizė

STIPRIOSIOS VIETOS SILPNOSIOS VIETOS

• Ilgalaikę priežiūrą ir švietimo, socialines ir 
sveikatos paslaugas teikiančių institucijų 
tinklas.

• Lietuvoje didėja alternatyvių paslaugų 
vaikams, šeimai, vyresnio amžiaus 
asmenims ir neįgaliesiems pasiūla.

• Daugėja pritaikytų gyvenamųjų ir viešųjų 
aplinkų besikeičiančios visuomenės 
reikmėms. 

• Lietuvos ekonomika yra viena iš 
sparčiausiai augančių tarp ES valstybių.

• Racionali ir subalansuota socialinės 
apsaugos politika.

• Lietuvos praktikai ir politikai suvokia 
socialinės ekonomikos stiprinimo būtinybę. 

• Per mažas socialinių pedagogų skaičius 
mokyklose, nėra socialinių pedagogų 
bendruomenėse, NVO, socialinių darbuotojų 
bendruomenėse: neužtikrinta tolygi 
kompleksinė pagalba vaikams ir šeimoms.

• Nesubalansuotas sveikatos,  švietimo ir 
socialinių sistemų tvarumas, didėjant krizėje 
esančių šeimų, vyresnio amžiaus asmenų 
kompleksinių socioedukacinių, sveikatos ir 
kitų paslaugų poreikiams. 

• Trūksta paslaugų, kurios padėtų labiausiai 
nuo darbo rinkos nutolusiems asmenims 
(socialinės rizikos vaikų tėvams, ilgalaikiams 
bedarbiams) atkurti jų socialinius gebėjimus 
bei motyvaciją. Aukšti skurdo ir socialinės 
atskirties rodikliai sudaro prielaidas 
socialinės rizikos vaikų skaičiaus didėjimui, 
o tai įrodo, jog socialinė partnerystė, kuri 
galėtų mažinti šiuos rodiklius bei didinti 
vaikų ir jų šeimų gerovę, nėra pakankamai 
išvystyta. 

• Kompleksinių ir užimtumo paslaugų vaikui 
ir šeimai trūkumas. Kompleksinių socio-
edukacinių paslaugų pasiūla vaikui ir 
šeimai skirtingose Lietuvos savivaldybėse 
išplėtota  netolygiai.

• Neužtikrinamas tolygus vaikų neformalus 
ugdymas ir vaikų poilsis. 

GALIMYBĖS GRĖSMĖS
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• Didinti socialinių pedagogų skaičių ugdymo 
institucijose, socialinių darbuotojų ir 
pedagogų: seniūnijose, NVO, bendruomenėse 
ir privačiose institucijose, teikiančiose 
vaikams ir šeimai socioedukacines paslaugas.

• Inicijuoti bendrus projektus, siekiant mažinti 
šalies gyventojų emigraciją, kuri daro 
neigiamą įtaką vaiko gerovės sričiai.

• Didinti jaunimo, kuris įneštų daugiau 
lankstumo ir inovacijų vaiko gerovės 
srityje, įtraukimą į vaikų gerovės sektoriuje 
vykdomas veiklas.

• Kurti į bendruomenę orientuotus ilgalaikės 
priežiūros, kompleksinių paslaugų skirtų 
vaikams, šeimai, vyresnio amžiaus asmenims 
ir neįgaliesiems, daugiafunkcius centrus.

• Didinti socialinės rizikos asmenų integraciją 
į darbo rinką per į socialinę ekonomiką 
orientuotas veiklas.

• Didinti gyventojų aktyvią socialinę įtrauktį.

• Skatinti prevencinės sveikatos apsaugos 
priemones bei sveikatinimą.

• Tarp skirtingų sektorių plėtoti socialinę 
partnerystę, kuri prisidėtų prie visuomenės 
ir ypač vaiko gerovės kūrimo.

• Stiprinti socialinę ekonomiką.

• Lietuvoje sparčiai mažėja gyventojų ir 
gimusiųsjų skaičius. 

• Spartėja gyventojų senėjimas.

• Didėja emigracija ir atotolio vaikų skaičius.

• Mažėja šeimų, didėja skyrybų skaičius.

• Pajamų nelygybė Lietuvoje.

• Vaikų savižudybių ir nusikaltusiųjų skaičius.

 

NVO ir privataus sektorių partnerystės vaiko gerovės srityje akcentuojamos stiprybės yra ilgalaikės, 

auga į bendruomenę orientuotų priežiūros ir kompleksinių socioedukacinių ir sveikatinimo paslaugų pasiūla. 

Emigracija, mažas gimstamumas ir besikeičiantis šeimos modelis lemia tai, kad Lietuvoje daugėja 

kompleksinių paslaugų, skirtų vaikams, šeimai ir neįgaliesiems, apimančių socialinį, sveikatos, švietimo 

ir kitus viešojo sektorius.

Viena iš NVO ir privataus sektorių partnerystės vystymosi vaiko gerovės srityje stiprybių yra ta, 

kad nors Lietuvos ekonomika per pastarąjį dešimtmetį vystėsi gana nestabiliai:  BVP ir krito, ir augo labai 

greitai. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2013 m. buvo sukurta 119 305 mln. litų (to meto 

kainomis) BVP, šie pokyčiai ženkliau neįtakojo vaiko gerovės programų. Palyginti su 2012 m., realus BVP 

pokytis, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, sudarė 3,4 proc. (nepašalinus darbo dienų skaičiaus 

įtakos, BVP padidėjo 3,2 proc.). 2013 m. ketvirtąjį ketvirtį, palyginti su atitinkamu 2012 m. ketvirčiu, realus 

BVP augimas sudarė 3,3 proc. Šie procesai turėjo įtakos bendram žmonių gyvenimo lygiui, bei kitiems 

veiksniams, bei nesudarė stabilių sąlygų vaikų gerovės programų plėtrai.

Mažėjantis nedarbas – yra viena NVO ir privataus sektorių partnerystės vaiko gerovės srityje stiprybė. 

Kaip atskleidžia statistiniai duomenys, 2013 m. šalyje buvo 1 mln. 293 tūkst. dirbančių, 172,4 tūkst. bedarbių 
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ir 1 mln. 61 tūkst. ekonomiškai neaktyvių 15 metų ir vyresnių gyventojų. 2013 m., palyginti su 2012 m., 

padidėjo užimtų gyventojų skaičius 17,1 tūkst., arba 1,3 proc., o sumažėjo bedarbių – 24,4 tūkst., arba 

12,4 proc., ir ekonomiškai neaktyvių gyventojų – 17,1 tūkst., arba 1,6 proc. (žr. 1 pav.). 2013 m. nedarbo 

lygis šalyje sudarė 11 tūkst., arba 8 proc.,  ir buvo 1,6 proc. punkto mažesnis nei 2012 m. Ilgalaikio nedarbo 

lygis 2013 m. sudarė 5,2 proc. ir buvo 1,4 proc. punkto mažesnis nei 2012 m. Nors, kaip rodo statistiniai 

duomenys, gyventojų užimtumas ir didėja, tačiau tėvams, turintiems nepilnamečių vaikų, vis dar sudėtinga 

susirasti darbą, o tai turi įtakos socialinės rizikos šeimų ir jose augančių  vaikų skaičiaus augimui.

 

1 pav. Darbo rinkos situacija Lietuvoje (tūkst.)1

2013 m. didėjo jaunimo (15–24 metų amžiaus asmenų) ekonominis aktyvumas: išankstiniais 

vertinimais, kas ketvirtas šio amžiaus gyventojas buvo dirbantis, o kas keturioliktas bedarbis. 2013 m. 92 

proc. ekonomiškai neaktyvių 15–24 metų amžiaus gyventojų mokėsi aukštojoje, profesinėje ar bendrojo 

lavinimo mokykloje. Jaunimo (15–24 metų amžiaus asmenų) nedarbo lygis 2013 m. sumažėjo 4,8 proc. 

punkto ir sudarė 21,9 proc. Išankstiniais vertinimais, 2013 m. 15–24 metų amžiaus bedarbių buvo 27,4 

tūkst. – palyginti su 2012 m., jų skaičius sumažėjo 4,8 tūkst., arba 14,9 proc.

Viena didžiausių viešojo, NVO ir privataus sektorių partnerystės vaiko gerovės srityje silpnybių 

yra ta, kad mokyklose ir kitose ugdymo įstaigų trūksta socialinių pedagogų. 2013 m. duomenimis, 

1242 mokyklose dirbo 1001 socialinių pedagogų. Vykdant socialinę partnerystę būtų sudarytos sąlygos 

socioedukacinei pagalbai ugdymo institucijose, kuriose nėra socialinių pedagogų, socioedukacinės 

pagalbos funkcijas galėtų perimti NVO atstovai.

Didžiausia NVO ir privataus sektorių partnerystės vaiko gerovės srityje silpnybė – aukšti skurdo 

ir socialinės atskirties rodikliai Lietuvoje, kurie yra vieni aukščiausių Europos Sąjungoje. Praėjusio 

sunkmečio pasekmės nesudarė galimybės sparčiai mažinti skurdo riziką ar socialinę atskirtį patiriančių 

asmenų skaičiaus. Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis2, pajamų ir gyvenimo sąlygų 

tyrimo rodikliais, skurdo rizikos lygis 2012 m. šalyje siekė 18,6 proc. Palyginti su 2011 m., jis sumažėjo 

1. Lietuvos statistikos departamento informacija [interaktyvus]. Prieiga per internetą [žiūrėta 2014 m. birželio 30 d.]: <http://
osp.stat.gov.lt/pranesimai-spaudai?articleId=2478067>. 
2. Lietuvos statistikos departamento informacija [interaktyvus]; [žiūrėta 2014 m. kovo 5 d.]. Prieiga per internetą: <https://osp.
stat.gov.lt/documents/10180/1362539/PS_skurdo_rizikos_rodikliai_2012.pdf/5481c78d-ecb1-43c2-95d2-c3a99b0831f7>. 
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0,6 proc. punkto. 2012 m. apie 560 tūkst. šalies gyventojų gyveno žemiau skurdo rizikos ribos. Skurdo 

rizikos lygis šalyje iš esmės nesikeičia. Pajamų ir gyvenimo sąlygų tyrimo duomenimis, 2005 m. skurdo 

rizikos lygis šalyje buvo 20,5 proc., 2007 m. sumažėjo iki 19,1 proc., o prasidėjus krizei vėl išaugo ir 2009 

m. pasiekė 20,6 proc. 2011 m. kas penktas Lietuvos gyventojas patyrė skurdo riziką (19,2 proc.), 2012 

m. šis rodiklis sumažėjo labai nestipriai ir siekė 18,6 proc. (žr. 2 pav.). Labiausiai skurdo pažeidžiamos 

visuomenės grupės: bedarbiai, kurių kas antras patiria skurdo riziką (53,1 proc.), kaimo gyventojai (30,7 

proc.), miesto gyventojai (14,7 proc.), vieniši asmenys, kurių skurdo rizikos lygis sudarė 26,9 proc., ir vaikai 

(2011 m. – 25,2 proc., 2012 – 20,8 proc.). Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 37,8 proc. namų 

ūkių Lietuvoje verčiasi sunkiai ir labai sunkiai, gana lengvai ir lengvai verčiasi tik 13,4 proc. namų ūkių. 

2 pav. Skurdo lygis Lietuvoje 2005–2012 m. (proc.)

Lietuvai ypač aktuali vaikų (iki 18 metų) skurdo rizikos problema. Skurdo rizikoje dažniausiai 

atsiduria vaikai iki 18 metų. Jų skurdo rizikos lygis 2012 m. buvo 20,8 proc. ir, palyginti su 2011 m., 

sumažėjo 4,4 proc. punkto. 2012 m. 18–24 metų jaunimo skurdo rizikos lygis 1,6 proc. punkto viršijo 

šalies vidurkį ir siekė 20,2 proc. (2011 m. – 24,4 proc.). Dėl išaugusio darbo užmokesčio ir sumažėjusio 

nedarbo 18–64 metų amžiaus asmenų skurdo rizikos lygis, palyginti su ankstesniais metais, sumažėjo 

2,3 proc. punkto ir 2012 m. sudarė 17,9 proc. 65 metų ir vyresnio amžiaus asmenų skurdo rizikos lygis 

2012 m. sudarė 18,7 proc. ir, palyginti su 2011 m., padidėjo 9 proc. punktais. Didesnį skurdo lygį lemia 

šie veiksniai: gyvenimas kaimo vietovėse ir darbas žemės ūkyje arba vien tik gyvenimas kaimo vietovėse; 

menkas išsilavinimas ir vaikų skaičius šeimoje. Gausesnės šeimos susiduria su didesne skurdo rizika nei 

mažos šeimos. Akivaizdu, kad dėl prasto socialinės pagalbos šeimoms ir vaikams tikslingumo šeimų su 

mažais vaikais, vieną iš tėvų turinčių šeimų ir didelių šeimų skurdo lygis yra gerokai didesnis palyginti su 

kitomis šeimomis.

Skurdo rizikos grupei priskiriamos ir šeimos, turinčios neįgalių vaikų, arba šeimos, kurių patys 

tėvai yra neįgalūs. Šiai grupei priklauso ir šeimos, kuriose santykiai tarp tėvų yra nestabilūs, kurių tėvai 

nėra socialiai motyvuoti keisti gyvenimo būdo, neturi įgūdžių ar noro tinkamai atlikti tėvų pareigas, 

vartoja alkoholį arba narkotikus, priklauso skurdo rizikos grupei. Tokiose šeimose vaikų gebėjimai yra 

prasčiau išugdyti, vaikai turi mažiau galimybių atskleisti savo gebėjimus ir talentus, jiems neprieinamos 

neformalaus ugdymo ar sveikatos paslaugos, kurios yra būtinos jų visaverčiam vystymuisi. Todėl kai kurie 

iš jų turi problemų mokykloje: nėra motyvacijos mokytis, jiems būdingos elgesio problemos ir pan.
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Kaip keitėsi socialinės rizikos šeimų skaičius 2001–2013 m., matyti 3 paveiksle.

3 pav. Socialinės rizikos šeimų skaičius Lietuvoje (proc.)3

Kaip rodo statistiniai duomenys, socialinės rizikos šeimų dinamika keičiasi nestipriai. 2011 m. buvo 

registruota 10,6 tūkst. socialinės rizikos šeimų (2012 m. – 10,4 tūkst.; 2013 – 10,2 tūkst.), kurių skaičius, 

lyginant su 2001 m., sumažėjo iki 8,1 tūkst. Mažėjo socialinės rizikos šeimų dalis iš bendro šeimų su 

vaikais skaičiaus (nuo 3,7 proc. 2001 m. iki 2,9 proc. 2011 m.). Mažėjant socialinės rizikos šeimų skaičiui, 

mažėjo ir šiose šeimose augančių vaikų skaičius (nuo 42,8 tūkst. 2001 m. iki 22,0 tūkst. 2011 m. ir 21,3 

tūkst. 2012 m.). Socialinės rizikos šeimose augančių vaikų dalis iš bendro vaikų iki 18 metų skaičiaus 

sumažėjo nuo 5,1 proc. 2001 m. iki 3,8 proc. 2011 m. Per dešimtmetį sumažėjo vaikų kiekvienais metais 

netenkančių tėvų globos skaičius (nuo 2863 kų 2001 m. iki 2676 vaikų 2011 m.), išlieka santykinai didelis 

globojamų vaikų skaičius (10, 8 tūkst.) ir jų dalis iš bendro vaikų iki 18 metų skaičiaus, kuri 2011 m. sudarė 

1,9 proc. 

Empiriniai vaikų ir jaunimo nusikalstamo elgesio tyrimai patvirtina, kad socialines normas 

pažeidžiantis elgesys šiai amžiaus grupei yra itin būdingas ir jo dinamika išlieka gana aukšta (žr. 4 

paveikslą). Pvz., pagal paskutinio ISRD (tarptautinis projektas „Jaunimo smurtinis elgesys, nuostatos ir 

viktimizacija“, naudojant „pranešimo apie save (self-report)“ metodą) tyrimo Lietuvoje 2006 m., rezultatus, 

kuriuos apibendrino Teisės institutas, per paskutinius metus 16 proc. 7-9 klasių mokinių (iš N = 2219) 

prisipažino padarę bent vieną iš anketoje paminėtų nusikalstamų veikų. Per visą gyvenimą tai padarę 

prisipažino beveik 30 proc. Pažymėtina, jog šių apklaustų nepilnamečių amžiaus vidurkis buvo maždaug 

15 metų.4 

3. Lietuvos statistikos departamento informacija [interaktyvus]; [žiūrėta 2014 m. birželio 30 d.]. Prieiga per internetą:  <http://
osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?portletFormName=visualization&hash=c6e0b422-4bf8-498b-9c67-c01ce94f63eb>. 
4. Sakalauskas, G. Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumai. Prieiga per internetą: web.vu.lt/tf/g.../Nepilnamečių-
baudž.-ats.-ypatumai-2013-III-dalis.ppt
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4 paveikslas: Nepilnamečių padarytos nusikalstamos veiklos.

Šiuo metu Lietuvoje veikia 6 socializacijos centrai, skirti vaikams, padariusisems nusikaltimų 

arba linkusiems nusikalsti. Socializacijos centrai maksimaliai gali priimti 190 vaikų. 2013 m. gegužės 1 

d. duomenimis, socializacijos centruose mokėsi 174 vaikai5, kuriems pagal šių institucijų nuostatą turi 

būti teikiamos kompleksinės resocializacijos programos. Pasak valstybės kontrolierės Giedrės Švedienės, 

nesukuriamos prielaidos rezultatyviai vaikų socializacijai: už vaikų ugdymą, priežiūrą ir švietimo pagalbą 

jiems būnant vaikų socializacijos centruose atsakingos institucijos nepakankamai bendradarbiauja, o pati 

pagalba nėra pakankamai individualizuota.6 Į socializacijos centrus vaikai patenka dėl įvairių priežasčių, 

pavyzdžiui: nelanko mokyklos, bėga iš vaikų globos namų, valkatauja, vartoja alkoholį, tabaką, psichotropines 

medžiagas, vykdo nusikalstamas veikas (vagia, smurtauja ir pan.). Apie 40 proc. mokinių yra su nustatytais 

specialiaisiais ugdymosi poreikiais, pusė mokinių yra iš vaikų globos namų (2012 m. duomenimis). Dėl šių 

aplinkybių ugdymosi aplinka yra sudėtingesnė. Kiekvienam vaikui reikia skirti daugiau dėmesio, laiko ir 

švietimo pagalbos išteklių7, teikti kompleksinę bei individualizuotą socioedukacinę pagalbą.

Statistiniai, kompetentingų institucijų analizės ir tyrimo duomenys patvirtina, jog kompleksinių 

(sisteminių) socioedukacinių ir sveikatinimo paslaugų vaikui ir šeimai nepakanka. Labai trūksta dienos 

centrų, vaikų vasaros poilsio, prasmingo užimtumo kompleksinių paslaugų kaime ir didmiesčiuose, nuo 

miesto centro nutolusiuose rajonuose gyvenantiems ir ypač rizikos šeimose augantiems vaikams. Tokių 

šeimų tėvai ir globėjai stokoja pozityviosios tėvystės įgūdžių stiprinimo, konsultacijų, palaikymo, atokvėpio, 

ikimokyklinio ugdymo vaikų užimtumo ir kitų kompleksinio socioedukacinių paslaugų šeimoms. Laiku 

nesuteikta pagalba šeimoms ir jose augantiems vaikams sukuria didesnių problemų:  vaikai patenka 

į  globos institucijas, o skurde ir iš pašalpų ir visuomenės pagalbos gyvenimo modelis perduodamas ir 

5. Palanki aplinka vaikams ir jaunimui: iššūkiai ir galimybės: galutinė tyrimo ataskaita [interaktyvus]; [žiūrėta 2014 m. 
balandžio 5 d.]. Prieiga per  internetą: <http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/ESFproduktai/2_SADM_tyrimas_
paslaugos-seimos-gerovei_2013-07.pdf>.
6. Valstybės kontrolė kritikuoja vaikų socializacijos centrus [interaktyvus]. BNS ir lrytas.lt inf. 2013-08-08 11:38 [žiūrėta 2014 
m. liepos 1 d.]. Prieiga per internetą:: <http://www.lrytas.lt/lietuvos-diena/aktualijos/valstybes-kontrole-kritikuoja-vaiku-
socializacijos-centrus.htm>. 
7. Ar vaikų socializacijos centrų veikla rezultatyvi: valstybinio audito ataskaita [interaktyvus]. 2013 m. liepos 29 d. nr. VA-P-50-
11-10 [žiūrėta 2014 m. liepos 8 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.vkontrole.lt/failas.aspx?id=3044>. 
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kopijuojamas iš kartos į kartą, auga vaikų globos ir socialinių paslaugų bei išmokų sąnaudos. 

Dar viena socialinės partnerystės silpnybė vaiko gerovės srityje yra ta, kad socialinės paslaugos 

skirtingose Lietuvos savivaldybėse išplėtotos netolygiai8 (.Daugiausiai socialinių paslaugų yra teikiama 

Molėtų rajono, Birštono miesto ir Rietavo savivaldybėse (10000 gyventojų tenka apie 200 vietų/paslaugų), 

o mažiausiai – Vilniaus rajono, Kauno miesto ir Klaipėdos miesto savivaldybėse (10000 gyventojų tenka 

apie 30 vietų/paslaugų). Visų socialinių paslaugų lygis dalyje savivaldybių neatitinka Lietuvos Respublikos 

socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. A1-185 (Valstybės žinios, 2007, nr. 

76-3031) patvirtintų Socialinių paslaugų išvystymo normatyvų. Nėra pakankamai išnaudojamas atskirų 

teritorijų potencialas. Kai kuriose savivaldybėse apskritai neteikiamos vaikų, senyvų žmonių ir neįgaliųjų 

dienos centrų paslaugos, nėra vaikų globos namų ar vaikus globojančių šeimų. 

Didžiausios viešojo, NVO ir privataus sektorių partnerystės vaiko gerovės srityje grėsmės Lietuvoje 

yra sparčiai mažėjantis gyventojų skaičius, šeimų su vaikais mažėjimas, gyventojų senėjimo sparta, pajamų 

netolygumas ir kt.

Per pastaruosius septynerius metus gyventojų skaičius šalyje sumažėjo 8,5 proc. (arba 278 tūkst.). 

2013 m. Lietuvoje gyveno 2971,9 tūkst. asmenų. Pagrindinės priežastys, lėmusios spartų gyventojų 

skaičiaus mažėjimą, yra emigracija ir neigiama natūrali gyventojų kaita. 2007–2012 m. laikotarpiu išvykimą 

iš Lietuvos deklaravo 272,7 tūkst. gyventojų, iš kurių 46 proc. (125,8 tūkst.) priklausė 15–29 metų amžiaus 

grupei. Tokia emigracijos struktūra yra nepalanki Lietuvos darbo rinkai ir visai socialinės apsaugos sistemai. 

Tai daro įtaką ir šeimų mažėjimui. 2011 m. gyventojų surašymo duomenimis, Lietuvoje buvo 861,4 tūkst. 

šeimų (2001 m. – 962,6 tūkst.). Per 10 metų šeimų sumažėjo 10,5 proc. Šeimų su vaikais iki 18 metų 2011 

m. buvo 362,7 tūkst. (2001 m. – 510 tūkst.), jos sudarė 42,1 proc. visų šeimų (2001 m. – 53 proc.). Beveik 

60 proc. šeimų augino vieną vaiką, trečdalis šeimų – po du vaikus ir 8,1 proc. šeimų – po 3 ir daugiau 

vaikų. Kas penkioliktoje šeimoje vaikai iki 18 metų augo su vienu iš tėvų. Sumažėjus šeimų, auginančių 2 

ar daugiau vaikų, ir padaugėjus šeimų, auginančių vieną vaiką, vidutinis šeimos dydis sumažėjo nuo 3,18 

asmens 2001 m. iki 3,03 asmens 2011 m.  Ši statistika numato, kad socialinės partnerystės vystymas 

vaiko gerovės srityje sudarytų galimybes įgyvendinant bendrus projektus, skirtus mažinti šalies gyventojų 

emigraciją (žr. 4 pav.).

8. Socialinės įtraukties didinimo 2014 – 2020 m. veiksmų planas. interaktyvus]; [žiūrėta 2013 m. gruodžio 21 d.]. Prieiga per 
internetą:< http://www.socmin.lt/download/6579/ socialines%20itraukties%20veiksmu-planas.pdf >.
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4 pav. Lietuvos gyventojų skaičiaus kaita 2001–2013 m. (tūkst.)9

Lietuva ES pirmauja pagal savižudybių skaičių. Higienos instituto Sveikatos informacijos centro 

išankstiniais duomenimis, 2012 m. Lietuvoje nusižudė 927 asmenys: 174 moterys ir 753 vyrai (vyrai sudarė 80 

proc. visų nusižudžiusiųjų). 2011 m. nusižudė 20 vaikų ir jaunuolių iki 19 metų amžiaus. Pasaulinės organizacijos 

duomenimis, bandymai nusižudyti iki 20 kartų dažnesni nei savižudybės. Nuo 2005-ųjų nusižudžiusiųjų skaičius 

sumažėjo – 100 tūkst. gyventojų tenka nuo 30 iki 34 savižudybių atvejų, tačiau šie atvejai kur kas dažnesni 

nei kitose ES valstybėse narėse. Periodiniai statistiniai duomenys apie vaikų psichikos sveikatą nėra renkami, 

tačiau, remiantis sociologiniais kokybiniais tyrimais, galima daryti išvadą, jog depresinės mintys būdingos 

daugeliui vaikų – iš 1000 vaikų daugiau kaip 500 kenčia nuo depresinių minčių. Per pastaruosius septynerius 

metus vidutinis metinis vaikų savižudybių skaičius, tenkantis 100 tūkst. vaikų, yra 18 savižudybių (5 pav.).

5 pav. Nuo tyčinių susižalojimų (savižudybių) mirusių vaikų skaičius, tenkantis 100 tūkst. vaikų, 
pagal lytį, gyvenamąją vietą10

9.  Lietuvos statistikos departamento informacija [interaktyvus]; [žiūrėta 2014 m. birželio 30 d.]. Prieiga per internetą: <http://
db1.stat.gov.lt/statbank/SelectTable/Omrade0.asp?SubjectCode=S3&ShowNews=OFF&PLanguage=0>. 
10. Palanki aplinka vaikams ir jaunimui: iššūkiai ir galimybės: galutinė tyrimo ataskaita [interaktyvus]; [žiūrėta 2014 m. 
balandžio  5 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/ESFproduktai/2_SADM_tyrimas_
paslaugos-seimos-gerovei_2013-07.pdf>.
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Statistikos departamento duomenimis, daugiausia savižudžių yra 15–17 metų amžiaus grupėje. 

Pagal teritorinį pasiskirstymą – 56,7 proc. nusižudžiusių vaikų gyveno kaimo vietovėse.

Apibendrinant NVO, viešojo ir privataus sektorių partnerystės vaiko gerovės srityje silpnybes ir 

stiprybes, galima teigti, kad pagrindinės stiprybės yra grindžiamos didėjančiu socialinių paslaugų poreikiu, 

o silpnybės – kompleksinių socioedukacinių paslaugų trūkumu bei profesionalių socialinės rizikos atvejų 

koordinatorių: tam pasirengusių, socialinių pedagogų ugdymo institucijose, socialinių pedagogų bei 

darbuotojų seniūnijose ir NVO trūkumu. Grėsmes socialinei partnerystei kelia Lietuvoje sparčiai mažėjantis 

gyventojų skaičius, didėjanti emigracija, pajamų nelygybė Lietuvoje bei suaugusiųjų ir vaikų savižudybių ir 

depresijų mastai. NVO, viešojo ir privataus sektorių partnerystės vaiko gerovės srityje sudaro didžiausias 

galimybes didinti kompleksinių bei alternatyvių socioedukacinių paslaugų plėtrą, socialinę įtrauktį ir 

integraciją į darbo rinką bei kurti socialinę gerovę.
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II. UŽSIENIO PATIRTIS: SOCIALINĖS EKONOMIKOS 
DISKURSAS
2.1. Socialinės ekonomikos teorinis konceptualizavimas

Vaiko gerovė ir socialinė ekonomika yra glaudžiai susijusios sferos. Apimdama įvairias visuomenines 

asociacijas ir sritis, tokias, kaip viešoji ir privati partnerystė, savanoriška ir bendruomenės veikla, NVO ir 

socialinis verslas, socialinė ekonomika sudaro sąlygas ne tik socialiai atsakingos visuomenės kūrimuisi, 

bet ir užtikrina vaiko gerovės kūrimą kompleksinėmis priemonėmis – dirbant su visa šeima, garantuojant 

profesionalią pagalbą bei paslaugas ne tik vaikui, bet ir visai šeimai. Be to, socialinė ekonomika sutelkia 

vietos žmogiškus, ekonominius ir socialinius išteklius, skatina verslumo kultūrą, skatina rinkų lankstumą 

įtraukiant skirtingas socialines grupes ir ypač socialinės rizikos šeimų vaikus.

Dabartinis greitėjančio gyvenimo tempo amžius reikalauja naujos veiklos kokybės, kurios pasiekti 

galime bendradarbiaudami su socialiniais partneriais, kurdami socialinės partnerystės tinklus. Siekiant 

bendro tikslo kokybinė ir tikslinga veikla reikalauja informacijos, žinių, socialinės komunikacijos gebėjimų, 

o sprendimų priėmimas – lyderystės, derybų, diplomatinių gebėjimų ir vadybinių kompetencijų. Suderinti 

profesionalų sprendimai užtikrina kompleksinės socioedukacinės pagalbos, vykdomų projektų ar 

socialinės institucijos/organizacijos veiklos kokybę, todėl vienas iš patikimų kokybiško sprendimo kelių – 

komandinis darbas ir įteisinta socialinė partnerystė. Postkomunistinių valstybių sistemos transformacija 

parodė, jog pilietinės valstybės kūrimosi procesui daug reikšmingesni yra ne ekonominiai, o socialiniai 

veiksniai, t. y. ne tik ekonominiai pokyčiai, bet ir socialinis rinkos kontekstas lemia ekonominės sistemos 

veiksmingumą. Grupė privačių, oficialių įmonių, kurioms būdinga sprendimų autonomija ir narystės laisvė 

sukurtų pasinaudojant rinka tenkinti savo narių poreikius gaminant prekes, teikiant paslaugas, draudimą 

ir lėšas, kai sprendimų priėmimas ir visas pelno arba perteklinių lėšų paskirstymas nariams turintiems 

po vieną balsą, nėra tiesiogiai susijęs su jų kapitalo įmokomis ar mokesčiais. Socialinė ekonomika taip 

pat apima privačias, oficialias organizacijas, kurioms būdinga sprendimų autonomija ir narystės laisvė, 

kurios teikia ne rinkos paslaugas namų ūkiams ir kurių perteklinių lėšų, jei tokių yra, negali nusavinti juos 

įkūrę, kontroliuojantys ar finansuojantys ūkio subjektai.11 Šis apibrėžimas visiškai atitinka koncepcinį SE 

ribų apibrėžimą, pateiktą CEP-CMAF Socialinės ekonomikos principų chartijoje. Visos SE organizacijos yra 

asmenų, vykdančių veiklą, kurios pagrindinis tikslas – tenkinti žmonių poreikius, o ne atlyginti kapitalistams 

investuotojams, organizacijos.

Socialinio ir intelektinio (žmogiškojo) kapitalo reikšmė šiuolaikinėje žinių visuomenėje verčia 

permąstyti prioritetus. Piliečių savarankiškumą skatinančios ir palaikančios valstybės diegia viešojo ir 

privataus sektorių partnerystę, kuria naujus bendradarbiavimo, socialinės partnerystės bei socialinių tinklų 

modelius taip skatindami pasitikėjimo kultūrą ir stiprindami ekonomiką. Viena iš sėkmingiausių vaiko 

pozityviosios socializacijos prielaidų yra veiksminga socialinė partnerystė ir tinkline partneryste pagrįstas 

bendradarbiavimas, kurio produktyvus rezultatas kuria socialinę ekonomiką12. 

Socialinė ekonomika apima tokias verslo įmones ir organizacijas, kurios naudodamos verslo 

11. EUROPOS SĄJUNGOS SOCIALINĖ EKONOMIKA. Prieiga per internetą: http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/eesc-
2007-11-lt.pdf 
12. SUROVEC, R., Nevyriausybinių organizacijų vaikams konfederacijos socioedukacinės veiklos ypatumai [interaktyvus]. Vilniaus 
pedagoginis universitetas, 2012 [žiūrėta 2014 m. kovo 15 d.]. Prieiga per internetą: <http://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02
~2012~D_20120808_142316-71329>.  
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įrankius ir tam tikrus verslo metodus ne pelno siekiančiais tikslais teikia socialines, kultūrines, ekonomikos 

ir sveikatos paslaugas, skirtas tikslinėms bendruomenėms. Socialinė ekonomika taip pat apibūdinama kaip 

kooperaciniai verslai, paremti bendruomeniniais solidarumo principais, patenkinančiais naujai iškylančius 

poreikius bendruomenių ar regionų socialinių ir sveikatos paslaugų srityse (The Social Economy in Canada: 
Microfinance, 2009)13. Kitaip tariant, socialinė ekonomika – tai skirtingų sričių sinergija, kurianti bendrą 

socialinį kapitalą14. 

5 pav. Socialinės ekonomikos sinergija (sudaryta remiantis G. Kvieskiene, V. Kvieska, 2012)

Literatūroje pabrėžiamas ryšys tarp socialinio kapitalo ir ekonominės veiklos rezultatų. Socialiniai 

tinklai ir pasitikėjimas gali skatinti informacijos ir žinių sklaidą, sumažinti sandorių išlaidas. Empiriniais 

tyrimais įrodyta, kad socialinio kapitalo komponentai – pasitikėjimas ir visuomenės bendradarbiavimas 

– susiję su geresniais ekonominės veiklos rezultatais. Kaip panaudoti socialinį kapitalą, siekiant geresnių 

ekonominės veiklos rezultatų, analizuoja tokie mokslininkai kaip P. Dasgupta ir I. Serageldin (2000), C. 

Grootaert ir Th. van Bastelaer (2002), F. Sabatini (2007). Mokslinės literatūros šaltiniuose pateikiami 

skirtingi įvairių darbų autorių požiūriai į socialinę ekonomiką ir socialinį  kapitalą (žr. 2 lentelė, žr. kitame 

skyriuje). 

Ekonomistų dėmesį socialiniam kapitalui paskatino ir Pasaulio bankas, kuris 1996 m. pradėjo 

13. DOWNING, R.,  National Approaches to Social Economy Development: Public Policy and theSocial Economy in Canada. Nunavut 
Summit on the Social Economy. 2009, nov 25-27 [žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.]. Prieiga per internetą: < www.socialeconomyhub.
ca/?q=content/csehub-presentations-and-lectures>.
14. KVIESKIENĖ, G., NVO tinkloveikla [interaktyvus];  [žiūrėta 2014  m. birželio 5 d.]. Prieiga per internetą:
<http://lntpa.lt/wp-content/uploads/2012/05/Giedr%C4%97-Kvieskien%C4%97-Neformali%C5%B3visuomen%C4%97s-
tinkl%C5%B3-raida.pdf>.
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Socialinio kapitalo iniciatyvą (angl. The Social Capital Initiative), siekdamas įvertinti socialinio kapitalo įtaką 

plėtros (vystymo) projektų efektyvumui bei prisidėti prie socialinio kapitalo stebėjimo rodiklių ir socialinio 

kapitalo įtakos vertinimo metodologijos sukūrimo (Grootaert, van Bastelaer 2001). R. Putnamo pateiktas 

socialinio kapitalo, kaip siejamojo veiksnio (angl. bonding), esančio tarp panašios kilmės, rasės, religijos, 

socialinės kilmės ir pan. narių, arba jungiamojo (angl. bridging) veiksnio, esančio tarp skirtingos kilmės, 

rasės ir pan. narių, Pasaulio banko ekspertams tapo „trūkstama grandimi“. Neatsitiktinai ir Pasaulio 

banko, ir R. Putnamo suformuluotuose socialinio kapitalo apibrėžimuose akcentuojami socialiniai tinklai 

bei normos.

Socialinė ekonomika Europoje įgauna vis svarbesnį vaidmenį ir tampa vienu pagrindinių svarstomų 

klausimų socialinės politikos srityje, siekiant individualaus, smulkaus ir vidutinio verslo dalyvavimo 

valstybės ūkinėje veikloje, telkiant bendruomenes socialinių poreikių tenkinimui vietiniame lygmenyje15,16.

Mokslininkai ir politikai intensyviai diskutuoja dėl socialinės ekonomikos įtakos skirtingoms 

socialinėms sritims. Neabejojama socialinės ekonomikos indėlio verte, tačiau sistemingos ir standartizuotos 

socialinės ekonomikos apskaitos ir koncepcijos Europoje iki šiol dar nėra. 2012 m. Europos ekonomikos ir 

socialinių reikalų komiteto (EESRK) prašymu Tarptautinio viešosios, socialinės ir kooperatinės ekonomikos 

mokslinių tyrimų ir informacijos centro (CIRIEC) parengto tyrimo pranešime (tyrimą sudaro 25 valstybių 

narių socialinės ekonomikos padėties koncepcinis lyginimas) pažymėta, kad trūksta bendros socialinės 

ekonomikos koncepcijos17. Minėtame tyrime siūloma: 1) pripažinti socialinę ekonomiką nacionalinių 

sąskaitų sistemose (EK pasiūlytas Socialinės ekonomikos įmonių palydovinių sąskaitų rengimo vadovas); 

2) socialinės ekonomikos apibrėžimas, atitinkantis nacionalinių sąskaitų sistemas.

Ištrauka iš tyrimo pranešimo. 

1. Siekis pripažinti socialinę ekonomiką nacionalinių sąskaitų sistemose. 
Nacionalinių sąskaitų sistemos atlieka labai svarbią funkciją – jose teikiama reguliari ir tiksli 

informacija apie ekonominę veiklą ir siekiama suderinti vartojamus ekonomikos terminus ir sąvokas, kad 
duomenis būtų galima nuosekliai ir prasmingai lyginti tarptautiniu mastu. Dvi svarbiausios dabartinės 
nacionalinių sąskaitų sistemos yra Jungtinių Tautų nacionalinių sąskaitų sistema (1993 m. NSS) ir Europos 
nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistema (1995 m. ESS arba ESS 95). 1993 m. NSS nustatytos nacionalinės 
apskaitos taisyklės visoms pasaulio valstybėms. 1995 m. ESS skirta ES valstybėms narėms ir, nepaisant 
kelių nedidelių skirtumų, visiškai sutampa su 1993 m. NSS.

Šimtai tūkstančių subjektų (institucinių vienetų), užsiimančių gamybine veikla (kaip tai apibrėžta 
1993 m. NSS ir 1995 m. ESS), kiekvienoje valstybėje skirstomi į penkis visiškai atskirus institucinius 
sektorius, iš kurių sudaryta nacionalinė ekonomika: 1) ne finansų bendrovės (S11); 2) finansų bendrovės 
(S12); 3) valdžios sektorius (S13); 4) namų ūkiai (vartotojai ir verslininkai) (S14); 5) namų ūkiams paslaugas 
teikiančios ne pelno institucijos (S15).

Atsižvelgdama į sunkumus analizuoti socialinei ekonomikos koncepcijai priskirtas įmones ir 

15. Europoje suskaičiuojama daugiau nei devyni milijonai dirbančiųjų socialinės ekonomikos sferose; ES šalyse veikia apie 900 
000 socialinės ekonomikos įmonių, kurios sukuria maždaug 10 proc. BNP ir užimtumo. Pavyzdžiui, Šiaurės Airijoje socialinės 
ekonomikos sektorius sudaro 5–8 proc. šalies ekonomikos (Informacija iš Prahos socialinės ekonomikos konferencijos 
Parengiamoji dosjė, 2002).
16. KVIESKIENĖ, G.; KVIESKA, V. Socialinės patnerystės įtaka inovacijoms. Vilnius, 2012, p. 67.
17. Europos Sąjungos socialinė ekonomika [interaktyvus]. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui skirto pranešimo 
santrauka. Parengė CIRIEC [žiūrėta 2014 m. birželio 5 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/
eesc-2007-11-lt.pdf>. 
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organizacijas, Europos Komisija parengė Socialinės ekonomikos įmonių (kooperatyvų ir savidraudos 

draugijų) palydovinių sąskaitų rengimo vadovą: 

Socialinės ekonomikos įmonių palydovinių sąskaitų rengimo vadove pažymima, kad pagal dabartinėse 
nacionalinių sąskaitų sistemose taikomus metodus, sukurtus XX a. viduryje, pagrindinių nacionalinių 
ekonomikos suvestinių rodiklių duomenų rinkimo priemonės buvo pritaikytos mišriai ekonomikos sistemai, 
kurią sudaro stiprus privatusis kapitalistinis sektorius ir jį papildantis, dažnai intervencinis, viešasis sektorius. 
Todėl nacionalinių sąskaitų sistemoje, kuri yra skirta realiai veikiančiai dviejų ramsčių institucinei sistemai, 
lieka mažai vietos trečiajam ramsčiui, kuris nėra nei viešasis, nei kapitalistinis sektorius; tiesa, jį galima 
tapatinti su iš esmės visu privačiuoju sektoriumi. Tai yra vienas iš svarbių veiksnių, lemiančių socialinės 
ekonomikos nematomumą instituciniu lygmeniu šiuolaikinėje visuomenėje ir, kaip pripažįstama minėtame 
vadove, tokia padėtis yra nesuderinama su didėjančia socialinės ekonomikos organizacijų svarba. 

2. Socialinės ekonomikos apibrėžimas, atitinkantis nacionalinių sąskaitų sistemas. 
Siūlomas toks praktinis socialinės ekonomikos apibrėžimas: grupė privačių oficialių įmonių, kurioms 

yra būdingas savarankiškas sprendimų priėmimas ir narystės laisvė, įsteigtų savo narių poreikiams tenkinti 
rinkoje gaminant prekes ir teikiant paslaugas, draudimą bei lėšas, kai sprendimų priėmimas ir bet koks pelno 
arba perteklinių lėšų paskirstymas nariams, kurių kiekvienas turi po vieną balsą, tiesiogiai nepriklauso nuo 
jų kapitalo įnašų ar mokesčių. Socialinėje ekonomikoje taip pat dalyvauja privačios oficialios organizacijos, 
kurioms yra būdingas savarankiškas sprendimų priėmimas ir narystės laisvė, teikiančios ne rinkos 
paslaugas namų ūkiams ir kurių perteklinių lėšų (jei tokių yra) negalinti nusavinti jas įkūrę, kontroliuojantys 
ar finansuojantys ekonominės veiklos vykdytojai. 

Šis apibrėžimas visiškai atitinka socialinės ekonomikos koncepcijos ribų apibrėžimą CEP-CMAF 
Socialinės ekonomikos principų chartijoje. Pagal jį nacionalinėse sąskaitose yra du dideli socialinės 
ekonomikos subsektoriai: a) rinkos arba verslo subsektorius ir b) ne rinkos gamintojų subsektorius. Abu 
subsektoriai aiškiai yra socialiniu ir ekonominiu požiūriu susiję. Socialinės ekonomikos organizacijoms 
būdingos savybės: jos yra asmenų, vykdančių veiklą, kurios 
pagrindinis tikslas – tenkinti žmonių poreikius, o ne atlyginti kapitalo investuotojams, organizacijos. 

Pagal pateiktą apibrėžimą šiedu socialinės ekonomikos subsektoriai turi tokias bendras savybes: 
1) jie yra privatūs, kitaip tariant, nepriklauso viešajam sektoriui ir nėra jo valdomi; 
2) jie yra oficialūs, t. y. paprastai turi tam tikrą teisinį subjektiškumą; 
3) jie savarankiškai priima sprendimus, t. y. savo nuožiūra skiria ir atleidžia savo valdymo organus, 

kontroliuoja ir organizuoja visą savo veiklą; 
4) narystė juose yra laisva, kitaip tariant, į juos stoti nėra privaloma; 
5) bet koks galimas pelno ar perteklinių lėšų paskirstymas nariams vartotojams yra  proporcingas ne 

narių kapitalo įnašams ar sumokėtiems mokesčiams, o jų veiklai arba sudarytiems sandoriams toje 
organizacijoje;

6) jie užsiima savarankiška ekonomine veikla, kurios tikslas – tenkinti asmenų, namų ūkių  ar šeimų 
poreikius. Todėl sakoma, kad socialinės ekonomikos organizacijos – tai žmonių, o ne kapitalo 
organizacijos. Jos veikloje naudoja kapitalą ir kitus nepiniginius išteklius, tačiau dirba ne dėl kapitalo; 

7) tai – demokratinės organizacijos. Išskyrus kai kurias savanorių organizacijas, kurios teikia ne 
rinkos paslaugas namų ūkiams, socialinės ekonomikos pirminio lygmens arba pirmosios pakopos 
organizacijos sprendimus paprastai priima vadovaudamosi principu „vienam asmeniui vienas 
balsas“ nepriklausomai nuo narių kapitalo įnašų ar mokesčių. Sprendimų priėmimo procesai jose 
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visada yra demokratiniai ir dalyvaujamieji. Kitų lygmenų organizacijos taip pat yra demokratinės. 
Tokios organizacijos nariai turi pagrindinę arba išimtinę galią priimti sprendimus. 
2011 m. Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių 

reikalų komitetui ir Regionų komitetui pateikė bendrosios rinkos aktą: dvylika svertų augimui skatinti 

ir pasitikėjimui stiprinti „Bendros pastangos skatinti naująjį augimą“18, kuriame pasiūlė veiksmų planą 

vidaus rinkos augimui. Komisijos komunikatas teigia, kad jo įgyvendinimas suteiktų unikalią galimybę 

bendrosios rinkos visam potencialui atsiskleisti, leidžiant piliečiams vėl tapti bendros erdvės, kurioje jie 

gyvena, šeimininkais, ir suteikiant daugiau galimybių viešiesiems ir privatiesiems subjektams sėkmingai 

įgyvendinti iniciatyvas. Šiame veiksmų plane siūlomos priemonės socialiniam verslumui: teisės aktai, kuriais 

sukuriama Europos sistema, skirta socialiai atsakingiems investiciniams fondams, kuria būtų sustiprintas 

nacionalinių iniciatyvų poveikis, šiems fondams atveriant bendrosios rinkos teikiamas galimybes (atsivertų 

investavimo galimybės ir atsirastų investuotojų iš visų valstybių narių). 

Spartėjantys globalizacijos procesai skatina standartizuotas apybraižas, kurios  tam tikras sritis 

sujungtų bendram tikslui. Vaiko gerovė ir socialinė ekonomika glaudžiai susijusios, tačiau tam tikras 

standartizuotas modelis globalizacijoje ne visada yra lemiamas, turima atsižvelgti į kultūrą ir individą. 

Remiantis Huntingtonu, prognozuojamas civilizacijų konfliktas, alternatyvi globalizacijos teorijos 

srovė pripažįsta didėjančią ekonominę pasaulio šalių tarpusavio priklausomybę, bet neigia jų kultūrų 

konvergenciją.

Socialinė ekonomika neturi politinių ar geografinių ribų: ji nesusijusi su konkrečia politine santvarka 

ir nėra apribota konkrečios geografinės teritorijos. Priešingai, socialinė ekonomika yra pragmatiškas 

atsakymas į globalius ekonominius ir socialinius iššūkius. Ji padeda ne tik iš naujo paskatinti pozityvų 

ir aktyvų pilietiškumą vietiniu, valstybiniu ir tarptautiniu mastu, bet ir prisideda prie naujos valstybės, 

rinkos ir visuomenės santykių sampratos. Socialinė ekonomika apima visas neprivačias, nevalstybines ir 

pelno nesiekiančias organizacijas ir įmones, teikiančias paslaugas ir gaminančias prekes (t. y. vykdančias 

ekonominę veiklą). Jai priskiriamos ir visiškai naujos iniciatyvos, tokios kaip pelno nesiekiančios atliekų 

perdirbimo verslo įmonės (kurių daugybė įsteigta Kanadoje), tėvų ar nevyriausybinių organizacijų valdomi 

dienos centrai, darbuotojams ir vartotojams priklausantys kooperatyvai, įmonės, siūlančios darbą 

socialinės rizikos asmenims, bendruomenių radijai, bendruomeniniai socialiniai turizmo, ekologiniai 

projektai, kooperatyvai ir pelno nesiekiantys būstai bei tūkstančiai kitų iniciatyvų.

Dar labiau socialinę ekonomiką vertinama Kanadoje, Kvebeko provincijoje. Šiai sąvokai atsirasti 

turėjo įtakos naujos tarptautinės tendencijos, kilusios Europoje, Lotynų Amerikoje ir Afrikoje. Socialinė 

ekonomika Kvebeko provincijoje egzistuoja jau daugiau kaip šimtą metų, tačiau į viešą politinę diskusiją 

ji buvo įtraukta tik 1996-aisiais. 2004 m. socialinės ekonomikos klausimai jau buvo ir federalinės valdžios 

darbotvarkėje (Kvieskienė. Kvieska 2012).

Pirmasis federalinės vyriausybės įsipareigojimas socialinei ekonomikai pirmiausia atsispindėjo 

kitų metų biudžete. Vyriausybė dvejiems metams numatė skirti 17 mln. dolerių, kad būtų sukurta veiklos 

infrastruktūra, 100 mln. dolerių atseikėjo ilgalaikio investicinio kapitalo fondams įkurti ir 15 mln. dolerių per 

penkerius metus – bendriems bendruomenės ir universitetų tyrimams, susijusiems su socialine ekonomika. 

Valdžia vis dažniau susiduria ir su smulkaus ar labai smulkaus verslo, ir su profsąjungų ginamų darbuotojų 

interesų grupių pasiūlymais, kuriuos sudėtinga priimti. Anksčiau interesų grupės bandė minėtas problemas 

18. Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų 
komitetui. Bendrosios rinkos aktas. 2014-04-13 [žiūrėta 2014 m. birželio 5 d.]. Prieiga per internetą:: <http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0206:FIN:LT:PDF>. 
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spręsti įvairiais kovos metodais, emocinėmis manipuliacijomis, bet geresnio būdo už taikią diskusiją prie 

apskritojo stalo renkant geriausius visuomenės grupių interesus atitinkančius pasiūlymus nerado.19 

Kanados vyriausybė įsteigė nacionalinį „Socialinės ekonomikos apvalųjį stalą“, prie kurio pakvietė 

Kanados pilietinės visuomenės lyderius. Be to, įvairūs partneriai iš skirtingų vyriausybės departamentų 

taip pat sutelkė jėgas, kad įgyvendintų šią iniciatyvą. Norint integruoti socialinę ekonomiką į viešąją 

politiką, kilo daugybė iššūkių. Pirmiausia reikėjo susitarti dėl bendro apibrėžimo. Šis iššūkis kartu atrodo 

ir paprastas, ir sudėtingas. Kvebeko provincijoje priimtas socialinės ekonomikos apibrėžimas atspindi 

sektoriaus įvairiapusiškumą ir jo bendrus tikslus. Juo remiantis, socialinės ekonomikos organizacija:

1. siekia tarnauti savo nariams, nesiekia pelno;

2. yra nepriklausoma nuo valstybės;

3. savo steigimo dokumentuose ir elgesio kodekse numato demokratišką sprendimų priėmimo 

tvarką, kuri reikalauja, kad dalyvautų ir paslaugų naudotojai, ir darbuotojai;

4. skirstant pajamas ir pelną, prioritetu kelia žmogų ir darbą, o ne kapitalą;

5. savo veikloje vadovaujasi dalyvavimo, įsipareigojimo, individualios ir kolektyvinės 

atsakomybės principais.

Šis apibrėžimas atsirado iš vadinamos „naujosios“ socialinės ekonomikos, kuri susiformavo prieš 

trisdešimt metų. Dinamiškos socialinės verslininkystės plėtra įgavo pagreitį, kai pilietinė visuomenė 

ėmė vis aktyviau dalyvauti vietiniame ir regioniniame šalies gyvenime. Per pastaruosius dvidešimt metų 

nevyriausybinių organizacijų įtaka ir ekonominis pajėgumas didėja visame pasaulyje. Piliečių grupės, 

bendruomenės aktyvistai, aplinkosaugos grupės, moterų organizacijos ir grupės kovai su skurdu ir kitomis 

socialinėmis problemomis savarankiškai ėmėsi ekonominių sprendimų, susijusių su socioekologiniais 

poreikiais. Iš atsakingų ir susivienijusių bendriems tikslams piliečių pradėjo formuotis socialinės 

verslininkystės pavyzdžiai, o tai buvo logiškas žingsnis į socialinės partnerystės augimą ir socialinę 

ekonomiką.

Kanadoje socialinė ekonomika yra susijusi su veikla konkrečiai apibrėžtose srityse, tokiose kaip 

bendruomenės ekonominis vystymasis. Skatinant bendruomenės ekonominį vystymąsi Kanadoje siekiama 

gerinti visuomenės narių ir individų, esančių socialinės rizikos grupėje, socialinį ir ekonominį vystymąsi. 

Kvebeko provincijoje neskaičiuojant institucionalizuotų judėjimų socialinė ekonomika apima daugiau kaip 

10 000 kolektyvinių įmonių, bendruomeninių ir organizacijų, kuriose dirba daugiau kaip 100 000 darbuotojų 

ir kurių apyvarta viršija 4,3 mlrd. dolerių per metus. Kvebeko socialinės ekonomikos vystymas išpopuliarino 

šią sritį visame pasaulyje. Šalys gali pasisemti gerosios praktikos iš Kanadoje veikiančių organizacijų. 

Vietos ekspertai veda seminarus ir mokymus visame pasaulyje, dalydamiesi gerąja patirtimi 

bei skatindami veiklos vykdymą. Būtina pastebėti, kad prie šios srities vystymo Kvebeke daug prisidėjo 

Vyriausybė. Norint pasiekti lūžio tašką šios srities plėtrai šalyse reikalingas ir struktūrinis finansavimas, 

ir valstybės viešojo sektoriaus pastangos. Įtraukdama socialinę ekonomiką į politinį ir ekonominį procesą, 

valstybė gali pasinaudoti jos pranašumais ir taip ne tik sustiprinti tikrą demokratiją, bet ir apskritai 

sėkmingiau vykdyti ekonominę politiką dėl kelių priežasčių: 

a) socialinė ekonomika yra artimesnė socialinėms problemoms ir yra sukaupusi daugiau žinių apie 

socialines problemas, poreikius ir galimus sprendimus; įtraukus socialinę ekonomiką į ekonominės 

politikos planavimo procesą, būtų lengviau pasirinkti teisingus tikslus ir priemones; 

19. Projekto „Socialinė partnerystė per neformalų bendravimą, kultūrą ir sportą“ renginio – apskritojo stalo — Klaipėdos apskrityje 
protokolas [interaktyvus]; [žiūrėta 2013 m. gruodžio 12 d.]. Prieiga per internetą: <http://sp.lvdk.eu/index.php?option=com_
content&task=view&id=95&Itemid=86>.
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b) socialinė ekonomika, priešingai nei įprasta ekonomika, skiria daugiau dėmesio visuomenės 

interesams ir poreikiams, geba greičiau atpažinti naujus socialinius poreikius, problemas ir iškart 

imtis jų sprendimo. Tokia pažangi veikla gali būti naudinga valstybei; 

c) socialinė ekonomika, būdama iš esmės privatus ir socialinėms problemoms dėmesingesnis 

sektorius, gali papildyti valstybės priemones dėl įvairių priežasčių esant ribotoms valstybės 

galimybėms;

d) socialinė ekonomika skatina visuomenės dalyvavimą ir atsakomybę; be to, įtraukiant visuomenę 

į politinius ir ekonominius procesus pasiekiamas didesnis pritarimas ekonominės politikos 

priemonėms, nes prie tokių priemonių rengimo ir įgyvendinimo prisidedančios šalys jas priima kaip 

savas; taip valstybė gali sutelkti daugiau išteklių, atsirasti naujų galimybių veiksmingomis politikos 

priemonėmis atgaivinti paklausą atviroje ekonomikoje, ypač kai šios priemonės taikomos vietos 

lygmeniu, daugiausia dėmesio skiriant bendruomenės paslaugoms; 

e) valstybės bendradarbiavimas su socialinės ekonomikos sektoriumi, turint omenyje tai, kaip šiame 

sektoriuje skiriami ir paskirstomi ištekliai, gali suteikti valstybei tikrumo, kad įvairioms politikos, 

ypač socialinės politikos, priemonėms skiriamos viešosios lėšos nebus nukreiptos kitur ar 

pasisavintos privatiems interesams tenkinti (Vienney 1994).  

Turbūt vienas iš labiausiai pastebimų ir svarbiausių socialinės ekonomikos vaidmenų Europoje yra 

jos pastangos didinti socialinę įtrauktį tuo metu, kai didėja atskirtis.

2 lentelė. Socialinės ekonomikos sampratos

AUTORIUS SOCIALINĖS EKONOMIKOS APIBRĖŽTIS

1. NICDA/CDS, 1999 Sritis, apimanti daug veiklų, kurios padeda kurti 
galimybes vietos bendruomenėms įsitraukti į visus 
vietinės ekonomikos atsinaujinimo ir darbo vietų kūrimo 
procesus, pradedant pagrindinių poreikių nustatymu, 
baigiant iniciatyvų, projektų įgyvendinimu. Šis sektorius 
apima pagalbos sau ir bendradarbiavimo judėjimų 
ekonominį potencialą ir veiklas. Socialinė ekonomika 
apima: kooperatyvus, pagalbos sau projektus, kredito 
unijas, gyvenamųjų namų asociacijas, partnerystes, vietos 
bendruomenių įmones ir verslus. Socialinė ekonomika yra 
greičiausiai augantis sektorius Europoje ir šis kontekstas 
yra geras pamatas naujoms įmonėms kurti.

2. Real Utopias II 2009, p.1 Nevyriausybinis sektorius.

3. Real Utopias II, 2009, p.2 Nevyriausybinės ir ne rinkos įmonės (angl. non-sale and 
non-market enterprises).
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4. Neamtan 2002, p. 1; 2005,
p. 71–76

Socialinė ekonomika siekia tarnauti savo bendruomenės 
nariams, o ne tik paprastai siekti finansinio pelno; 
socialinės ekonomikos verslas yra nepriklausomas nuo 
Valstybės; organizacijų statute, steigimo dokumentuose 
ar elgesio kodekse yra pažymimas/ apibrėžiamas 
demokratinis sprendimų priėmimo procesas, kuris reiškia 
aiškų vartotojų ir darbuotojų dalyvavimą; dalijant pajamas 
ir pelną į prioritetinę vietą išskiriami žmonės ir darbas, o 
ne kapitalas; socialinės ekonomikos veikla yra paremta 
dalyvavimo, įgalinimo ir asmeninės, bendros atsakomybės 
principais. 

5. Wright, 2009, sk. 7, p. 2-3 Socialinė veikla, kuri tiesiogiai vykdoma ir kontroliuojama 
per kelių socialinės galios (angl. Social power) formų 
vykdymą; socialinė jėga paremta gebėjimais organizuoti 
žmones įvairių rūšių kolektyvinėms veikloms ir yra 
įsišaknijusi pilietinės visuomenės savanorystės 
asociacijose; socialinė ekonomika apima produktų ir 
paslaugų gamybą ir paskirstymą – ekonominę veiklą – 
kuriamą per minėtos socialinės jėgos naudojimą. 

6. The Social Economy in 
Canada: Microfinance, 2009

Socialinė ekonomika apima tokius verslus ir organizacijas, 
kurie, naudodami verslo įrankius ir tam tikrus verslo 
metodus ne pelno siekiančiais tikslais, siekia suteikti 
socialines, kultūrines, ekonomines ir sveikatos paslaugas 
bendruomenėms, kurioms to reikia. Socialinė ekonomika 
apibūdinama kaip kooperaciniai verslai, paremti 
bendruomeniniais solidarumo principais, kurie padeda 
patenkinti naujai kylančius poreikius socialinių ir sveikatos 
paslaugų srityje, paprastai bendruomenės ar regioniniu 
lygmeniu.

Shwettmann, 17th Gender 
is my Agenda Campaign 
(GIMAC) Meeting, 201121 

Socialinė ekonomika yra kaip tiltas a) sujungsiantis 
formalią ir neformalią ekonomiką: socialinės ekonomikos 
organizacijos, tos, kurios oficialiai pripažintos ir oficialiai 
įregistruotos, dažniausiai priskiriamos formaliajam 
sektoriui, tačiau jų nariai taip pat gali priklausyti ir 
neformaliajam sektoriui; b) suburiantis miesto ar kaimo 
bendruomenę: socialinės ekonomikos institucijos gali 
atverti rinkas, suteikti finansinio tarpininkavimo paslaugas, 
padėti viešųjų pirkimų klausimais, sisteminti rinkos 
informaciją ir kt. Socialinės ekonomikos organizacijos 
yra vietinės iš prigimties, bet turi galimybę susisiekti su 
pasaulinėmis organizacijomis; c) derintis socialinius ir 
ekonominius santykius: socialinės ekonomikos institucijų 
prigimtis yra dvilypė – jų finansiniai ir ekonominiai interesai 
visada subalansuojami su socialiniais ir visuomeniniais 
interesais; d) susiejantys darbuotojai, darbdavius ir pilietinę 
visuomenę.
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Lietuvoje, kaip ir kitose Vidurio ir Rytų Europos valstybėse, suprantama ilgalaikės socialinės ekonomikos 

strategijos būtinybė, kuri užtikrintų visuomenės, gebančios reaguoti ir siūlyti adekvačius sprendimus 

šiuolaikinio pasaulio aktualijoms, kūrimąsi. LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinės įtraukties 

didinimo 2014–2020 m. veiksmų plane numatoma atsižvelgti į EK rekomendacijas, komunikatus, stiprinti 

socialinės ekonomikos sritis bei ketinama daugiau dėmesio skirti vaiko gerovės kūrimui per paslaugų vaikui ir 

šeimai gerinimą, individualizuoto bei kompleksinio požiūrių adaptavimą ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo 

užtikrinimą. Lietuvos 2030 m. strategijoje, kuri ruošta kartu su valstybinėmis insitucijomis bei socialiniais 

partneriais, numatyta mažinti socialinę atskirtį kuriant ir įgyvendinant skurdo mažinimo programas bei 

koncentruojantis į šeimos aplinkos problemų sprendimą, Lietuvos vaikų, kurie jaučiasi nelaimingiausi 

Europoje, asmenybės ugdymą. Be valstybinių strateginių pokyčių, atsiranda ir įvairių socialinių iniciatyvų, 

skirtų vaikų gerovei gerinti: kampanija „Šalis be vaikų namų“ ir kt. 

2013 m. spalio mėn. LR socialinės apsaugos ir darbo ministrė patvirtino Socialinės įtraukties 

didinimo 2014–2020 m. veiksmų planą21 (toliau – Įtraukties  didinimo veiksmų planas), kurio paskirtis 

– konsoliduojant socialinius partnerius, suinteresuotus asmenis ir socialines grupes, 2014–2020 m. 

laikotarpiu didinti gyventojų gerovę ir socialinę įtrauktį, mažinant skurdą ir socialinius bei ekonominius 

skirtumus tarp gyventojų, užtikrinant visiems lygias galimybes. Veiksmų plane numatyta mažinti socialinių 

paslaugų prieinamumo skirtumus skirtingose savivaldybėse, pagerinti socialinių paslaugų kokybę, diegti 

naujas socialines paslaugas, pereiti nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų 

paslaugų neįgaliesiems, likusiems be tėvų globos vaikams, plėsti bendruomenėse teikiamų socialinių 

paslaugų tinklą. Be to, numatyta siekti kompleksinių paslaugų (tokių kaip dienos centrai, laikino atokvėpio 

paslaugos, integralios socialines paslaugos namuose ir pan.) vaikams, neįgaliesiems ir kitiems asmenims, 

kuriems reikalinga priežiūra. Tokiu būdu Lietuva artėja prie tarptautinių standartų vaikų gerovės užtikrinimo 

srityje bei NVO, viešųjų ir privačių partnerysčių bendradarbiavimo srityje. 

Įtraukties didinimo veiksmų planas rengiamas atsižvelgiant į ES strateginių dokumentų nuostatas: 

1. 2010 m. kovo 3 d. Europos Komisijos komunikate (KOM(2010)2020) „Europa 2020: pažangaus, 

tvaraus ir integracinio augimo strategija“ pristatant prioritetą „Integracinis ekonomikos augimas“ 

įtvirtintą nuostatą dėl būtinų pastangų mažinant skurdą, socialinę atskirtį ir sveikatos netolygumus, 

pabrėžiančią, jog itin svarbu sustabdyti skurdo perdavimą iš kartos į kartą ir užtikrinti visiems 

vienodas galimybes, tinkamą darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą bei skatinti tėvų dalyvavimą 

darbo rinkoje; 

2. 2013 m. vasario 20 d. Europos Komisijos rekomendaciją (2013/112/ES) „Investicijos į vaikus. 

Padėkime išsivaduoti iš nepalankios socialinės padėties“ (OL 2013 L 59, p. 5); 

3. 2010 m. gruodžio 16 d. Europos Komisijos komunikatą (KOM (2010) 758) „Europos kovos su skurdu 

ir socialine atskirtimi planas. Europos socialinės ir teritorinės sanglaudos bendroji  programa“;

4. 2008 m. spalio 3 d. Europos Komisijos rekomendaciją (2008/867/EB) ,,Dėl iš darbo rinkos 

išstumtų asmenų aktyvios įtraukties“ (OL 2008 L 307, p. 11);

5. 2010 m. lapkričio 15 d. Europos Komisijos komunikatą (KOM (2010) 636) „2010–2020 m. Europos 

20. SCHWETTMANN, J. The Social Economy: a bridge between Formality and Informality in Africa. A Contribution to the 17th 
pre-summit GIMAC Meeting Addis Ababa [interaktyvus], 26 January, 2011 [žiūrėta 2014 m. birželio 5 d.]. Prieiga per internetą: 
<http://www.fasngo.org/assets/files/17%20GIMAC%20PreSummit/The%20Social%20Economy%20and%20informal%20econ-
omy%2026%20January%202011%20ILO%202.pdf>.
21. Remtasi LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateikta informacija. [žiūrėta 2014 m. birželio 5 d.].Prieiga per 
internetą: <www.socmin.lt/index.php?-1324636839>.
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strategija dėl negalios. Tolesnis siekis kurti Europą be kliūčių“, kuriame numatyta, kad ES šalys 

narės turėtų skatinti didesnį neįgaliųjų savarankiškumą ir vykdyti deinstitucionalizaciją; 

6. 2013 m. vasario 20 d. Europos Komisijos Socialinių investicijų teisės aktų rinkinio nuostatas dėl: 

•	 veiksmingesnių išlaidų siekiant užtikrinti tinkamą ir tvarią socialinę apsaugą (supaprastinant 

išmokų ir paslaugų administravimą, tikslingiau jas skirstant); 

•	 investavimo į įgūdžius ir gebėjimus per visą žmogaus gyvenimą (investuojant į vaikų priežiūrą, 

švietimą, sveikatos priežiūrą, mokymą, reabilitaciją integruojant paslaugas, piniginę paramą 

ir pagalbą visais kritiniais gyvenimo momentais); 

•	  užtikrinimo, kad socialinės apsaugos sistemos tenkintų žmonių poreikius tada, kada jų reikia 

(investuoti kuo anksčiau, kad vėliau būtų išvengta sunkumų, todėl svarbu investuoti į vaikus 

ir jaunimą); 

7. 2011 m. balandžio 5 d. ES Komisijos komunikatą (KOM (2011) 173) „Dėl ES Romų nacionalinių 

strategijų plano iki  2020“.

Lietuvos edukologijos universiteto buvęs Socialinės komunikacijos institutas, dabar Socialinės 

edukacijos fakultetas, kartu su Nevyriausybinių organizacijų vaikams konfederacija, verslininkais, 

nevyriausybinių organizacijų ir valdžios atstovais, politikais, dalydamiesi savo ir užsienio šalių patirtimi 

2009 m. organizuotoje konferencijoje „Socialinė ekonomika ir socialinės inovacijos. Sėkmės istorijos ir 

galimybės“22, ieškojo sisteminių sprendimų, kaip krizės metu išsaugoti šalies socialinę gerovę. Jie taip 

pat nagrinėjo ir socialinės ekonomikos fenomeną. Socialinės ekonomikos pagrindinis kūrėjas yra trečiasis 

sektorius. Konferencijos organizatoriai aptarė kanadietės Nancy Neamtan23 pranešimą apie socialinę 

ekonomiką ir jos privalumus. Kaip jau minėta, socialinės ekonomikos sąvoka atsirado Kvebeko provincijoje, 

Kanadoje, o tam įtakos turėjo naujos tarptautinės tendencijos, kilusios Europoje, Lotynų Amerikoje ir 

Afrikoje. 

Taigi, socialine ekonomika grįstos viešojo, privataus ir NVO sektorių bendradarbiavimo strategijos 

yra aktyviai plėtojamos Šiaurės Amerijoje (Kanadoje) bei skatinamos ES šalyse EK rekomendacijomis bei 

komunikatais. Lietuvoje randasi ir viešojo, privataus ir NVO sektorių bendradarbiavimo perspektyvos, grįstos 

socialine ekonomika ir skirtos vaiko gerovei užtikrinti, tačiau jos dar nėra pakankamai ir tolygiai išplėtotos 

nacionaliniu lygiu skirtinguose regionuose ir savivaldybėse.

2.1.1. Socialinio kapitalo reikšmė viešojo, privataus ir NVO sektorių socialinei 
partnerystei vaiko gerovės srityje

Aktualizuojant socialinę ekonomiką, svarbu pabrėžti viešojo, privataus ir NVO sektorių 

bendradarbiavimu kuriamo socialinio kapitalo reikšmę, kuris pasireiškia tokiomis socialinių partnerių 

ypatybėmis kaip pasitikėjimas, norminiai susitarimų aktai ir bendri tikslai, kurie didina visuomenės 

produktyvumą ir lengvina koordinuotus veiksmus bei kartu priimamus sprendimus.24 Juolab moksliniai 

tyrimai pabrėžia socialinio kapitalo ir ekonominių veiklos rezultatų sąsajas ir svarbą.

Visuomenės struktūra yra socialinė erdvė, kurioje gyvuoja individų, socialinių grupių ryšiai, reiškiasi 

22. Policy Options [interaktyvus], 2009, rugsėjo mėn. [žiūrėta 2014 m. sausio 22 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.irpp.org/
en/po/employment-insurance/>.
23. NEAMTAM, N., The Social Economy: Finding a Way between the Market and the State [interaktyvus]. Policy Options, July-
August, 2005[žiūrėta 2014 m. birželio 5 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.ssc.wisc.edu/~wright/ERU_files/Neamtan2005_
PolicyOptions.pdf>. 
24. Europos Parlamento ir Tarybos bendrai priimti sprendimai. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1098/2008/
EB [interaktyvus]; [žiūrėta 2014 m. birželio 5 d.]. Prieiga per internetą: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriSe rv/LexUriServ.
do?uri=OJ:L:2008:298:0020:0029:LT:PDF>.
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jų tapatumas. Socialiniai ryšiai su kitais individais bei šių ryšių stiprumas turi didelę reikšmę žmogaus 

raidai, jo visaverčiam funkcionavimui visuomenėje. Šiuolaikinei socialinio kapitalo sampratai didžiausios 

įtakos turėjo devintame ir dešimtame XX a. dešimtmetyje paskelbti prancūzų sociologo P. Bourdieu, JAV 

ekonomisto ir sociologo J. Colemano, o ypač amžių sandūroje ir jau XXI a. pasirodę ir bestseleriais tapę 

R. Putnamo darbai: „Kad demokratija veiktų“ (2001) 25, „Žaisti boulingą pavieniui“ (1995)26, „Geriau drauge“ 

(2003)27 ir kiti. Socialinio kapitalo sąvoka turi gilias šaknis sociologijos, ekonomikos, istorijos bei politinių 

mokslų disciplinose. Jis yra susijęs su sociologijos klasikais, tokiais kaip E. Durkheimas, G. Simmelis, K. 

Marxas ir M. Weberis, bei teorijomis, pavyzdžiui, socialinių mainų teorija ir psichologinės sutarties teorija. 

L. J. Hanifan (1916)28 pirmą kartą XX a. pr. suformuluotoje socialinio kapitalo sąvokoje akcentuoja 

bendruomenės gerovę, kuri pasiekiama per socialinį pavienių asmenų ir šeimų, sudarančių socialinį 

vienetą, bendravimą. P. Bourdieu (1986) 29 ir J. Colemanas (1988) 30 sutelkia savo dėmesį į socialinį 

kapitalą kaip socialinių struktūrų išteklius, kurie palengvina individo ir bendruomenės veiksmus, atitinka 

bendrus tikslus.31 P. Bourdieu socialinį kapitalą apibrėžia kaip „visus faktinius ir virtualius išteklius, kurie 

atitenka individui arba grupei, priklausantiems daugiau ar mažiau institucionalizuotų tarpusavio pažinimo 

ir pripažinimo santykių tinklui“.32 P. Bourdieu (1986) 33 socialinį kapitalą apibrėžia individo lygmenyje, o 

bendruomenė ir kolektyviniai vienetai kaip analizės atskaitos sistema jam nerūpi. Galima formuluoti net 

griežčiau – jis kolektyvinių vienetų nelaiko pirminės mokslinės analizės objektais. P. Bourdieu (1986), 

viena vertus, išskiria socialinius tinklus, kuriuose individas dalyvauja ir iš kurių kyla (ar randasi) socialinis 

kapitalas, o kita vertus, jis kalba apie tų socialinių santykių padarinius, rezultatus. Kitaip tariant, socialinis 

tinklas nelaikomas paprastu, mechaniškai atsirandančiu bet kurių socialinių santykių ir visuomeninių 

ryšių produktu, nes gali būti ir tokių socialinių tinklų, kurie, nors ir yra labai tankūs, vis dėlto negeba telkti 

jokių reikšmingų išteklių ir generuoti galios. Turėdami mintyse P. Bourdieu (1986) įžvalgas, nesunkiai 

suprantame, kad ne socialiniai ryšiai, jų tankis kuria ir atgamina (reprodukuoja) kai kurių teritorinių grupių 

(bendruomenių) turtingumą, o atvirkščiai – jų izoliacija. Ne ryšiai ir „tiltai“ patys savaime daro žmones 

turtingesnius arba skurdesnius. Svarbus klausimas: kas valdo tuos socialinius santykius arba ryšius (ar 

jų nebuvimą). Taigi, siekiant pagerinti bendruomenės arba socialinės grupės padėtį visuomenėje, reikia 

keisti pačius ją ir joje veikiančius valdžios/galios santykius, o ne joje esančių socialinių ryšių lygį, tankį ar 

intensyvumą.34

25. PUTNAM, R. Kad demokratija veiktų: Pilietinės tradicijos šiuolaikinėje Italijoje. Vilnius: Margi raštai, 2001. 
26. PUTNAM, R. Bowling Alone: America‘s Declining Social Capital [interaktyvus]. Journal of Democracy. January 1995 [žiūrėta 
2014 m. birželio 5 d.]. Prieiga per internetą: <http://archive.realtor.org/sites/default/files/BowlingAlone.pdf>. 
27. PUTNAM, R.; ir FELDSTEIN, L. M., Better Together: Restoring the American Community. New York: Simon &Schuster, 2003
28. HANIFAN, L. J. The rural school community centre [interaktyvus], Annals of the American Academy of Political and Social 
Science, 1916, 67: 130–138 [žiūrėta 2014 m. sausio 5 d.]. Prieiga per internetą: <http://dx.doi.org/10.1177/000271621606700118>. 
29. BOURDIEU, P. The Forms of Capital. In RICHARDSON, J. (Ed.) Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. 
New York, Greenwood, 1986.
30. COLEMAN, J. S. Social Capital in the Creation of Human Capital. The American Journal of Sociology [interaktyvus], 1988, 
vol. 94 [žiūrėta 2014 m. birželio 5 d.]. Prieiga per internetą: <http://courseweb.lis.illinois.edu/~katewill/for-china/readings/
coleman%201988%20social%20capital.pdf>.
31. VEGA, A.; FIRESTONE, J.; ir HARRIS, R. „Bowling Alone” in San Antonio, Texas: Trust and Social Networks as Social Capital 
[interaktyvus]. Paper presented at the annual meeting of the American Sociological Association, Philadelphia,  PA, Aug 12 2005 
[žiūrėta 2014 m. liepos 5 d.]. Prieiga per internetą: <www.allacademic.com//meta/p_mla_apa_research_citation/0/1/9/4/7/
pages19471/p19471-5.php>. 
32. BOURDIEU, P.; ir WACQUANT, J. D. Įvadas į refleksyviąją sociologiją. Vilnius, 2003, p. 156.
33. BOURDIEU, P. The Social Space and the Genesis of Groups [interaktyvus]; [žiūrėta 2014 m. sausio 5 d.]. 1985. Prieiga per 
internetą: <http://www.sociology.uiowa.edu/nsfworkshop/JournalArticleResources/Bourdieu_SocialSpace_1985.pdf>. 
34. DE FILIPPIS, J, The Myth of Social Capital in Community development [interaktyvus]. Housing policy debate, 2001, vol. 12, 
issue 4. Prieiga per internetą [žiūrėta 2013 m. gruodžio 15 d.]: <http://www.urbancentre.utoronto.ca/pdfs/elibrary/DeFilippis_
Myth-of-Social-C.pdf>.
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J. Colemanas (2013) į socialinį kapitalą pažvelgia iš abiejų sociologijos ir ekonomikos pozicijų, tad 

jo apibrėžime socialinis kapitalas yra apibrėžiamas pagal jo funkcijas. Tai ne vienas subjektas, bet subjektų, 

turinčių dvi bendras charakteristikas, įvairovė: visi jie susideda iš tam tikrų socialinės struktūros aspektų ir 

jie palengvina tam tikrus veiksmus, dalyvių ar asmenų, ar bendrų veikėjų struktūros viduje.35 R. Tijūnaitienė 

(2008)36 teigia, kad socialinis kapitalas susiformuoja tada, kai sukuriamos sąlygos susibūrusiems tinklams 

kontroliuoti kapitalo srautus ir galios procesus. S. Marginson (2004)37 teigia, kad nauda, kuri gaunama dėl 

narystės žmonių grupėje, tampa solidarumo pagrindu. Akivaizdus to įrodymas – tikslingas išskirtinių klubų 

organizavimas siekiant sukoncentruoti socialinį kapitalą ir gauti iš to visapusę naudą dėl susidarančio 

multiplikatoriaus efekto. Be to, taip užsitikrinama narystės teikiama ir materialinė nauda – įvairių rūšių 

paslaugos, gaunamos dėl naudingų ryšių, ir netiesioginė nauda, pavyzdžiui, dėl sąsajų su reta, prestižine 

grupe.38 Bet koks savaime susikūręs socialinis tinklas nelaikomas gebančiu telkti reikšmingus išteklius ir 

generuoti galią.

Labiausiai socialinio kapitalo sąvoką išpopuliarino amerikietis R. Putnamas. Anot R. Putnamo  

(2000)39, socialinis kapitalas – tai ryšiai tarp individų, socialiniai tinklai ir iš jų kylančios abipusiškumo (angl. 

reciprocity) ir patikimumo (angl. trustworthiness) normos.40 Socialinis kapitalas apima ryšius, santykius, 

vertybes, organizacijas, kurie daro įtaką žmonių bendravimui ir susitelkimui.41 Pirmasis ir svarbiausias 

koncepcijos formavimo skirtumas, kuris vyksta tarp šių socialinio kapitalo versijų, yra tai, kad R. Putnamas 

mato tai kaip bendruomenės atributą su nauda visiems nariams, o kiti mato socialinį kapitalą kaip turtą, 

kuris susikaupia asmenims per atributus, tokius kaip ryšių stiprumas, tinklo pozicija ir turimus išteklius 

(socialiniai ryšiai ir pan.). Sutapimas tarp šių sąvokų yra tas, kad normos ir lūkesčiai tarp žmonių yra 

socialinio kapitalo medžiaga.42 

F. Fukuyama (2001)43 pabrėžia, kad visos socialinį kapitalą turinčios grupės spinduliuoja tam 

tikru pasitikėjimu, t. y. tame suburtame asmenų rate geranoriškas bendradarbia vimas yra tapęs norma. 

Pasitikėjimas sudaro prielaidas didinti grupės ar organizacijos veiklos veiksmingumą. Be to, šis autorius 

pabrėžė ekonominį socialinio kapitalo aspektą – socialinio kapitalo naudojimas leidžia sumažinti su 

formaliais koordinavimo mechanizmais susijusių sandorių sąnaudas.

M. Acevedo (2007)44 akcentuoja socialinį kapitalą kaip socialinės sanglaudos priemonę, kuri 

35. CLARIDGE, T. A Comprehensive Resource on Social Capital and Its Research. MA thesis [interaktyvus]; [žiūrėta 2013 m. 
gruodžio 15 d.]. 2004. Prieiga per internetą: <www.socialcapitalresearch.com/wp-content/uploads/2013/01/Social-Capital-and-
NRM.pdf>. 
36  TIJŪNAITIENĖ, R. Socialinio kapitalo konceptas: dalyvavimo konceptas. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos, 
2008, 10(1): 186–192.
37  MARGINSON, S. Bourdieu’s notion of social capital [interaktyvus]. Monash University, Australia, 
2004 [žiūrėta 2014 m. sausio 5 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.monash.edu.au/ >. 
38. BIGGART, N. W. (Ed.). Readings in Economic Sociology. Copyright Blackwell Publishers Ltd, Malden, Massachusetts, USA, 
2002, p.286.
39. PUTNAM, R. D. Bowling alone: the Collapse and Revival of American Community. New York, NY: Simon & Schuster. 2000, p. 
19. 
40. Ten pat.
41. ROMAN, C. G.; ir. MOORE, G. E. Measuring Local Institutions and Organizations: The Role of Community Institutional Capacity 
in Social Capital. Urban Institute Justice Policy Center, 2004. 
42. TUFEKCI, Z. Gender, Social Capital And Social Network(ing) Sites: Women Bonding, Men Searching [interaktyvus]. Paper 
presented at the annual meeting of the American Sociological Association Annual Meeting, Boston, MA, Jul 31 2008 [žiūrėta 2014 
m. birželio 5 d.]. Prieiga per internetą: <www.allacademic.com//meta/p_mla_apa_research_citation/2/4/2/6/9/pages242696/
p242696-3.php>.
43. FUKUYAMA, F. Social capital, civil society and development [interaktyvus]. Third World Quarterly. 2001[žiūrėta 2014 m.sausio 
5 d.]. Prieiga per internetą: <http://intranet.catie.ac.cr/intranet/posgrado/Met%20Cual%20Inv%20accion/2008/Semana%206/
Fukuyama.pdf>.
44. ACEVEDO, M. Network Capital: an Expression of Social Capital in the Network Society [interaktyvus]. The Journal of 
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ypač svarbi visos žmonijos vystymuisi. Dalyvavimu, pasitikėjimu, solidarumu pagrįstas supratimas, 

įsipareigojimai yra būtini siekiant gero valstybės valdymo bei pilietiškumo.

Galima teigti, kad socialinis kapitalas yra visuma pasitikėjimu grįstų ryšių ir bendrų vertybių, sukurtų 

ir naudojamų kolektyvinėms ar individualioms problemoms spręsti. Jis atspindi kultūrines, normatyvines, 

struktūrines ir institucines įvairaus dydžio žmonių grupių tarpusavio sąveikas. Socialinis kapitalas taip pat 

apibūdina galimą šių sąveikų įtaką individualioms iniciatyvoms ir elgesiui bei jų sukeltus ekonominius, 

politinius ir kitus pokyčius.45

3 lentelė. Socialinio kapitalo apibrėžimų įvairovė 

AUTORIUS SOCIALINIO KAPITALO APIBRĖŽIMAS

L. J. Hanifan 

(1916)

Apčiuopiamos materijos, kurios svarbios kasdieniame žmogaus gyvenime: 

gera valia, draugystė, simpatija ir socialinis bendravimas tarp asmenų ir šeimų, 

sudarančių socialinį vienetą. Jeigu asmuo palaiko ryšį su kaimynais, o šie – su 

kitais kaimynais, tai bus socialinio kapitalo kaupimas, kuris gali patenkinti 

asmens socialinius poreikius ir skleisti socialinį potencialą, pakankamą visos 

bendruomenės gyvenimo sąlygoms pagerinti.

P. Bourdieu 

(1986)

Visuma esamų ir potencialių išteklių, siejamų su tvirtu institucionalizuotų 

tarpusavio pažinimo ar pripažinimo santykių tinklu.

Pasaulio 

bankas 

(1996)

Tai normos ir tinklai, kurie skatina kolektyvinę veiklą.

R. Putnamas 

(2000)

Ryšiai tarp individų bei iš to kylantys socialiniai tinklai ir abipusiškumo bei 

pasitikėjimo normos. Socialinis kapitalas gali būti siejamasis (panašios kilmės, 

religijos, rasės, etniškumo, socialinės ir ekonominės klasės asmenys) arba 

jungiamasis (skirtingos kilmės ar religijos, rasės, etniškumo ar socialinės ir 

ekonominės klasės asmenys).

F. Fukuyama 

(2001)

Neformali, socialiniuose ryšiuose įkūnyta norma, kuri skatina bendradarbiavimą 

tarp dviejų ar daugiau asmenų.

M. Acevedo 

(2007)

Sanglaudos priemonė ir vienas iš visuomenės gerovės rodiklių.

Mokslinės literatūros šaltiniuose išskiriami trys pagrindiniai socialinio kapitalo komponentai: 

Community Informatics, 2007, vol. 3, no. 2 [žiūrėta 2012 m. sausio 15 d.]. Prieiga per internetą: <http://ci-journal.net/index.php/
ciej/article/view/267/317>.  
45. BARTKUS, O. V.; ir DAVIS, J. H. (Eds.). Social Capital – Reaching Out, Reaching. Edward Elgar Publishing Limited, UK, 2009, 
p. 347.



121

pasitikėjimas, pilietinio angažuotumo tinklai ir normos bei vertybės – ypatingos savybės įgyvendinant 

socialinius projektus vaiko gerovės srityje. Pasitikėjimas yra esminis socialinio kapitalo komponentas. 

Bendras veikimas pamažu sukuria tam tikras moralines sankcijas, kurios taikomos pažeidus pasitikėjimą. 

Socialinį pasitikėjimą visuomenėje didina valdžios institucijų veiklos viešumas, valdininkų veiklos etika. 

Socialinis kapitalas sudaro prielaidas formuotis ir pilietinei visuomenei, kuri savo ruožtu yra žinių 

ekonomikos dalyvė ir pokyčių bei inovacijų katalizatorius (Tijūnaitienė 2008).

Dalyvavimas bendruomenių, visuomeninių organizacijų veikloje yra svarbus ir pilietiškumo, moralės 

formavimuisi, ir bendradarbiavimo įpročiams susidaryti (Tijūnaitienė 2008). Taigi pilietinio angažuotumo 

tinklai yra kitas socialinio kapitalo komponentas, apimantis nevyriausybinių organizacijų sektorių. Kuo šie 

tinklai bendruomenėse tankesni, tuo, R. Putnamo (2000) įsitikinimu, didesnė tikimybė, kad jos piliečiai 

sugebės veikti bendros naudos labui.

Trečiasis socialinio kapitalo komponentas – normos ir vertybės – apima įvairius viešojo socialinio 

gyvenimo aspektus, tokius kaip savitarpio pagalba, socialumas, dalyvavimas, altruizmas. Nagrinėjant 

socialinio kapitalo susidarymo būdus, išskirtinis dėmesys skiriamas bendravimui – bendraujant 

visuomenėje susiformuoja normos ir tradicijos, kuriomis remdamiesi žmonės buriasi į grupes.46 Tokiose 

socialinėse grupėse ir atsiranda minėtas pasitikėjimas – esminis socialinio kapitalo bruožas, skatinantis 

veikti net ir tada, kai nėra išsamios informacijos apie partnerių patikimumą. Dalyvavimas įvairių grupių 

veiklose, naujų poreikių formavimas tampa svarbiu visuomenės permainų katalizatoriumi. Galima teigti, 

kad dalyvavimas įvairiose veiklose lemia ir socialinio kapitalo augimą, be to, socialinio kapitalo „auginimas“ 

gali padėti kuriant valstybės socialinę politiką, taigi turi įtakos ir vaiko gerovės politikai.

Svarbu pažymėti, kad socialinis kapitalas yra viešoji gėrybė, todėl jis yra prieinamas nepriklausomai 

nuo asmens socialinio statuso, pajamų, išsilavinimo ar pan.47 Tačiau socialinis kapitalas nesukuriamas 

individualiai, o jo gyvybingumas ir nauda gali padidėti jį intensyviai vartojant.48 Mokslinėje literatūroje 

galima išskirti kelias pagrindines kryptis, kuriomis analizuojama socialinio kapitalo svarba bendruomenės 

gerovės kūrimui: socialinis kapitalas traktuojamas kaip svarbus socialinės kontrolės49 faktorius. 

Pavyzdžiui, bendruomenės, kuriose efektyviai veikia socialinės kontrolės mechanizmai, pasižymi mažesniu 

nusikalstamumo lygiu; socialinis kapitalas analizuojamas kaip bendruomenės atgaivinimo, plėtros, 

sanglaudos skatinimo faktorius. Kaip ten bebūtų, visais atvejais yra nagrinėjama, kaip individualūs ryšiai, 

tinklai, vertybės, kurios kreipia asmenis į bendruomenines veiklas. 

Socialinis kapitalas geriausiu atveju gali būti viena iš priemonių ekonominiam saugumui ir raidai 

užtikrinti, tačiau ne tikslas savaime arba visuomenės gyvenimo kokybės garantas. Tam, kad esami socialiniai 

tinklai ir santykiai gerintų bendruomenių situaciją (ekonominę), reikia leisti, kad tie tinklai galėtų dalyvauti 

kapitalo srautų ir galios/valdžios kontrolėje. Bendruomenės gali turėti daug socialinio kapitalo ir didelį 

narių pasitikėjimą, tačiau jei joms trūksta valdžios/galios ir ekonominių resursų (kapitalo), kuris iš dalies ir 

sudaro galios esmę, tos bendruomenės tebus blankūs ir pretenzingi socialiniai aktoriai, postmoderniškai 

skleidžiantys bendruomeniškumo apraiškas. Jei į socialinį kapitalą žvelgsime remdamiesi R. Putnamo 

socialinės bendrijos pozicijomis, strateginio sprendimo, kaip visuomeninių organizacijų ir savanoriškos 

veiklos pagrindu gerinti ekonominės gerovės augimą ir demokratijos plėtrą, nerasime. Reikia grįžti prie 

46. JUOZAITIENĖ, L. Socialinio kapitalo samprata ir komponentų tyrimas. Profesinės studijos: teorija ir praktika, 2006, 55–63 p.
47. PUTNAM, R. Kad demokratija veiktų: Pilietinės tradicijos šiuolaikinėje Italijoje. Vilnius: Margi raštai, 2001.
48. OSTROM, E. Social Capital: A Fad or a Fundamental Concept? Social Capital: A Multifaceted Perspective, (ed. DASGUPTA, P.; 
Serageldin I.), Washington DC, The World Bank, 2000. 
49. Socialinė kontrolė gali būti apibrėžta kaip vertybinė, bendruomenėje išreiškiama pozicija, vertinimas konkrečių poelgių 
klausimais, pavyzdžiui, bendruomenės nario negerbimas dėl jo įvykdyto smurtinio nusikaltimo.
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individualizuoto P. Bourdieu kapitalo sampratos ir įgalinimo veikti idėjų.

Šiandien socialinis kapitalas vertintinas kaip veiksminga priemonė svetimėjančioms ir 

nunykstančioms bendruomenėms atgaivinti.50 Kaimynystės, piliečių ir valstybės bendravimas laikytini 

abipuse ekonomine ir socialine nauda. Socialinis kapitalas įgauna ypatingą svarbą viešojoje politikoje 

priskiriant naujus vaidmenis valdžios institucijoms ir rinkai, persvarstant piliečių teises ir atsakomybes bei 

numatant labiau demokratinio pobūdžio valstybės-rinkos-bendruomenės bendradarbiavimą (Stone 2001)

Tokia socialinio kapitalo sąvoka leidžia išskirti dvi pagrindines jo formas (žr. 2 pav.): struktūrinį 

ir kognityvųjį socialinį kapitalą, kurie nors ir tarpusavyje susiję, tačiau gali egzistuoti vienas be kito. 

Struktūrinis socialinis kapitalas apima objektyvesnes ir išoriškai tyrinėtinas socialines struktūras, 

pavyzdžiui, ryšius-tinklus, asociacijas ir institucijas bei taisykles ir procedūras, kuriomis šios operuoja 

lokaliose bendruomenėse. 

Antroji forma, kognityvusis socialinis kapitalas, apima subjektyviąsias ir sunkiau apčiuopiamas 

bendruomeniškumo (socialinio gyvenimo) savybes, t. y. bendrai priimtus požiūrius ir elgesio normas, 

bendrąsias vertybes, abipusį supratimą ir pasitikėjimą.

6 pav. Socialinio kapitalo formos
             

   Sudaryta remiantis R.Civinsko, D. Dvarionio, D. K. Kuzmickaitės „Socialinė ekonomika: vietos 

bendruomenės poreikiai ir galimybės“ tyrimo ataskaita.

Aptariant socialinį kapitalą, akcentuotini visuomenės mikro, mezo ir makro lygmenys. Žemiausiame, 

arčiausiai individo esančiame, arba ekologinių sistemų teorijoje kitaip vadinamame mikro lygmenyje 

socialinis kapitalas tyrinėjamas individų bei namų ūkių sukurtų horizontalių tinklų ir asocijuotų normų bei 

vertybių, persidengiančių su šiais tinklais (R. Putnamo tyrinėtos grupės: klubai, chorai). O mezo lygmuo 

apima horizontaliuosius ir vertikaliuosius grupių ryšius bei santykius, t. y. ryšius, saistančius individus 

su visuomene (vietinių asociacijų, grupių). Holistiniu požiūriu – sąlyginai labiausiai nutolęs nuo individo 

ir teritorinės bendruomenės egzistuojantis, tačiau jai įtaką darantis institucijų ir politinės aplinkos makro 
lygmuo tarnauja kaip fonas visoms ekonominėms ir socialinėms veikloms ir valdymo organizavimo kokybei. 

Tokiu būdu socialinis kapitalas yra tarsi privataus, viešojo ir NVO sektorių partnerystę, grįstą socialinės 

50. CIVINSKAS R.; DVARIONAS D.; ir KUZMICKAITĖ, D. K, Socialinė ekonomika: vietos bendruomenės poreikiai ir galimybės: 
tyrimo ataskaita [interaktyvus]; [žiūrėta 2013 m. spalio 5 d.]. Socialinės ekonomikos institutas, Kaunas, 2004. Prieiga per 
internetą: <http://politika.osf.lt/kiti/dokumentai/BendruomeniuGalimybiuTyr.pdf> 
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ekonomikos pagrindu, užpildantis turinys, kuris sujungia įvairių lygmenų socialinius ir ekonominius 

subjektus, veikiančius dėl visuomeninio gėrio ar šios studijos atveju – dėl vaiko gerovės. 

Plataus pobūdžio socialinio kapitalo sąvoka, apimanti visus visuomeninius analizės lygmenis, leidžia 

atskleisti atskirų dalių sąveikos ir papildomumo efektyvumą. Skirtingi socialinio kapitalo lygiai gali vienas 

kitą papildyti. Pavyzdžiui, nacionalinės institucijos sukuria saugią aplinką kurtis ir sėkmingai klestėti vietos 

bendruomenėse susibūrusioms grupėms. Būtina paminėti, kad vietos bendruomenių socialinio kapitalo 

formos gali būti ir gero, ir blogo valstybės valdymo išdava bei pasekmė. Kartais neformalūs tinklai yra 

kuriami atliepiant į neefektyvų valdymo stilių. 

E. Ostrom51 pažymi, kad socialinis kapitalas nuo fizinio ir žmogiškojo kapitalo skiriasi tam tikromis 

savybėmis. Pirma, jis negali būti sukuriamas individualiai tik vieno asmens; antra, priešingai fiziniam kapitalui, 

bet panašiai žmogiškajam, socialinio kapitalo vertė nemažėja ir gali padidėti, jei yra intensyviai naudojamas. 

Pastaruoju metu literatūroje vyraujančios keturios teorinės perspektyvos, pažymėtos paveiksle 

Socialinio kapitalo formos atskleidžia socialinio kapitalo tarpdisciplininį pobūdį. Pirmoji, vadinamoji 

komunitarinė perspektyva, apibūdina socialinį kapitalą kaip vietovėje veikiančias teritorines organizacijas 

ir grupes, darančias įtaką produktyviajam socialiniam kapitalui. Ši perspektyva pažymėta schemos kvadrato 

mikro lygmens struktūrinio socialinio kapitalo erdvėje. Nors šis požiūris buvo naudingas skurdo įveikimo 

praktikams suprasti socialinių ryšių poveikį, tačiau yra ribotas, nes nenurodo socialinio kapitalo trūkumų 

(pavyzdžiui, sektų, nusikaltimų sindikatų, etninės grupuočių destruktyvios veiklos visuomenėje). Ši teorinė 

perspektyva ignoruoja ir tai, jog dauguma lokalių organizacijų, jei neturi išorinių sąsajų ir įtakos arba jei 

šios struktūros nėra grindžiamos stipriu kognityviu pagrindu, kaip pavyzdžiui, bendrų vertybių, normų ir 

abipusio pasitikėjimo, gali būti mažai efektyvios. 

Antroji, vadinamoji tinklų perspektyva, pažymėta socialinio kapitalo formų schemos (pav. 

Socialinio kapitalo formos) mikro, mezo ir kognityviajame lygmenyse, apima horizontalių ir vertikalių 

organizacijų vidinius ir tarporganizacinius ryšius. Šis požiūris padėjo suformuoti tarpbendruomeninę 

„tiltų“ ir bendruomenės viduje funkcionuojančių „surišančių” santykių takoskyrą. Ši perspektyva taip pat 

nagrinėja produktyvias pasekmes bei tokių santykių trūkumus: ką jie duoda bendruomenės nariams; kokia 

kaina mokama už nekomformistinį bendruomenės narių elgesį. Remiantis šia perspektyva, bendruomenė, 

įtraukdama narius į dalyvavimą, kitų ir ypač kitokių grupių atstovus išstumia iš aktyvios bendruomeninės 

veiklos. 

Institucinis požiūris apima politinę, legalią ir institucinę aplinkas, kaip pagrindines bendruomenės 

ryšių savybes. Šis požiūris patvirtina teiginį, jog socialinių grupių galimybė kolektyviniam interesui yra 

veikiama formalių, virš bendruomenės struktūrų funkcionuojančių institucijų. Valstybės patikima, skaidri 

ir iš anksto planuojama veikla sumažina korupcijos lygį. Nepriklausoma teisinė sistema ir stipriai išreikšta 

nuosavybės teisė yra tokios visuomenės savybės, kurios individų ir kolektyvinei veiklai lemia sėkmę. Šis 

požiūris apibūdina plačiausio masto makro lygmenį. 

Sinerginis požiūris integruoja mikro, mezo ir makro lygmenis, apibūdinančius juose 

funkcionuojančius tinklus ir institucijas. Šis požiūris grindžiamas prielaidos, jog nė vienas raidos proceso 

veikėjas (valstybė, verslas, bendruomenės) neturi galimybės individualiai ir izoliuotai siekti šaltinių/išteklių, 

būtinų pastoviam ir lygiateisiam augimui. Ši perspektyva tiria ryšius, esančius valdymo institucijų viduje, 

tarp jų ir visuomenės.

Socialinio kapitalo sąvoka paplitusi beveik visose socialinių tyrimų srityse ir yra vartojama aiškinant 

51. OSTROM, E. Social Capital: A Fad or a Fundamental Concept? Social Capital: A Multifaceted Perspective, (ed. DASGUPTA, P.; 
Serageldin I.), Washington DC, The World Bank, 2000, p. 179.
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tokius reiškinius, kaip, pavyzdžiui, politinis dalyvavimas, institucinė veikla, korupcija viešajame sektoriuje, 

viešųjų paslaugų kokybė ar valstybių ekonominė sėkmė (Sabatini 2007). Mokslininkai išplėtojo socialinio 
kapitalo sąvoką, siekdami paaiškinti skirtingą visuomenės gebėjimą veikti kolektyviai ir pasiekti bendrų 

tikslų. Norėdami nustatyti abipusius tikslus ir bendradarbiauti juos įgyvendinant, žmonės turi pasitikėti 

vieni kitais ir valdžios institucijomis, kurios savo ruožtu privalo užtikrinti minėtam bendradarbiavimui 

palankią aplinką (Wallis et al. 2004).

Viešojo administravimo požiūriu socialinė ekonomika laikoma efektyvia vietinio lygmens ekonominių 

ir socialinių problemų sprendimo priemone. Nepakankamas trečiojo sektoriaus ir bendruomeninių 

organizacijų dalyvavimas socialinės integracijos procese bei  fragmentiškas atstovavimas šioms 

institucijoms verčia ieškoti efektyvesnių socialinės politikos įgyvendinimo būdų. Socialinė ekonomika 

pasaulinėje socialinių problemų polemikoje vertinama kaip veiksminga socialinės dermės ir sanglaudos 

priemonė, pabrėžianti žmogaus vertės ir lokalios bendruomenės reikšmę. Labiausiai ekonomine prasme 

pažeidžiamoms gyventojų grupėms socialinė ekonomika tampa veiksmingiausia priemone įsilieti į darbo 

rinką ir sugrįžti į visuomenę. Pabrėžiant socialinį aspektą, socialinėje ekonomikoje siekiama visų visuomenės 

narių, ypač marginalių ir atskirties grupių integracijos, o socialinė apsauga vykdoma decentralizuotai per 

tarpinius socialinius darinius. Socialinė ekonomika ne tik skatina valstybės socialinės paramos ir paslaugų 

teikimo perdavimą privačiam ir NVO sektoriui, bet taip pat sudaro sąlygas gyventojų verslumui vystytis, 

gerina darbo santykių kultūrą bei paslaugų kokybę, kuria naujas darbo vietas, įgalina lanksčiau reaguoti į 

vietos bendruomenės poreikius.
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III. LIETUVOS NVO GEROSIOS PATIRTIES PAVYZDŽIAI 
VAIKO GEROVĖS SRITYJE 

Remiantis atlikta projekto „NVO akademija“ ekspertų apklausa bei diskusijų grupe, pateikiami 

sėkmingos pozityvios partnerystės pavyzdžiai. Šie pavyzdžiai iliustruoja Lietuvos NVO gerąsias patirtis 

vaiko gerovės srityje taikant viešojo, privataus ir NVO sektorių bendradarbiavimą, grįstą socialinės 

ekonomikos strategija.

Ekspertų apklausa atlikta siekiant kokybinės informacijos apie valdžios ir nevyriausybinio 

sektorių socialinės partnerystės vaiko gerovės srityje atvejus. Siekiama empiriškai patikrinti valdžios ir 

nevyriausybinio sektorių vaiko gerovės srityje socialinės partnerystės atvejus (atlikta 11 ekspertų apklausa 

bei 11 ekspertų atsakymų analizė). Tyrime buvo siekiama, kad informantai laisvai išsakytų nuomonę bei 

požiūrį į pateiktus klausimus. Šio kokybinio tyrimo instrumentas – struktūruotas interviu (žr. 1 priedą). 

Pagal tikslinę atranką atlikti individualūs struktūruoti interviu. Tyrimo rezultatų analizei naudota kokybinė 

turinio (angl. content) analizė. 

Socialinės komunikacijos institutas (Lietuvos edukologijos universitetas) palaikė Lietuvos 

demokratiškumo ugdymo kolegijos iniciatyvą ir kartu su NVO konfederacija vaikams ir kitais socialiniais 

partneriais nuo 2011 m. vykdo vasaros akademiją, sąskrydžius „Ateities Pilietis“ vaikams, jaunuoliams 

ir jų tėvams. Šios akademijos veiklos metodika, pagrįsta universiteto ir projekto „Ateities pilietis“52 

principais, supažindina dalyvius su studijomis ir pramogomis aukštojoje mokykloje. Stovyklos metu 

buvo organizuojamos socialinės komunikacijos studijos, vyko kūrybiniai užsiėmimai bei praktinės veiklos 

(krepšinio treniruotės, išvykos, atviros paskaitos). Akademijos dalyviai mokėsi finansų valdymo, pirmosios 

pagalbos suteikimo ar problemų sprendimo – paraleliai vyko kūrybiniai užsiėmimai. Su tėvais, globėjais 

kasdienius akademinius užsiėmimus veda Lietuvos edukologijos universiteto Socialinės edukacijos 

fakulteto (buvusio Socialinės komunikacijos instituto) dėstytojai. Per užsiėmimus analizuotos šios temos: 

kaip ugdomi genijai, ką reiškia ugdyti vaikus šiandieninėje visuomenėje, kokias vaikų ugdymo problemas 

tenka spręsti tėvams. Kūrybinių dirbtuvių principu organizuota veikla leidžia susipažinti su įvairiausiomis 

komunikacijos formomis – neverbaline komunikacija, komunikacija laiškais, bendravimu kine ir per 

fotografiją. 

Marijos Mendelė-Leliugienės įkurtas VšĮ asmenybės ugdymo institutas „Rafaelis“ įgyvendinto 

projektą „Išeitis tau“. Sukurta metodika – verslumui reikalingų įgūdžių ugdymas panaudojant dailės 

terapiją moterims, neturinčioms darbo ar norinčioms sugrįžti į darbo rinką po motinystės atostogų. 

Dažnai tokios moterys būna praradusios kvalifikaciją, bendravimo įgūdžius ar vengia visuomenės. Siekiant 

sugrąžinti moteris į darbo rinką, buvo sukurta programa, kuri jau taikyta septyniose pasaulio šalyse. Ją, 

kaip paslaugą, pirko Jungtinės Tautos (JT) benamių verslumui ugdyti. Šios programos geroji praktika – iš 

60 benamių  58 parašė verslo planus, 2 iš jų – įvertinti puikiai. Dar vienas programos sėkmės pavyzdys – 

viena benamė, kuri parengė projektą ir dar jam nepasibaigus, sugebėjo įsidarbinti. VšĮ „Rafaelis“ projektas 

bendradarbiaujantis su LR švietimo ir mokslo ministerija – tai netradicinių ugdymo metodų kūrimas ir 

integravimas į bendro lavinimo, popamokinę veiklą bei dailės ir muzikos terapiją. Tyrimas atliktas su 1500 

vaikų, apmokyti 150 specialistų. Projektas vyko penkiuose regionuose, o jo rezultatas – išleista metodika 

su vaizdine medžiaga.

Vaikų laikinieji globos namai „Atsigręžk į vaikus“ įgyvendino ES remiamą projektą „Užtikrinta 

52. Plačiau interneto svetainėje www.lduk.lt
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pradžia“. Projektas skirtas jaunuolių profesiniam parengimui ir įdarbinimui. Gauta parama jaunimo namams 

atidaryti, kuriuose šiuo metu gyvena globojami jaunuoliai arba vaikai, išėję iš globos namų bei neturintys 

darbo, tačiau pasiruošę įgyti profesiją. Jaunuoliai konsultuojami, mokomi anglų kalbos, kompiuterinio 

raštingumo bei pradinių profesijos įgūdžių. Tokiu būdu projekte dalyvaujantis jaunuolis(-ė) įgyja virėjo, 

padavėjo, barmeno ir kambarinės profesiją. Tai yra prasmingas projektas, padedantis nedisciplinuotiems 

jaunuoliams, turintiems elgesio problemų, susirasti darbą, integruotis į darbo rinką ir atitikti darbdavio 

reikalavimus. VLGN „Atsigręžk į vaikus“ turi ilgalaikę bendradarbiavimo patirtis su norvegų „Liūtų klubu“. 

Norvegijos piliečiai, siekdami pozityviosios vaikų socializacijos, savo šalyje įkūrė NVO „Atsigręžk“, 

konsultavo globos namų darbuotojus  pozityviosios socializacijos  ir psichologinio palaikymo srityse, kurios 

yra ypač svarbios socialiai pažeistiems vaikams. Partnerystė užsimezgė iš Giedrės Kvieskienės (Lietuva) 

ir Einaro Kjonar (Norvegija) pažinties ir susitarimo ir tęsiasi jau 16 metų. Du kartus per metus norvegų 

klubas teikia labdarą pagal poreikius. 2014 m. jau 9-ą kartą bus rengiamas paramos koncertas. Gaunamas 

moralinis ir finansinis palaikymas ir toliau skatina tęsti veiklą. 

NVO vaikams konfederacijos visa veikla paremta socialinės partnerystės plėtra,  puoselėjant 

vaiko gerovę.  Per savo veiklos metus NVO vaikams konfederacija ne tik sutelkė bendrai veiklai pajėgiausias 

NVO, bet ir pradėjo aktyvią veiklą ir nacionaliniu, ir regioniniu lygmenimis dėl fundamentalių vaiko teisių 

įgyvendinimo Lietuvoje. Toliau pateikiami NVO vaikams konfederacijos vaiko gerovės srityje socialine 

partneryste grįsti didžiausi ir sėkmingiausi projektai.

2011 m. organizuojant Europos vyrų krepšinio čempionatą „EuroBasket 2011“ daugiau kaip 1100 

vaikų iš NVO vaikams konfederacijos organizacijų narių (globos namų, socialinių paslaugų centrų, dienos 

centrų ir kt.) stebėjo U18 Žvaigždžių rungtynes Kaune. Vaikams buvo sudarytos galimybės pamatyti 

geriausių Europos jaunųjų krepšinio žvaigždžių pasirodymą. Tai praktiniai sportinių gyvenimo nuostatų 

formavimo įgūdžiai, patirtis ir teigiamos emocijos. Jaunieji krepšininkai yra geras pavyzdys vaikams, 

kaip atkakliai dirbant ir siekiant užsibrėžto tikslo galima pasiekti puikių rezultatų. Kadangi dienos 

centrų ir globos institucijų vaikai yra ne tik aistringi krepšinio fanai, bet ir patys mėgsta žaisti krepšinį, 

jie šių varžybų laukė su nekantrumu ir gavo daug gerų emocijų bei naujų įspūdžių. Beveik 300 vaikų iš 

skirtingų NVO vaikams konfederacijos organizacijų narių turėjo galimybę nemokamai stebėti čempionato 

rungtynes Alytuje. Tai unikali proga, kuria vaikai nepaprastai džiaugėsi. NVO vaikams konfederacija 

pasirašė bendradarbiavimo sutartį su 2011 m. Europos vyrų krepšinio čempionato organizaciniu komitetu 

ir Lietuvos krepšinio federacija, pagal kurią organizuojami socialiniai projektai ir iniciatyvos, skatinantys 

atkreipti dėmesį į socialines problemas, ugdyti pilietinę savimonę, skatinti domėjimąsi sportu ir sveika 

gyvensena. 2010 m. bendradarbiaujant buvo surengta socialinė akcija „Smurtui prieš vaikus – NE!“, kurioje 

žinomi krepšininkai pozavo, fotografavosi su vaikais kviesdami visuomenę prisidėti sprendžiant smurto 

prieš vaikus problemas. 2011 m. bendradarbiaujant su socialiniais partneriais buvo surengta viktorina apie 

krepšinio aktualijas, kurioje dalyvavę sunkią judėjimo negalią turintys žmonės buvo pakviesti į visuose 

miestuose vykusias Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes. 

Gerosios praktikos pavyzdžiais galima laikyti NVO vaikams konfederacijos iniciatyvą: nuo 2005 m., kartu 

su partneriais organizuojama kasmetinė tarptautinė konferencija, skirta JT vaiko teisių konvencijos 

įgyvendinimo analizei Lietuvoje, NVO vaikams konfederacijos nariams ir vaiko gerovės srityje dirbančioms 

organizacijoms, nacionaliniams ir tarptautiniams partneriams. Konferencija yra vaiko gerovės situacijos 

stebėsenos (monitoringo) dalis, kurios metu siekiama keistis informacija, skatinti tarpusavio pasitikėjimą 

ir partnerystę. Įvairių sričių atstovai dalijasi socialinės partnerystės bei klasterystės patirtimi, analizuoja  

procesus, skatinančius socialinės ekonomikos mechanizmus, diskutuoja apie tolimesnes partnerystės 
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galimybes, inovacijas, įtvirtinant saugią vaikystę ir šeimai palankios aplinkos plėtrą bei darnios ir tvarios 

visuomenės raidą. Tarptautinės konferencijos pranešimuose stengiamasi į vaikui ir šeimai palankios 

aplinkos plėtrą, socialinę partnerystę pažvelgti per pozityvios socializacijos prizmę. Konferencijoje dalyvavo 

atstovai iš Lietuvos, Latvijos, Didžiosios Britanijos, Vokietijos, Azerbaidžano, Slovakijos, JAV, Kanados ir 

kitų šalių. Pranešimus skaitė atsakingų nacionalinių institucijų atstovai  iš mokslo, švietimo institucijų, 

atsakingo verslo, politinių partijų atstovai.

Kalėdinis renginys vaikams „Vaikų žvaigždynas“ – dar vienas NVO, privataus ir viešojo sektorių 

partnerystės pavyzdys ir viena žinomiausių NVO vaikams konfederacijos iniciatyvų, rengiamų kasmet nuo 

2005 m. Per kiekvienais metais vaikus džiuginantį renginį įteikiama metų „Vaiko draugas“ nominacija. 

Renginys suburia NVO vaikams konfederacijos organizacijų narių vaikus, kurių daugumai tai  vienintelė 

galimybė švęsti šv. Kalėdas. Kiekvienais metais jame dalyvauja vis daugiau vaikų: palyginti su 2010 m. 

2011 m. vaikų skaičius išaugo dvigubai – 1200 vaikų, kai 2010 m. dalyvavo tik daugiau nei 600 vaikų. Tai 

puiki iniciatyva, kurios metu susivienija NVO, valstybinis ir privatūs sektoriai, skatinantys vaikų gerovę. 

Svarbu pažymėti, kad 2011 m. „Vaikų žvaigždyno“ globėja buvo LR Seimo pirmininkė, o renginio mecenatas 

„Danske Bank“. Kiekvienais metais vaikams įteikiamos kalėdinės dovanos bei valgomas šventinis tortas. 

2010 m. vaikams tortą siuntė „Vaikų draugo“ nominaciją gavęs krepšininkas Linas Kleiza bei jo paties 

įkurtas labdaros ir paramos fondas.

Trakų švietimo centro sėkmingos vaiko gerovę skatinančios partnerystės steigiant mokymo/

ugdymo įstaigą gatvės vaikams kaip ,,Sodžiaus meistrai“ Rūdiškėse, Trakų r., taip pat įgyvendinant LR 

švietimo ir mokslo ministerijos inicijuotą Europos socialinio fondo (ESF) projektą, skirtą specialiųjų 

ugdymosi poreikių mokinių ugdymui gerinti. Pirmuoju projektu mokykla į doros kelią kasmet grąžina apie 

12 moksleivių, kuriems gresia neperspektyvi ateitis ar net laisvės atėmimas. Antru atveju – visi specialiųjų 

ugdymosi poreikių moksleiviai sėkmingai baigia mokslo metus, pagerėja jų elgesys, savijauta. Didžioji 

dalis šių moksleivių – globos namų auklėtiniai. Projektų biudžetus sudarė privačių rėmėjų indėlis, parama 

per projektus įstaigos materialinei ir intelektinei gerovei vystyti, valdžios parama.

„Beepart“ kultūros centras, Vilniaus miesto mikrorajone Pilaitėje įsteigtas asmenine architekto 

Andriaus Ciplijausko iniciatyva, jau trejus metus vykdo viešojo, privataus ir NVO sektorių partneryste 

grįstą tarptautinį šviesos instaliacijų festivalį „BEEpositive“, kuris netradicinėmis priemonėmis prisideda 

prie Lietuvos vaikų gerovės. Festivalis sujungia ir įtraukia vietos bendruomenę, skatina vaikų pozityvią 

socializaciją, kiekvienais metais auga ir sulaukia vis didesnio dėmesio. Festivalis apima individualias 

iniciatyvas profesionalių menininkų iš Lietuvos ir užsienio, studentus, privatų sektorių. „Beepart“ yra ir 

netradicinio vaikų dienos centro, bendruomenės sodo, „suneštinės bibliotekos“, kūrybinių artelių bei eilės 

kitų iniciatyvų pradininkas.

Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegijos iniciatyva buvo įgyvendintas projektas „Ateities 

pilietis“, pagal Pilietinio ugdymo centro (Kalabasas, JAV) metodiką, kurią Lietuvai adaptavo dr. Rima 

Martinėnienė. Programa sėkmingai taikoma Lietuvoje jau 15 metų organizuojant vaikų užimtumą 

bei neformalų ugdymą.53 Projekto tikslas – ugdyti brandžią pilietinę visuomenę ir pilietinę savimonę, 

formuojant atsakingus bei aktyvius piliečius ir siekiant padėti labiausiai pažeidžiamiems visuomenės 

nariams. Įgyvendinant projektą buvo bendradarbiaujama su kitomis NVO vaikams konfederacijos narėmis: 

VšĮ Vaikų laikinosios globos namais „Atsigręžk į vaikus“, visuomenine organizacija „Vaikai – visuomenės 

dalis“, asmenybės ugdymo institutu „Rafaelis“, Lino Kleizos labdaros ir paramos fondu. Projekto „Ateities 

53. Plačiau interneto svetainėje www.lduk.lt 
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pilietis“ viešojo sektoriaus partneriai: Vilniaus miesto savivaldybė, Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos 

komisariatas, Lietuvos Respublikos Seimas, Lietuvos edukologijos universiteto Socialinės komunikacijos 

institutas. Įgyvendinus projektą pasiekta abipusė nauda – Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija 

turėjo galimybę skleisti projekto „Pilietis“ idėjas, ugdyti vaikus taikant pasaulyje gerai žinomą metodiką, 

o minėtoms NVO vaikams konfederacijos narėms buvo sudarytos sąlygos įtraukti į projektą globojamus 

vaikus, Lietuvos edukologijos universiteto studentai įgijo pedagoginių-praktinių įgūdžių. Tarpinsitucinis 

(socialinės partnerystės) tinklas, kuriame kartu siekdami bendro tikslo bendradarbiavo NVO sektorius, 

verslo struktūros, savivaldybės bei mokslo institucijos, įgalino pasiekti pozityvių rezultatų: daugiau nei 50 

globojamų 7– 18 metų amžiaus vaikų, įgyvendindami projektą, įgavo patirties, drąsos, pilietinio dalyvavimo 

įgūdžių. 

„BOD Group“ – viena didžiausių savo rinkos produktų gamintojų Baltijos šalyse ir viena moderniausių 

įmonių grupių Centrinėje ir Rytų Europoje, vykdomojo direktoriaus Aurelijaus Šapranausko iniciatyva įkūrė 

socialinę įmonę-iniciatyvą „Tu gali“. Iniciatyva „Tu gali“– neįgaliųjų socialinė įmonė, vienijanti žmones su 

negalia. Ilgalaikis projektas „Tu gali“ sietinas su abipuse partneryste, kai verslas integruoja darbuotojus, 

turinčius negalią. Tokiu būdu įvairaus amžiaus neįgalūs asmenys įtraukiami ir grąžinami į darbo rinką. 

Projektas išlieka pozityvus ir ilgalaikis, įtraukiantis ne tik neįgaliuosius, bet ir  įdarbintų asmenų šeimos 

narius.

VšĮ Nevalstybinis vaikų darželis „Nendrė“ nuo pat savo įsikūrimo yra atviras bendruomenei, 

geba bendradarbiauti su skirtingais partneriais, formuojant kompleksinės pagalbos paketą socialiai 

apleistoms šeimoms ir jų vaikams. Tokių inovacijų pradininkė ir puoselėtoja yra ilgametė darželio direktorė 

Danutė Mituzienė. Kartu su socialiniu partneriu Kauno moters užimtumo informacijos centru įgyvendino 

projektą „Šeima ir darbas suderinama“, kuriuo buvo siekiama padėti integruotis į darbo rinką socialiai 

pažeistoms šeimoms bei sudaryti šeimų, auginančių ikimokyklinio amžiaus vaikus, nariams sąlygas dirbti, 

kad galėtų savarankiškai užtikrinti savo ir savo šeimos gerovę. Darželio dalyvavimas programoje „Veiklus 

jaunimas“ užtikrina galimybę įgyti ir apsikeisti tarptautine patirtimi, kuri daro tiesioginę įtaką vaiko gerovei. 

Įgyvendinant vaikų dienos centrų programos tęstinumą užtikrinamas vaikų užimtumas, laisvalaikis, 

suteikiama pozityvi socialinė aplinka. Programos įgyvendinimas sujungia verslo atstovus, kurie yra 

suinteresuoti dalyvauti socialinėje veikloje ir matyti rezultatą; skirtingas ministerijas ir NVO sektorių, su 

kuriuo keičiamasi patirtimi. VšĮ Nevalstybinis vaikų darželis „Nendrė“ skatina vaikų pozityviąją socializaciją, 

saviraišką ir kultūrinę brandą, teikdamas kompleksines socialines-ugdomąsias paslaugas socialiai 

jautrioms šeimoms bei įgyvendindamas iniciatyvas kartu su partneriais.

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Vilniaus Viltis”. Bendrija įgyvendina įvairių į 

vaiko gerovę orientuotų bendradarbiavimo projektų: integruotų mokyklų tinklo plėtra Vilniuje; specialiosios 

mokyklos pritaikymas vaikams, turintiems sunkią kompleksinę negalią, vaikų vasaros poilsio stovykla 

„Vilties angelas“, kalėdinė šventė ir kt. Visos iniciatyvos įtraukia NVO, viešąjį ir privataus sektorių dalyvius: 

akcines bendroves, uždarąsias akcines bendroves, tėvus, Neįgaliųjų reikalų departamentą prie LR socialinių 

reikalų ir darbo ministerijos, Vilnius miesto savivaldybę, sutrikusio intelekto vaikų ikimokyklinės ir 

mokyklinės įstaigas, viešąsias įstaigas, bendriją ir kitas neįgaliųjų NVO, užsienio giminingas organizacijas 

bei kultūros institucijas. Viena iš pagrindinių iniciatyvų yra integruotų mokyklų tinklo plėtra Vilniuje, kuri 

skatina sutrikusio intelekto vaikų integraciją, lygias galimybes visuomenėje, vaikų gerovės siekimą. 

Iniciatyvos rezultatai:  vaikai užimti, lanko specialiąsias ir bendrojo lavinimo mokyklas, darželius, yra 

užimti popamokine veikla, vasaros atostogų metu tėvai gali užsiimti darbine veikla. Sutrikusio intelekto 

žmonių globos bendrijos „Vilniaus Viltis” projektų biudžetai svyruoja nuo 200 tūkst. Lt iki 2000 Lt. Bendrijos 
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„Vilniaus Viltis“ pirmininkė Birutė Šapolienė pati yra daugumos iniciatyvų pradininkė ir plėtotoja. Ilgametė 

partnerystė su skirtingais partneriais išmokė organizaciją tinkamai reprezentuoti savo pasiekimus, vertinti 

partnerių indėlį ir jį atskleisti bei išreikšti padėką už visų pastangas,  informuoti apie per projektus pasiektus 

pokyčius.

Nevyriausybinio, privataus, viešojo sektorių socialinės iniciatyvos, skatinančios vaiko gerovę per 

tarpusavio bendradarbiavimą, kuria visuomenės pridėtinę vertę. Geranoriškumu ir pasitikėjimu paremtas 

bendradarbiavimas būtinas tarp įvairių sektorių, tačiau tam reikalinga partnerystę skatinanti norminė 

bazė, socialinės partnerystės fenomeno įteisinimas ir įvertinimas atsakingose institucijose ir skiriant ne 

tik ES, bet ir nacionalines lėšas, privataus sektoriaus skatinimas įsijungti, siekiant glaudesnio viešojo, NVO 

ir privataus sektorių bendradarbiavimo per mokesčių sistemos lankstumą, 2 proc. skyrimą skėtinėms 

ir klasterinėms organizacijoms prioriteto tvarka. Pozityviais socialinio bendradarbiavimo pavyzdžiais 

projekto „NVO akademija“ ekspertai apklausose išskiria  problemines sritis, į kurias būtina atsižvelgti 

norint puoselėti NVO, valstybinio ir privataus sektorių bendradarbiavimą vaiko gerovės srityje:

•	 būtina atsižvelgti ir užtikrinti remiamos veiklos tęstinumą;

•	 socialinė partnerystė neturi tapti privataus sektoriaus marketingine priemone; 

•	 keisti požiūrį į NVO sektorių kaip lygiavertį rinkos dalyvį ir verslo partnerį;

•	 skatinti vietos savivaldos atsakingų sektorių glaudesnį bendradarbiavimą;

•	 skatinti ne tik nacionalinį, bet ir tarptautinį bendradarbiabimą;

•	 ekspertai pasidalijo socialine ekonomika grįstais NVO, viešojo ir privataus sektorių 

socialinės partnerystės modeliais, kurie atkleidžia sėkmingos partnerystės esminius 

kriterijus ir projektuoja 3D (daugiafunkcinį, daugiakriterinį, daugiasektorinį) 

modeliavimo principu grįstą socialinę edukaciją,54, puoselėjant vaikų gerovę. Ekspertai 

taip pat apibūdino, koks turi būti šiuolaikinis profesionalas;

•	 gebėti  kurti socialinius tinklus ir plėtoti organizacijų socialinę partnerystę; 

•	 taikyti kompleksinius (sisteminius) problemų sprendimo būdus, taikant socialinės 

mediacijos, konsultavimo, socialinės komunikacijos, antreprenerystės (socialinio 

verslo)  teorijas ir sėkme grįstas praktikas; 

•	 skatinti socialinį verslumą; 

•	 gebėti analizuoti problemines situacijas  ir savarankiškai priimti sprendimus bei viešai 

komunikuoti darbo rezultatus.

     

54. KVIESKIENĖ, G.; ČIUŽAS, R. Vaikų edukacija vasarą. Švietimo problemos analizė. 2014, birželis. ISSN 1822-4156.
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IV. SOCIALINE EKONOMIKA GRĮSTOS VIEŠOJO, 
PRIVATAUS IR NVO SEKTORIŲ PARTNERYSTĖS MODELIAI 
VAIKO GEROVĖS KONTEKSTE

Viešojo, privataus ir NVO sektorių partnerystė, grįsta socialinės ekonomikos strategijomis, yra 

laikoma viena iš efektyviausių priemonių socioekonominėms problemoms spręsti dėl kelių priežasčių. 

Pimiausia, tokia partnerystė užtikrina aktyvų piliečių įsitraukimą ir dalyvavimą socialiniuose sprendimuose 

maksimalizuojant ekonominius ir socialinius išteklius. Tokiu būdu išvengiama „iš viršaus“ primetamų 

sprendimų, o patys sprendimai yra legitimuojami, nes NVO struktūros reprezentuoja neformalius 

kanalus, kurie indikuoja aktualiausius visuomenės poreikius švietimo, sveikatos, socialinėje srityse. 

Antra, partnerystė su NVO garantuoja ir viešųjų organizacijų kontrolę vykdant įvairias užduotis politikos, 

socialinėje ar ekonomikos sferose. Trečia, bendradarbiaujant šiems sektoriams pasidalijama atsakomybe, 

sprendimų ieškojimu, stiprinamas socialinis kapitalas, kuris garantuoja ne tik konkrečiu atveju vaiko 

gerovės, bet apskritai visuomenės gerovės kūrimą. Patikslinant, galima teigti, jog tokia partnerystė yra 

grįsta ne tik ekonominės naudos siekiu, bet ir socialinės gerovės kūrimu.

              Skiriami šie pagrindiniai sėkmingos socialinės partnerystės vaiko gerovės srityje veiksniai, 

įtakojantys partnerystės modeliavimą: 

1. Projektinės veiklos plėtra. Vienas iš pagrindinių socialinės partnerystės privalumų  yra tai, kad 

remiantis ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimu ir jungtinėmis sutartimis su skirtingais sektoriais 

nevyriausybinės organizacijos gali sutelkti savo išteklius vaiko gerovės srities projektams.

2. Parama plėtrai. Skiriama ES struktūrinių fondų parama paslaugų sferos vaiko gerovės srityje 

modernizavimui ir plėtrai socialinės partnerystės viešojo ir socialinės ekonomikos sektoriuose 

palengvina paslaugų deinstucionalizavimo, daugiafunkciškumo ir partnerystės projektavimo 

procesus.

Konsorciumių (klasterių) sudedamosios dalys. Konsorciumai (klasteriai) sutelkia viešojo, NVO 

ir privataus sektorių socialinės ekonomikos sferoje veikiančias organizacijas ir padeda patekti į viešųjų 

pirkimų rinką su galimybe supaprastinti vykdomus vaiko gerovės srities projektus ir partnerystės procesą, 

kad būtų sėkmingiau įvykdytos didesnės apimties sutartys.

Finansai ir ištekliai. Bendras bruožas socialinės ekonomikos sektoriuje yra tai, kad daugelis 

organizacijų gali veikti su minimaliais finansiniais ištekliais, atliekant investicijas (pavyzdžiui,padidinti 

personalo darbo laiką paslaugos kūrimo procese).

Laiko vadyba. Nors ir socialinė partnerystė vyksta lėtai, tačiau gaunamas grįžtamasis ryšys, 

suvokiant socialinės partnerystės, konsorciumų (klasterystės) vaiko gerovės srityje dizaino procesą kaip 

labai vertingus demokratizacijos ir vaiko gerovės elementų projektą.

Laimėjimai. Partnerystės modeliu grindžiami pilotiniai modeliai leistų viešosioms institucijoms, 

nevyriausybinėms organizacijoms ir privačioms įmonėms įrodyti savo augančią socialinę pridėtinę vertę 

vaiko gerovės srityje ir viešajame, ir NVO, ir privačiame sektoriuose per socialinės partnerystės formas. 

Partnerystės kultūra. Pokyčiai dažniausiai pastebimi tarp dviejų (viešojo ir NVO) sektorių, tačiau 

ši socialinė partnerystė dažniausiai liudija tik ribotai gerėjančius santykius (t. y. asmens, o ne organizaciniu 

lygmeniu), todėl visada išlieka rizika, kad bet kokie darbuotojų/ lyderių pakeitimai sukelia papildomų 

trikdžių socialinės partnerystės veiksmingumui ir stabilumui. 
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Rizikos valdymas. Yra rizika, susijusi su jungtinių sutarčių sudarymu, ypač klasterių, tinklo nariais 

ir įsipareigojimais, tačiau ji sėkmingai įveikiama stebėsenos (monitoringo) pagalba.

Viešojo, NVO ir privataus sektorių socialinės partnerystės hipotetinis modelis vaiko gerovės srityje 

galėtų būti apibrėžiamas kaip šių sektorių bendradarbiavimas vykdant bendras veiklas ir projektus, kuriais 

siekiama vaikų gerovės, remiantis pasitikėjimu, tradicija ir viešosios praktikos įtvirtintomis normomis ir 

taisyklėmis. Akcentuojant šį apibrėžimą modeliuojama sėkminga socialinė daugiasektorinė partnerystė 

vaiko gerovės srityje, kuri pasižymi daugiakriteriškumu bei daugiafunkciškumu (žr. 7 pav.).

Siekiant pagrįsti viešojo, privataus ir NVO sektorių partnerystės modelio reikalingumą vaiko 

gerovės srityje, turime pripažinti, kad lemiamas vaidmuo tenka asmeninių savybių, kompetencijų, įgūdžių 

bei kūrybiškumo palaikymui ir skatinimui, siekiant asmens įgalinimo veikti vaikų gerovei. Taigi individualių 

inovacijų atpažinimas ir įgalinimas yra svarbus ir partnerystės modeliavimui, ir esamos situacijos analizei 

bei perspektyvų projektavimui vaiko gerovės srityje. Socialinės partnerystės modelis privalo būti vientisa ir 

tvari socioekologinės aplinkos sudėtinė dalis ir būti grindžiamas pagrindinėmis žmogiškomis vertybinėmis 

nuostatomis, principais, tikslais ir uždaviniais, siekiant vaiko gerovės kaip subalansuotos socioekologinės 

plėtros sistemos (žr. 7 pav.).

7 pav.  Modelis vaiko gerovei (socioekologinė subalansuotos plėtros schema sudaryta pagal 
G. Kvieskienę, 2007) 

Kaip matyti 7 pav., siekdami vaiko gerovės pradedame nuo asmens vaiko įgalinimo ir panaudodami 

visus bendruomenėje esančius žmogiškuosius ir socialinius resursus socialinių mokymų ir eksperimentų 

pagalba įgaliname visus subjektus ir kuriame socialinį kapitalą. Socialinio kapitalo kūrimas vaiko gerovės 

srityje pirmiausia apima asmens įgalinimą per socialinį mokymąsi bei jo dalyvavimą tyrimuose bei 

projektuose, susijusiuose su pedagogine veikla, socialine gerove ir pan. Profesionalai, veikiantys toje 
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pačioje bendruomenėje (socialiniai, kultūros, sveikatos darbuotojai, socialiniai pedagogai, mokytojai, NVO 

ir privačių subjektų atsakingi atstovai ir pan.), tikslinga veikla sudaro (turėtų sudaryti) savotišką socialinį 

klasterį, kuris siekia kompleksiškai spręsti problemas vaiko gerovės srityje. 

Vaiko gerovės modelio poreikis ir specifiškai grindžiamas vaikų gerovės formavimo principais, 

nuostatomis bei vizija, pateikiamas vietos vaiko gerovės profesionalų (socialinių, kultūros, sveikatos 

darbuotojų, socialinių pedagogų, mokytojų, NVO atstovų ir pan.) požiūriu. Kiti ypač svarbūs ir tarpusavyje 

tiesiogiai susiję pagrindiniai modelio komponentai – tai vaikų ir jiems pagalbą teikiančių specialistų 

sąveika, NVO atstovų kompetencija, jų gebėjimai daryti įtaką šio modelio įkūnijimui ir plėtrai praktikoje. 

Du svarbiausi aspektai, kurie leidžia vertinti socialinės partnerystės efektyvumą siekiant vaiko gerovės: 

bendra vietinės bendruomenės vizija, tikslai, kryptys bei aiškūs kokybiniai ir kiekybiniai rodikliai. Nustatant 

viziją, tikslus ir kryptis, modeliuojant tvarią partnerystę, svarbiausias vaidmuo tenka socialinei ekonomikai. 

Kaip pateikiama, socialinės partnerystės modeliavimas socialinės/ tinklo veiklos apibrėžtis socialinės 

ekonomikos kontekste siekiant vaiko gerovės pavaizduota 8 pav. 

8 pav. Socialinės partnerystės modeliavimas/Tinklo veiklos organizacinė apibrėžtis

8 pav. pateikiama schema, kurioje modeliuojama socialinė partnerystė bei tinklo veikla socialinės 
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ekonomikos kontekste siekiant vaiko gerovės. Bendruomenių įgalinimas partnerystei formuojamas vykdant 

socialinę edukaciją partnerystei, pasitelkiant jau egzistuojančią praktikoje įteisintą ir neformalią viešojo ir 

privataus sektorių partnerystę bei saugumą užtikrinantį socialinį sektorių. Bendruomenių įgalinimas sudaro 

galimybes asmens šeimų įgalinimo plėtrai bei tinkloveiklai. Plėtojant NVO tinklus, skėčius bei diegiant 

socialinę partnerystę socialinės ekonomikos kontekste, siekiant vaiko gerovės, pasitelkiami neformalūs 

sąjūdžiai, iniciatyvos, kultūros ir sveikatos, švietimo, socialiniai ir kiti viešajam interesui atstovaujantys 

sektoriai. NVO tinklų plėtra sudaro galimybes kurtis asocijuotoms verslo struktūroms bei įtraukti formalius 

ir neformalius lyderius. Pasitelkiant švietimo sektorių per socialinę edukaciją partnerystei, kuriama 

aplinkos edukacija, kuri taip pat priklauso ir nuo asmens šeimų įgalinimo bei neformalių ir formalių 

lyderių įtraukimo. Kaip matyti pateiktoje schemoje, socialinė edukacija partnerystei vykdant neformalų 

ugdymą formalizuoja socialinę partnerystę vaiko gerovės srityje, kuriai įtaką daro tinklų veiklos plėtra bei 

asocijuotos verslo struktūros. 

Savaime suprantama, kad visi 8 schemoje pateikti komponentai norminiais aktais ir įstatymais 

turėtų būti skatinami siekti bendro tikslo: vaiko gerovės ir sinergijos, kuri būtų nukreipiama viešajam 

interesui siekiant ir teisiškai, ir finansiškai optimizuoti viešųjų, NVO ir privataus sektorių veiklą veikiant 

viešojo intereso naudai. Modelio organizacinės aplinkos apibrėžtis siejasi su galimybe suderinti skirtingų 

sektorių komponentus (asmenis bei institucijas) su minėta bendrąja humanizuota socialine ekonomika, 

kuri turėtų fokusuotis į bendrą tikslą: vaikų gerovę. Šio modelio pagrindas yra bendruomenės/visuomenės 

lyderiai, gebantys esamomis sąlygomis ir remdamiesi egzistuojančia normine baze projektuoti tinklo 

veiklą, grįstą partneryste, ir ją plėtojant siekti socialinių inovacijų įtvirtinimo ir plėtros vaiko gerovės srityje. 

9 pav. teikiame hipotetinį viešosios ir nevyriausybinės partnerystės modelį vaiko gerovės srityje, 

kuris apima asmens iniciatyvą bei kūrybiškumu pagrįstą lyderystę bei viešojo, privataus ir NVO sektorių 

įgalinimą socialinei atsakomybei ir atsakingai partnerystei.

Kaip matyti 9 schemoje pavaizduotame hipotetiniame viešojo, nevyriausybinio ir privataus 

sektorių socialinės partnerystės modelyje, vaiko gerovės srityje viešojo sektoriaus atsakingų institucijų 

administracijos įtraukia vadovus bei vykdo formalią struktūruotą veiklą, kuria siekiama sukurti socialinę 

partnerystę kartu įtraukiant kitus socialinius agentus. Šie veiksmai sukuria pozityviosios socializacijos 

bendradarbiavimą socioekologiniam tvarumui. Įtraukdami į šias veiklas nevyriausybinį ir privatų sektorius 

viešasis sektorius dažniausiai išlieka stebėtojas renkant informaciją, reikalingą vaiko gerovei gerinti. Viešajam 

ir privačiajam sektoriams iniciatyvas didinti socialinę vaikų gerovę dažniausiai pasiūlo nevyriausybinis 

sektorius. Kurdamas socialinę partnerystę NVO sektorius apima neformalias grupes bei socialines 

inovacijas. Tikslams pasiekti NVO sektoriui yra reikalinga sukurti patikimą ir specializuotą komandą bei gauti 

paramą iš viešojo ir privataus sektoriaus institucijų. Tikslams pasiekti vykdoma diagnostika, sudaromos 

jungtinės sutartys, pasirenkamos alternatyvos bei reikalingi resursai, kurie būtini veikloms vykdyti siekiant 

vaikų gerovės. Toks bendradarbiavimas tampa socialiniu dialogu. Svarbu akcentuoti ir tai, kad galimos ir 

atskiros partnerystės, kai viešasis sektorius bendradarbiauja tik su NVO ar privačiu sektoriumi, ar NVO – 

tik su viešuoju sektoriumi ar tik su privačiu. Socialinė klasterystė formuojasi, kai šalia viešojo, privataus ir 

NVO sektorių partnerystei yra įgalinamos mokslo institucijos.  Vykdant viešojo, NVO ir privataus sektorių 

partnerystę įgyvendinamos bendros šių sektorių iniciatyvos ar projektai, siekiant vaiko gerovės (9 pav.).
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9 pav. NVO, viešojo ir privataus sektorių modelis
 

Pateiktame viešojo, nevyriausybinio ir privataus sektorių socialinės partnerystės modelyje viešasis 

sektorius apima atsakingas institucijas, socialinį kapitalą, paremtą pasitikėjimu, politine valia bei susitarimu 

veikti bei vykdyti monitoringą.

Atsakingosios institucijos viešojo, nevyriausybinio ir privataus sektorių partnerystės metu atlieka 

koordinacinius  vaiko gerovės politikos veiksmus. Kitiems sektoriams viešosios institucijos skirsto 

finansinę paramą projektams įgyvendinti, skatina tarpsektorinę partnerystę, o tai suteikia galimybę 

vykdant socialinį dialogą tarp skirtingų sektorių, analizuoti ir spęsti konkrečias problemas. Galutiniai veiklų, 

kuriomis siekiama vaiko gerovės įgyvendinimo, rezultatai bei pateiktos rekomendacijos problemai spręsti 

atsakingoms institucijoms leidžia keisti arba parengti naujus teisinius dokumentus bei skleisti projektų ir 

kitų veiklų įgyvendinimo praktikas bei sėkmės atvejus. 

Siekiant vaiko gerovės iniciatyvų sąveikaujant viešajam, NVO ir privačiam sektoriams į vykdymą 

bei kūrimą įtraukiamos institucijos, kuriose kuriami pozityviosios socializacijos  vaiko gerovės scenarijai, 

metodikos, rengiamos neformalaus ugdymo programos, vykdomi socialiniai ir pedagoginiai eksperimentai.

Socialinis kapitalas, paremtas pasitikėjimu, padeda išlaikyti tvarią socialinę partnerystę bei stiprinti 

socialinę partnerystę vaiko gerovės srityje. Norėdami nustatyti abipusius tikslus ir bendradarbiauti juos 

įgyvendinant, žmonės turi pasitikėti vieni kitais ir valdžios institucijomis, kurios savo ruožtu privalo užtikrinti 

minėtam bendradarbiavimui palankią aplinką. Vykdant viešojo, NVO ir privataus sektorių partnerystę, labai 
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svarbus atsakingų institucijų požiūris į partnerius bei vaiko gerovės srities problemas, jų aktualumą bei 

sprendimo būdus. Socialinės partnerystės metu pasitikėjimas partneriu bei požiūris į jį leidžia atsirinkti 

profesionalus institucijose bei kitas siekiamam tikslui artimas institucijas bei organizacijas už institucijos 

ribų, siekiančias didinti vaiko gerovę. Tad išlieka labai svarbūs asmeninės atsakomybės, lyderystės ir 

asmenybės įtakos aspektai socialinės partnerystės sėkmei.

Labai svarbus veiksnys, vykdant minėtas veiklas, yra socialinis kapitalas, paremtas politine valia, 

kuri lemia iniciatyvų įgyvendinimo rezultatų baigtį. Bendruomenės gali turėti daug socialinio kapitalo, 

didelį narių pasitikėjimą, tačiau jei joms trūksta valdžios, politinių galių ar ekonominių išteklių, lieka tik 

bendruomeniškumo apraiškos.

Susitarimas veikti apima tikslų bei atsakomybių numatymą. Šie veiksmai leidžia numatyti socialinės 

partnerystės schemą, parinkti strategijas, sudaryti veiksmų planą/scenarijų bei paskirstyti atsakingus 

asmenis. Sudarant socialinės partnerystės schemą  atrenkami institucijose dirbantys profesionalai, 

siekiamai iniciatyvai ir partnerystei artimos institucijos bei organizacijos už institucijos ribų. Parenkant 

strategijas numatomas poveikis vaikų gerovei bei galimos alternatyvos. Pasirenkami ir išoriniai asmenys, 

darantys įtaką tikslų įgyvendinimui. Sudarant veikslų planą numatomi tikslų pasiekimo terminai, 

pasirenkami ištekliai ir resursai, norint pasiekti numatyto rezultato, paskirstomi darbai.

Monitoringą, vykdant viešojo, NVO ir privataus sektorių partnerystę vaiko gerovės srityje, dažniausiai 

atlieka viešasis sektorius arba deleguoja šias funkcijas kompetentingai institucijai norminių aktų nustatyta 

tvarka. Viešasis sektorius dažniausiai išlieka stebėtoju renkant informaciją, reikalingą sistemai valdyti bei 

vaiko gerovės užtikrinti. Vykdydamos monitoringą viešosios institucijos siekia, kad projekto įgyvendinimas 

sprendžiant konkrečią problemą vyktų skaidriai, o viešieji resursai  būtų panaudojami optimaliai.

Viešojo, NVO ir privataus sektorių partnerystę vaiko gerovės srityje taip pat apima:

1. Institucijos administracija. Labai svarbu, kad vykdant viešojo, NVO ir privataus 

sektorių partnerystę vaiko gerovės srityje įgyvendinant iniciatyvas dalyvautų institucijų 

vadovai, o ne tik jų paskirti asmenys. Administruojantys asmenys atsako už vaiko gerovės 

įgyvendinimo rezultatus, prižiūri, kad veiklos būtų tinkamai vykdomos bei tinkamai 

naudojami ištekliai.

2. Formali struktūruota veikla būtina sėkmingam iniciatyvų ar projektų įgyvendinimui. 

Formali struktūruota veikla sudaro galimybes koordinuoti veiklą, pasiskirstyti 

atsakomybes, suplanuoti išlaidas bei žmogiškuosius išteklius. Socialinis kapitalas 

sukuriamas siekiant vaikų gerovės tik tokiose organizacijose, kurios turi tokius požymius, 

kaip: santykių tinklai, aiškios normos, individų vidinė konkurencija ir pasitikėjimas.

3. Vykdant viešojo, NVO ir privataus sektorių partnerystę vaiko gerovės srityje į bendrų 

veiklų įgyvendinimą įtraukiami kiti socialiniai agentai, kurie yra įvairių organizacijų nariai, 

siekiantys spręsti vaiko gerovės srities problemas. Skatinami į bendrą partnerystę 

įsijungti ir šie papildomi socialiniai agentai: bendruomenė, bažnyčia, neformalaus 

ugdymo, kultūros  ir kt. institucijos, kurios skirtingomis priemonėmis ir metodais turi 

poveikį socialinei edukacijai ir vaikų gerovei.

Pozityvioji socializacija socioekologiniam tvarumui – tai vaiko gerovės specialistų įgalinimas 

vadovauti tam tikroms tikslinėms grupėms, pasitelkiant pozityviajai socializacijai visus konkrečioje 

bendruomenėje veikiančius socialinius agentus  ir institucijas socialinei partnerystei, kad būtų sutelkta 

pagal galimybes profesionaliausia komanda ir visi žmogiškieji, socialiniai ir infrastruktūriniai ištekliai 

kompleksinei socioedukacinei pagalbai vaikams ir šeimoms teikti bei  pozityviosios socializacijos 



136

scenarijams vaiko gerovės srityje vykdyti.

Nevyriausybinis sektorius, vykdydamas viešojo, NVO ir privataus sektorių partnerystę, vaiko 

gerovės srityje apima neformalias grupes, socialines inovacijas, komandą, partnerius bei atsakingų 

institucijų paramą.

Bendraminčių susibūrimas NVO organizacijoje, siekiant bendrų socialinių tikslų sprendžiant 

konkrečias problemas sudaro neformalią grupę. Susidariusi neformali grupė tampa socialine aplinka, 

kurioje žmonės bendrauja ir ieško būdų iškeltų idėjų įgyvendinimui ir projektuoja įgyvendinimui reikalingus 

išteklius (biudžetą). 

Socialinės inovacijos dažniausiai siūlomos tokios, kurios mažina problemos pobūdį ar  ją sprendžia, 

pasitelkiant inovatyvius metodus. Socialinės inovacijos savo pirminiame etape formuojasi kaip projekto 

įgyvendinimo idėja.

Tikslams pasiekti NVO sektoriui reikia sukurti patikimą ir specializuotą komandą bei gauti 

paramą iš viešojo ir privataus sektorių institucijų. Todėl komandos dažniausiai sudaromos iš atitinkamos 

sprendžiamos problemos srities kvalifikuotų profesionalų, mokslininkų bei savanorių. Pagrindinius šios 

komandos narius sudaro profesionalai, turintys patirties vaiko gerovės srityje, Jei iniciatyva kyla ugdymo 

institucijose, tai gali būti: socialinis pedagogas (iniciatyvos vadovas ar vadovo pavaduotojas, koordinatorius, 

moderatorius), socialinis darbuotojas, bendruomenės pirmininkas, psichologas, ugdymo institucijos 

vadovas, klasių auklėtojai, papildomo ugdymo (laisvalaikio) pedagogai, sveikatos, socialiniai, kultūros 

darbuotojai ir kiti specialistai.

Tikslams pasiekti NVO sektoriui yra labai svarbu gauti pritarimą, moralinę ir/ar finansinę paramą 

ir palaikymą iš atsakingų institucijų ir vietinės bendruomenės pagrindinių viešųjų ir privačiųjų institucijų, 

nes tai lemia projekto sėkmę. Suteikta parama leidžia planuoti materialinius ir žmogiškuosius projekto 

įgyvendinimo išteklius, suteikia galimybes vaikams dalyvauti projektinėse, neformalaus ugdymo, vaikų 

vasaros poilsio, socializacijos, kūrybinių gebėjimų lavinimo bei kitose reikšmingose pozityviosios 

socializacijos įgyvendinimo veiklose.

Viešojo, nevyriausybinio ir privataus sektorių partnerystės kontekste privatus sektorius apima 

diagnostiką, jungtinių sutarčių sudarymą bei socialinį dialogą.

Diagnostikos metu vaiko gerovės specialistai arba kiti profesionalai išanalizuoja situaciją, fiksuoja 

kritinį atvejį ar problemą, skiria atvejo vadybininką. Šio etapo metu pasirenkama viena konkreti problema, 

kurią ketinama spręsti įgyvendinant iniciatyvas.

Siekiant sujungti ir įforminti viešojo, nevyriausybinio ir privataus sektorių partnerystę vaiko gerovės 

srityje sudaromos jungtinės sutartys, pasirenkamos alternatyvos bei reikalingi resursai, kurie būtini 

veikloms vykdyti. Sutartyse numatomos sąlygos ir ištekliai, reikalingi projektui vykdyti. Šios sutartys būna 

pateikiamos atsakingoms institucijoms. 

Viešojo, nevyriausybinio ir privataus sektorių bendradarbiavimas tampa socialiniu dialogu, kurio 

pagalba įgyvendinami numatyti projekto rezultatai siekiant problemos sprendimo.

Šio modelio stipriosios pusės: 

•	 greitai ir efektyviai pristatomos naujovės vaiko gerovės kontekste didelei auditorijai; 

•	 NVO lyderiai, viešojo ir privataus sektorių partnerystes išbandę atstovai greitai ir efektyviai perima 

kitų organizacijų patirtis susijusias su vaiko gerove; 

•	 vyksta ir formali, ir neformali socialinių inovacijų sklaida vaiko gerovės srityje; 

•	 partnerystė su viešuoju sektoriumi leidžia turėti įtakos teisėkūrai, koreguoti norminius aktus ir 

sekti naujoves, susijusias su vaikų gerovės didinimu;
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•	 atveria papildomas galimybes naujoms veikloms ir iniciatyvoms vaiko gerovės srityje; 

•	 atsiranda papildomų veiklų finansavimo formų.

Modelis taip pat turi ir silpnųjų pusių: 

•	 didelės laiko sąnaudos derinant tikslus ir prioritetus siekiant vaiko gerovės; 

•	 ribojama organizacijų, veikiančių vaiko gerovės srityje, individualaus kelio, unikalumo paieška; 

•	 niveliuojama organizacijos, individo atsakomybė.

Modelio silpnosios pusės „amortizuojamos“ derinat individualius partnerystėje dalyvaujančiųjų 

organizacijų poreikius ir siekiamo bendro tikslo prioritetus. Individualūs organizacijos tobulėjimo planai 

derinami su kitų partnerystės subjektų tikslais, ieškoma bendros sinergijos suderintiems uždaviniams 

spręsti.

Taigi apibendrinant galima teigti, kad šis modelis projektuojamas, remiantis partnerystės 

daugiafunkciškumo (teikiant paslaugas vaikams), daugiakriteriškumo ir daugiasektoriškumo įžvalgomis, 

pagrįstomis asmens, institucijos, organizacijos, jų tinklų iniciatyvomis ar inovacijomis, kurių plėtra 

susijusi su bendro tikslo suvokimu, atsakingų viešųjų institucijų parama ir privataus sektoriaus atsakingos 

partnerystė skatinimu, kuri neįmanoma be įteisintos ir formalizuotos partnerystės. 
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a. Kitos interneto prieigos:
11. Palanki aplinka vaikams ir jaunimui: iššūkiai ir galimybės: galutinė tyrimo ataskaita  [interaktyvus]; 

[žiūrėta 2014 m. balandžio  5 d.]  Prieiga per internetą: <http://www.esparama.lt/es_parama_
pletra/failai/ESFproduktai/2_SADM_tyrimas_paslaugos-seimos-gerovei_2013-07.pdf >.  

12. Ar vaikų socializacijos centrų veikla rezultatyvi? Valstybinio audito ataskaita. 2013 m. liepos 29 d. 
Nr. VA-P-50-11-10 [interaktyvus]; [žiūrėta 2014 m liepos 8 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.
vkontrole.lt/failas.aspx?id=3044>.

13. Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija www.lduk.lt.

14. Lietuvos statistikos departamentas www.stat.gov.lt.   

15. LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija www.socmin.lt. 

16. Europos Komisija http://ec.europa.eu. 

17. NVO vaikams konfederacija www.nvovaikamskonfederacija.lt. 

18. LR Seimas www.lrs.lt.
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Asociacija „NVO VAIKAMS KONFEDERACIJA“ – tai skėtinė organizacija Lietuvoje, jungianti beveik 

80 vietinių, nacionalinių ir tarptautinių nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su vaikais ir dėl vaikų. NVO 

vaikams konfederacija savo veiklą vykdo nuo 2005 m., ir yra nevyriausybinė, ne pelno organizacija. 

Pagrindinis Konfederacijos tikslas – stebėti Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos įgyvendinimą Lietu-

voje ir teikti pasiūlymus dėl vaiko teisių šalyje įgyvendinimo ir apsaugos gerinimo. Konfederacija rengia 

alternatyvias ataskaitas Jungtinėms Tautoms dėl vaikų situacijos šalyje, teikia pasiūlymus valstybei vaiko 

gerovės klausimais. Taip pat, Konfederacija atstovauja jungiamų organizacijų interesams, rengia ir įgy-

vendina projektus, kurių tikslas – užtikrinti įvairiapusę vaiko gerovę. 

Konfederacijos atstovai aktyviai dalyvauja įvairiuose mechanizmuose ir darbo grupėse, per kurias siekia 

įtakoti tinkamų sprendimų, užtikrinančių apsaugotą vaikystę ir visapusę pagalbą šeimai, priėmimą. Kon-

federacija yra: Vaiko gerovės tarybos (prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos) narė; Perėjimo 

nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be 

tėvų globos vaikams 2014-2020 metų veiksmų plano tarpinstitucinės stebėsenos grupės narė; Nevyriau-

sybinių organizacijų tarybos narė, kt.

Kontaktiniai duomenys: 

Asociacija „NVO vaikams konfederacija“,

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius

elena_urb@yahoo.com

http://www.nvovaikamskonfederacija.lt

+370 682 57 357

          nvovaikamskonfederacija 
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ŽIBURIO FONDAS (Lighthouse Foundation Lithuania) – tai nevyriausybinė, nepolitinė, nereliginė ir ne 

pelno organizacija, tarptautinio European Lighthouse Foundations Network tinklo tikrasis narys. Tinklas 

jungia vaikams ir jaunimui dirbančius fondus Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Švedijoje, Norvegijoje, Suomi-

joje, Vokietijoje.

Žiburio Fondo veiklos tikslas – apsaugoti vaikystę nuo institucinės žalos, teikiant paslaugas ir individualią 

paramą vaikams, kuriems institucinės globos rizika didžiausia, ir jų globėjams bei įtėviams. 

Žiburio Fondas teikia įvairiapusę pagalbą ir paslaugas globėjams ir įtėviams, bei jų šeimose augan-

tiems vaikams, siekiant užtikrinti vaikų saugią bei sveiką vaikystę šeimai artimoje aplinkoje. Globėjams 

ir įtėviams padedama sėkmingai spręsti vaikų auklėjimo ir ugdymo iššūkius, krizines situacijas, vaiko 

adaptacijos sunkumus, trauminius išgyvenimus. Konsultacijos, mokymai pagal GIMK programą ir kitos 

paslaugos taip pat yra teikiamos asmenims, svarstantiems galimybę tapti globėjais ar įtėviais. Visos Fon-

do teikiamos paslaugos yra nemokamos. Nors vaikystė turi būti gražiausias žmogaus gyvenimo tarpsnis, 

vaikams, su kuriais dirba Žiburio Fondas reikalinga ilgalaikė pagalba. Tai vaikai, kuriems būtina pasveikti 

nuo savo vaikystės ir iš naujo išmokti pasitikėti juos supančiu pasauliu. 

Savo veikloje Žiburio Fondas vadovaujasi Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija. Tai plačiausiai ratifi-

kuotas žmogaus teisių instrumentas, kuris apibrėžia valstybės įsipareigojimus vaikams užtikrinti jiems 

palankią aplinką gyventi, augti ir džiaugtis vaikyste. Žiburio Fondas prisideda prie valstybės politikos 

formavimo, vykdydamas vaiko teisių įgyvendinimo stebėseną, teikdamas pasiūlymus dėl vaiko gerovės 

politikos gerinimo. 

Kontaktiniai duomenys: 

„Žiburio“ labdaros ir paramos fondas

A. Vienuolio g. 4, LT-01104 Vilnius

info@ziburio-fondas.lt

www.ziburio-fondas.lt

+370 610 43 648

          ziburiofondas 
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Viešoji įstaiga „VISUOMENĖS RAIDOS IR VYSTYMOSI INSTITUTAS“ yra ne pelno siekianti or-

ganizacija, kurios pagrindinis tikslas – prisidėti prie tvarios visuomenės plėtros. Tai – ekspertų grupė, 

siekianti pritaikyti ilgalaikę asmeninę profesinę patirtį ir praktinėje veikloje įgytas kompetencijas pilieti-

nių teisių ir laisvių, šeimos aplinkos ir alternatyvios priežiūros, sveikatos apsaugos ir gerovės, švietimo, 

laisvalaikio, kultūrinės veikos sričių stiprinimui ir plėtrai, papildomų išteklių pritraukimui bei gyvenimo 

kokybės didinimui. 

Institutas siūlo įvairiapusę pagalbą, priklausomai nuo konkrečių poreikių – konsultacijas, mokslinių ty-

rimų bei galimybių studijų rengimą, mokymus teisiniais, finansų valdymo, kt. klausimais, metodinės 

medžiagos rengimą. Institutas sėkmingai organizuoja mokymus valstybės tarnautojams, statutiniams 

valstybės tarnautojams, vietos bendruomenėms ir privačioms įstaigoms. Esant poreikiui, Institutas suda-

ro paslaugų teikimo sutartis su lektoriais iš įvairių Lietuvos universitetų, viešojo ir privataus sektoriaus 

ekspertais, koučingo specialistais, verslo vadybos ir komunikacijos treneriais. 

Mūsų siūlomos paslaugos remiasi išskirtinai ekspertų praktine patirtimi rengiant ir įgyvendinant nacio-

nalinius, tarptautinius, Europos Sąjungos projektus socialinėje, kultūros, ūkio, kitose srityse, bendradar-

biaujant su viešojo administravimo, verslo, nevyriausybiniu sektoriumi, plėtojant tarptautinį bendradar-

biavimą, rengiant metodinę medžiagą, organizuojant ir vykdant mokymus, dalyvaujant viešojoje politiko-

je, akademinės bendruomenės, nevyriausybinių organizacijų veikloje. 

Organizuodami mokymus ir teikdami kitas paslaugas orientuojamės į praktinę paramą bendruomenei, į 

praktikoje pritaikomų įgūdžių formavimą, ir į konkrečius rezultatus. 

Kontaktiniai duomenys: 

Viešoji įstaiga „Visuomenės raidos ir vystymosi institutas“

audraviso@gmail.com

+370 699 93 745






