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Viešojo, privataus ir NVO sektorių socialinės partnerystės modelis yra parengtas įgyvendinant 
NVO vaikams konfederacijos projektą „NVO akademija“ pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų 
išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo 
administravimo efektyvumo didinimas“ VP1-4.1-VRM-08-V priemonę „Valdžios ir nevyriausybinio 
sektorių bendradarbiavimas ir partnerystė“.

NVO vaikams konfederacija (toliau – Konfederacija) – skėtinė nevyriausybinė organizacija, 
vienijanti daugiau nei 50 kitų vaikų labui ir su vaikais dirbančių nevyriausybinių organizacijų (toliau 
– NVO). Ji nuo pat įsikūrimo (2005 m.) stebi Jungtinių Tautų (toliau – JT) vaiko teisių konvencijos 
įgyvendinimą Lietuvoje, JT komitetui rengia komentarus apie Vaiko teisių konvencijos įgyvendinimo 
situaciją. Konfederacija ne kartą yra išreiškusi poziciją, kad, norint tinkamai įgyvendinti viešąją 
politiką vaiko gerovės srityje, būtina valdžios ir NVO sektorių partnerystė ir bendradarbiavimas. Šį 
modelį Konfederacija grindžia socialinės ekonomikos idėja, kur pagrindinis dėmesys skiriamas NVO 
ir valdžios sektorių partnerystei. 

Remiantis ilgamete Konfederacijos veiklos patirtimi, buvo inicijuotas projektas „NVO 
akademija“, kurio tikslas – stiprinti valdžios ir NVO sektorių bendradarbiavimą, siekiant pagerinti 
įgyvendinamą viešąją politiką vaiko gerovės srityje. Projekto tikslinė auditorija – valdžios ir NVO 
sektorių specialistai, dirbantys vaiko gerovės srityje. 

Projekto „NVO akademija“ partneriai:
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, 

Lietuvos edukologijos universitetas,

Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija,

Lietuvos socialinių pedagogų asociacija,

VšĮ Trakų švietimo centras
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Sąvokos ir santrumpos

Kompleksinė pagalba1 – koordinuotas švietimo programų vykdymas, socialinės paramos, sveikatos priežiūros 

paslaugų ir švietimo pagalbos teikimas individualiam vaikui ir jo tėvams jo tėvų/globėjų pageidavimu ar 

atsakingų už vaiko teisių apsaugą institucijų teikimu.

Nepilnamečių justicija2 – nepilnamečių administracinė ir baudžiamoji justicija.

Pozityvioji socializacija3 – pozityvių veiksmų politika (pozityviosios socializacijos scenarijai), kuriais 

remdamiesi tam tikri asmenys ar jų grupės koreguoja socializacijos subjektų elgseną, siekdami įtvirtinti 

kultūros pozityviuosius komponentus ir sudaryti užkardą visuomenei nepriimtinų šios kultūros elementų 

pasekmėms.

Resocializacija4 – asmens socialinio statuso ir vertybinių orientacijų grąžinimas kryptingomis socialinėmis, 

pedagoginėmis, psichologinėmis, ugdymo ar kitomis priemonėmis, siekiant asmenį integruoti į visuomenę.

Socialinė ekonomika5 – 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 įtrauktis6 – tai jausmas, kad priklausote bendruomenei, su kuria sieja bendra tapatybė ir vertybės.

Vaiko vidutinės priežiūros priemonė7 – vaikui taikomas įpareigojimas, kurį vykdant vaikas yra ugdomas, 

prižiūrimas, jam teikiama švietimo pagalba ir kitos paslaugos vaikų socializacijos centre.

Viešojo, privačiojo ir NVO sektorių partnerystė8 – apibūdina įteisintus susitarimus tarp valstybinio ir 

privataus sektorių, plėtojant viešąją infrastruktūrą, atsižvelgiant į realius bendruomenės poreikius ar teikiant 

kitas su tuo susijusias paslaugas.

Vartojamos santrumpos:
NVO – nevyriausybinė organizacija.

VPP – vaiko vidutinės priežiūros priemonė.

VSC – vaikų socializacijos centras.

VTAS – savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyrius.

1. ŠeibOKieNė, G. Kompleksinė pagalba vaikams ir šeimai [interaktyvus]. Švietimo ir mokslo ministerija, 2009 [žiūrėta 
2014 m. birželio 20 d.]. Prieiga per internetą: <http://old.smm.lt/veikla/docs/renginiai/091126/kompleksine%20
pagalba%20seimai.pdf>.
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 2 d. nutarimas Nr. 1070 „Dėl nepilnamečių justicijos 2009–2013 
m. programos patvirtinimo“ [interaktyvus], [žiūrėta 2014 m. birželio 20 d.]. Prieiga per internetą: <https://www.e-tar.lt/
portal/legalActPrint.html?documentid= TAR.7CDFD5F65b61>.
3. KViesKieNė, G. Pozityvioji socializacija kaip ugdymo paradigma. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 
2007, p. 5.
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 2 d. nutarimas Nr. 1070, išnaša 3.
5. 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. Europos Sąjungos socialinė ekonomika [interaktyvus], 
[žiūrėta 2014 m. birželio 20 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/eesc-2007-11-lt.pdf>. 
6. Kas yra socialinė įtrauktis [interaktyvus], [žiūrėta 2014 m. birželio 20 d.]. Prieiga per internetą: < http://europa.eu/
youth/eu/article/kas-yra-socialin%C4%97-%C4%AFtrauktis_lt >. 
7. Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas. Valstybės žinios [interaktyvus], 2007-07-
19, Nr. 80-3214, p. 10 [žiūrėta 2014 m. birželio 20 d.]. Prieiga per internetą: <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.
showdoc_l?p_id=301806&p_query=&p_tr2=>.
8. KViesKieNė, G.; ir KViesKA, V. Socialinės partnerystės įtaka inovacijoms: monografija. Vilnius: edukologija, 2012, p. 
67. isbN 9789955207627.
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ĮVADAS

Pažangi, tvari ir integracinė europos sąjungos (es) ekonomika es valstybėms narėms turėtų 

padėti pasiekti didelį užimtumą, našumą ir socialinę įtrauktį9. Tad šiame kontekste svarbus dėmesys 

skiriamas valstybių gerovės politikai, ypač akcentuojant laimingos vaikystės užtikrinimą kiekvienam 

vaikui. 

europos Komisijos (eK) rekomendacijoje „investicijos į vaikus. Padėkime išsivaduoti iš 

nepalankios socialinės padėties“10 (2013 m. vasario 20 d.) pabrėžiama, kad vaikų skurdo ir socialinės 

atskirties problema turėtų būti laikoma svarbiausiu strategijos „europa 2020“ prioritetu. 

2012 m. socialinės apsaugos ir darbo ministerijos priimta Vaiko gerovės 2013–2018 m. 

programa ir Programos įgyvendinimo priemonių planas deklaruoja nuoseklų, į vaiką orientuotą 

požiūrį, pagrįstą duomenimis, stebėjimo sistemos kūrimu ir sėkmės atvejų analize, kuri, siekiant 

vaikų gerovės, turėtų švelninti tarpinstitucinio bendradarbiavimo trikdžius ir stiprintų socialinę 

partnerystę. 

Šio dokumento tikslas – teoriškai ir empiriškai pagrįsti viešojo, privataus ir NVO sektorių 

socialinę partnerystę bei pateikti socialine ekonomika grįstą hipotetinį šių sektorių bendradarbiavimo 

tobulinimo(si) modelį.

Tikslo siekiama įgyvendinant šiuos uždavinius:

•	 remiantis teorinės literatūros analize, apibrėžti viešojo, privataus ir NVO sektorių 

socialinę partnerystę;

•	 empiriškai išanalizuoti ir atskleisti viešojo, privataus ir NVO sektorių socialinės 

partnerystės vaiko gerovės srityje iššūkius ir gerąsias praktikas;

•	 pateikti socialine ekonomika grįstą hipotetinį viešojo, privataus ir NVO sektorių 

bendradarbiavimo tobulinimo(si) modelį;

•	 atskleisti sėkmingos viešojo, privataus ir NVO sektorių socialinės partnerystės 

prielaidas.

Tikimės, kad šis modelis padės viešojo, privataus ir NVO sektorių atstovams efektyviau 

bendradarbiauti, užtikrinant naujų paslaugų kokybę, inicijuojant inovatyvias paslaugas ar tobulinant 

esamas bei akcentuojant pagrindinį partnerystės tikslą – laimingą vaikystę ir laimingus skirtingomis 

sąlygomis augančius vaikus. Taigi šiuo dokumentu taip pat siekiama stimuliuoti sėkmingą tarpsektorinį 

socialinį dialogą ir socialinę ekonomiką kuriantį rezultatą. 

Šis modelis, jo išvados ir prielaidos grindžiamos Konfederacijos atliktu tyrimu „Viešojo, 

privataus ir NVO sektorių socialinė partnerystė“ (2014) bei jo pagrindu parengta galimybių studija 

„Viešojo, NVO ir privataus bendradarbiavimas vaiko gerovės srityje“ (2014). Šių moksliniais 

duomenimis grįstų dokumentų atsiradimą, teisinių rekomendacijų dėl vaiko gerovės tobulinimo 

šalyje parengimą inicijavo 2005 m. įkurta NVO konfederacija vaikams11, kurios tikslas – įgyvendinti 

9. bARROsO, M. J. europos Komisijos Pirmininkas. Europa 2020 [interaktyvus], [žiūrėta 2014 m. birželio 20 d.]. Prieiga 
per internetą: <http://ec.europa.eu/europe2020/index_lt.htm>.
10.  Investicijos į vaikus: padėkime išsivaduoti iš nepalankios socialinės padėties [interaktyvus], [žiūrėta 2014 m. birželio 20 
d.]. Prieiga per internetą: <file:///C:/Users/seF/Downloads/LTinvesting%20 in%20children_2013LT.pdf>.
11. www.nvovaikamskonfederacija.lt 
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ir nuolat stebėti, kaip vykdoma JT vaiko teisių konvencija Lietuvoje, bei dirbti siekiant vaikų gerovės. 

Mokslininkų ir praktikų komanda, pasitelkusi viešojo, privataus (verslo) ir NVO sektorių 

vaiko gerovės ekspertus bei parengusi adekvatų tyrimo instrumentarijų, analizavo esamas viešojo 

ir privataus sektorių patirtis vaiko gerovės srityje bei ieškojo optimalių partnerystės plėtros bei 

tobulinimo(si) galimybių. 

Minėtas tyrimas atskleidė, kad viešojo ir NVO sektorių partnerystę būtina papildyti aktyvesne 

privataus sektoriaus ir mokslo institucijų įtrauktimi. Parengtoje galimybių studijoje atskleidžiama, kad 

privatus (verslo) sektorius, įsijungdamas į partnerystes vaiko gerovės srityje, gali būti ypač naudingas 

ir efektyvios vadybos prasme, ir papildomais finansiniais ištekliais. Tačiau kol šalyje nėra socialinės 

partnerystės tradicijų, privataus (verslo) sektoriaus dalyvavimas vaiko gerovės partnerystėse yra 

epizodiškas ir vertinamas rezervuotai dėl pagrindinės savo misijos, t. y. orientacijos į naudos gavimą 

steigėjams.

Šį dokumentą sudaro penkios dalys, kurių pirma, remiantis minėtu tyrimu, pristato viešojo, 

privataus ir NVO sektorių socialinės partnerystės sampratą, antra – vaiko gerovės iššūkius. Trečia 

dalis analizuoja gerąsias praktikas vaiko gerovės srityje, ketvirta – pateikia viešojo, privataus ir NVO 

sektorių bendradarbiavimo tobulinimo(si) modelį. Penktoje, remiantis tyrimu ir galimybių studija, 

apibendrinamos sėkmingos socialinės partnerystės prielaidos. Pabaigoje pateikiamos išvados, 

rekomendacijos bei reikalingi priedai.

Pirmoje dalyje „Viešojo, privataus ir NVO sektorių socialinės partnerystės samprata“ pristatomi 

šios srities mokslininkų ir tyrėjų apibendrinimai bei akcentuojamas pakankamai menkas dėmesys 

tarpsektoriniam bendradarbiavimui vaiko gerovės srityje. Pasitelkiant viešojo ir privataus sektoriaus 

socialinę partnerystę išskiriamas viešųjų interesų tenkinimas, pasitelkiant privatų, dažniausiai verslo, 

sektorių. Tačiau mokslinėje plotmėje vis dažniau kalbama apie aktyvesnę pilietinių organizacijų 

įtrauktį (Wong 2013), padedančią garantuoti bendradarbiavimo skaidrumą.

Antroje dalyje „Vaiko gerovės iššūkiai“, remiantis atlikta statistinių duomenų ir tyrimų analize, 

pristatomos aktualiausios vaiko gerovės problemos, kurioms spręsti nepakanka esamų viešųjų 

resursų (ir žmogiškųjų, ir finansinių). Tikimasi, kad tarpsektorinė socialinė partnerystė, įtraukiant 

vaiko gerovės srities nevyriausybines organizacijas ar jų tinklus, gali tapti viena svarbiausių alternatyvų 

minėtoms problemoms spręsti.

Trečioje dalyje „Geroji partnerystės praktika vaiko gerovės srityje“, remiantis atlikta galimybių 

studija, pristatomi trys gerosios patirties atvejai. Jie atskleidžia, kaip siekiant vaiko gerovės kuriamos 

bendros iniciatyvos, bendradarbiaujant viešojo sektoriaus institucijoms, privataus (verslo) sektoriaus 

įmonėms ir NVO.

Ketvirtoje dalyje „Viešojo, privataus ir NVO sektorių bendradarbiavimo tobulinimo(si) 

modelis“, remiantis tyrimu ir galimybių studija, pristatomas hipotetinis bendradarbiavimo modelis, 

kurį suinteresuoti dalyviai gali adaptuoti savo bendruomenėse, organizacijose ar konkrečioje 

situacijoje. Akcentuotina, kad modelio adaptavimui būtina individualiai įvertinti specifinius vaiko, 

jo šeimos, globėjų poreikius bei turimus resursus (artimiausioje aplinkoje esančius profesionalius 

(žmogiškuosius), infrastruktūrinius ir edukacinių aplinkų išteklius). esminiai bendradarbiavimo etapai 

apima: socialinės partnerystės poreikio vertinimą, planavimą, įgyvendinimą ir stebėseną. 

Penktoje dalyje „Prielaidos sėkmingai viešojo, privataus ir NVO sektorių socialinei partnerystei“ 

pristatomi atlikto tyrimo rezultatai, leidžiantys įvertinti esamą situaciją pagal nurodomus kriterijus bei 

adaptyviai projektuoti rizikas. Tarp minėtų prielaidų išskiriami asmeniniai vaiko gerovės profesionalų 
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bruožai, tokie kaip: iniciatyvumas, motyvacija veikti, duomenimis grįstos esminės žinios ar 

kompetencijos vaiko gerovės srityje bei sutarimas bendrai veiklai. Kartu socialinei partnerystei svarbūs 

ir organizaciniai/administraciniai bruožai, tarp jų – bendras tikslas ir/ar kompromisas (susitarimas) jam 

pasiekti, abipusė motyvacija (suinteresuotumas) ir geranoriškumas, rizikų valdymas, efektyvi vadyba 

ir esminiai resursai. situacijos analizė ir aiškiai apibrėžtos atsakomybės (Priedas Nr. 1. „socialinės 

partnerystės sutartis“) nusako socialinės partnerystės planavimo, įgyvendinimo ir stebėsenos veiklos 

bei jų dalyvių atsakomybes pradiniame ir kituose etapuose, kol bus pasiektas apsibrėžtas tikslas, 

padeda modeliuoti sėkmingą socialinę partnerystę. 
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I. VIEŠOJO, PRIVATAUS IR NVO SEKTORIŲ SOCIALINĖS PARTNERYTĖS 
SAMPRATA

Analizuojant Lietuvos ir užsienio mokslinę literatūrą (Narayan, saavedra-Chanduvi, Tiwari 

2013; Long 2012; Pattberg 2012; Robertson, Mundy, Verger 2012; Kvieskienė, Kvieska 2012 ir kt.), 

akcentuotina, kad viešojo, privataus ir NVO sektorių socialinės partnerystės sampratos apibrėžtis 

varijuoja, tačiau dažniausiai ji įtraukia viešojo (valdžios) ir privataus (verslo) sektorių sąveikas bei 

ekonominio rezultato (infrastruktūros ar paslaugų plėtrą) aspektus. 

socialinės partnerystės apibrėžtis, aktualizuojant viešojo (valdžios), privataus (verslo) bei 

nevyriausybinio (privačių asmenų ar bendruomenių) sektorių bendras veiklas vaiko gerovės srityje, 

tyrėjų dėmesio stokoja, todėl šioje dalyje viešojo, privataus ir NVO sektorių socialinės partnerystės 

samprata grindžiama pasitelkiant bendruosius viešojo ir privataus sektorių partnerystės tyrimus.

Viešojo ir privataus sektorių partnerystės sąvoka, kuri apima valdžios ir verslo santykius, 

nagrinėjama įvairiuose užsienio bei Lietuvos ir užsienio moksliniuose darbuose (Narayan 2013; Long 

2012; Pattberg 2012; Robertson, Mundy, Verger 2012; Aidukienė, Valys 2012; Kvieskienė, Kvieska 

2012; Šutavičienė 2011 ). 

G. Kvieskienė, V. Kvieska (2012, p. 5) savo monografijoje, analizuodami viešojo ir privataus 

sektorių partnerystę, teigia, kad tai yra „tikslingas ir abipusiškai naudingas bendradarbiavimas 

instituciniu, tarpinstituciniu, regioniniu, nacionaliniu ir globaliniu lygmenimis, siekiant bendro tikslo ir 

naujos veiklos kokybės“. Minėti autoriai taip pat akcentuoja viešojo ir privataus sektorių partnerystės 

sąvoką, kuri teigia, kad viešojo ir privataus sektorių partnerystė (angl. Public Private Partnership 

– PPP) – tai viešojo ir privataus sektorių atstovų bendradarbiavimas, pagrįstas ilgalaike sutartimi, 

jo esmė – teikti tradiciškai viešojo sektoriaus kompetencijai priskiriamas paslaugas ir plėtoti joms 

reikalingą infrastruktūrą. 

G. Kvieskienė, V. Kvieska (2012), nagrinėdami viešojo ir privataus sektorių partnerystę, teigia, 

kad viešojo, privataus ir NVO sektorių partnerystė apibūdina įteisintus susitarimus tarp valstybinio ir 

privataus sektorių, plėtojant viešąją infrastruktūrą, atsižvelgiant į realius bendruomenės poreikius ar 

teikiant kitas su tuo susijusias paslaugas. Pasak McQuaid (2010, p. 127), partnerystės – tai formalizuoto 

bendradarbiavimo sistemos, pagrįstos teisiškai įpareigojančiais arba neoficialiais susitarimais, 

kooperuotais darbo santykiais ir abipusiai priimtais planais tarp dviejų ar daugiau institucijų. Daugelis 

autorių (Paliulis ir kt. 2008; Dūda 2010 ir kt.), nagrinėjantys socialinės partnerystės procesus, teigia, 

kad viešojo ir privataus sektorių partnerytės pagrindas yra teikiant kompleksiškas paslaugas gerinti 

ir plėtoti viešųjų paslaugų kokybę. būtent infrastruktūrinių projektų plėtrą viešojo ir privataus 

sektorių bendradarbiavime akcentuoja ir V. Kavaliauskaitė, R. Jucevičius (2009, p. 811), kurie viešojo 

ir privataus sektorių partnerystės sąvoką apibūdina kaip bendradarbiavimą, siekiant ilgalaikių 

susitarimų su privataus sektoriaus institucijomis dėl viešojo sektoriaus infrastruktūros objektų 

statybos ar valdymo arba paslaugų teikimo (naudojant infrastruktūros objektus) bendruomenei 

viešojo sektoriaus institucijos vardu. 

A. Renda, L. schrefler (2006), apibūdindami viešojo ir privataus sektorių partnerystę, taip pat 

akcentuoja šių sektorių bendradarbiavimą, teikiant socialines paslaugas ir šių paslaugų plėtojimo 

galimybes. Ž. Šutavičienė (2011) viešojo ir privataus sektorių partnerystės sampratą grindžia objektyvių 

sąlygų, aplinkybių nulemta sektorių būkle, situacija, kai kiekvienam iš jų reikia bendradarbiavimo, kuris 

padėtų išspręsti kilusias problemas nuolatinei veiklai užtikrinti. Objektyvių poreikių įvertinimas yra 
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pirmas žingsnis teisiškai reglamentuojant, organizuojant ir teikiant bendradarbiavimo, partnerystės 

paslaugas. bendradarbiavimo paslaugų poreikių vertinimo procedūra yra labai svarbi paslaugų teikimo 

sėkmei. Ž. Šutavičienės (2011) nuomone, viešojo ir privataus sektorių partnerystė apima įstatymuose 

nustatytus bendradarbiavimo būdus, kuriais valstybės arba savivaldybės institucija perduoda jos 

funkcijoms priskirtą veiklą privačiam subjektui, o privatus subjektas investuoja į šią veiklą. 

L. Aidukienė, T. Valys (2012) viešojo ir privataus sektorių partnerystę apibūdina kaip 

bendradarbiavimą, kai viešasis ir privatus sektoriai siekia įgyvendinti bendrą tikslą, prekes ar 

paslaugas įvairių sutarčių, privilegijų ir dotacijų pagrindu, kurias organizuoja Vyriausybė, teikia 

privatus sektorius, o apmoka vartotojas ar Vyriausybė. Minėti autoriai partnerystę apibrėžia kaip 

bendradarbiavimo formą, inicijuojant bendrus projektus.

Apibendrinant viešojo, privataus (verslo) ir NVO sektorių, dirbančių vaiko gerovės srityje, 

socialinės partnerystės teorines apibrėžtis, galima teigti, kad ši partnerystė yra tarpinstituciniu 

bendradarbiavimu pagrįsti bendradarbiavimo būdai, kuriais valstybės arba savivaldybės institucija 

perduoda jos funkcijoms priskirtą veiklą privačiam subjektui arba NVO (pilietiniam/bendruomeniniam 

sektoriui), o pastarieji subjektai investuoja į šią veiklą ir jai reikalingą turtą, už tai gaudami įstatymais 

nustatytą atlyginimą valstybės dotacijomis arba privačiai (nustatytais mokesčiais už paslaugas). Tokio 

bendradarbiavimo poreikį šiuo atveju pagrindžia vaiko gerovės situacija ir turimi resursai.
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II. VAIKO GEROVĖS IŠŠŪKIAI

Tarpsektorinis bendradarbiavimas Lietuvoje yra greičiau siekiamybė nei praktika, o kompleksinis 

(sisteminis) požiūris į vaiką, nors ir fiksuotas JT vaiko teisių konvencijoje, tačiau praktikoje vykdomas 

atskiruose sektoriuose, o lėšos dažniau naudojamos konkuruojant, bet ne bendradarbiaujant. 

Šiuos faktus iliustruoja Konfederacijos atlikto tyrimo „Viešojo, privataus ir NVO sektorių socialinė 

partnerystė“ rezultatai. 

Pasaulio gerovės indekso (angl. Global Prosperity Index) 2013 m. duomenimis, Lietuva tarp 142 

šalių yra 43 vietoje, kaip ir 2012 m. Tad vaiko gerovės siekis išlieka deklaratyvus, o vaiko gerovės 

rodikliai pesimistiniai. 

Vaiko gerovės iššūkiai išlieka aktualūs ne tik Lietuvai (Priedas Nr. 2 „Liūdnoji statistika“), tačiau 

ir es, kuri inicijuoja naujus teisės aktus, siekdama kiekvienam vaikui užtikrinti laimingą vaikystę. 2013 

m. vasario 20 d. eK priėmė rekomendaciją „investing in Children: breaking the Cycle of Disadvantage“12, 

kurioje akcentuojama, kad kova su vaikų skurdu yra esminės es įgyvendinamos ateinančio 

dešimtmečio ekonomikos augimo strategijos „europa 2020“ dalis. Rekomendacijoje pabrėžiama, kad 

vaikų skurdas ne tik užkerta kelią visaverčiam vaiko vystymuisi, bet ir neigia pagrindines vaiko teises. 

europos vaiko teisių organizacijų tinklo „eurochild“ duomenimis, es daugiau nei 25 milijonų vaikų 

(daugiau nei 1 iš 4) gyvena skurde, patiria materialinį nepriteklių arba gyvena namuose, kuriuose 

nedirba nei vienas suaugęs asmuo.

UNiCeF (2013) tyrimas „Vaikų gerovė turtingose šalyse“ atskleidė, kad Olandija, Norvegija ir 

islandija yra šalys, kuriose vaiko gerovės lygis vertinamas aukščiausiais balais. O Rumunija, Latvija ir 

Lietuva pagal minėtą kriterijų yra šalių sąrašo gale. Tyrimas nagrinėja šalių vystymąsi penkiais vaiko 

gyvenimo aspektais – materialinės gerovės, sveikatos ir saugumo, elgesio ir rizikos, būsto ir aplinkos. 

Šis tyrimas, kaip ir laimės bei gerovės indeksai, patvirtina, kad ryšys tarp bVP vienam gyventojui ir 

bendros vaiko gerovės nėra labai stiprus. Pavyzdžiui, Čekija šioje srityje turi aukštesnį reitingą nei 

Austrija, slovėnija pakilo aukščiau už Kanadą, o Portugalija lenkia JAV13. Atliekant UNiCeF (2013) 

tyrimą, vaiko gerovė buvo analizuojama 29 šalyse, Lietuva užima 27 vietą pagal sąlygas vaiko gerovei. 

Analizėje atsispindi ir pačių vaikų nuomonė, kiek laimingi jie jaučiasi: įrodyta, kad vaikai pasitenkinimą 

gyvenimu, laimės jausmą sieja su artimais santykiais – ypač su tėvais ir draugais. Kuo geresni vaiko 

santykiai su tėvais ir draugais, tuo laimingesnis vaikas. 

VaiKO geROVėS Situacija LietuVOje: beNdROji StatiStiKa

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2013 m. Lietuvoje gyveno 543,8 tūkst. vaikų 

iki 18 m. amžiaus, t. y. kas penktas (18,3 proc.) šalies gyventojas buvo vaikas. Palyginti su 2012 m. 

pradžia, vaikų skaičius sumažėjo 12,5 tūkst. (2,2 proc.)14. 

12. Investing in children: breaking the cycle of disadvantage [interaktyvus], [žiūrėta 2013 m. gegužės 20 d.]. Prieiga per 
internetą: <http://ec.europa.eu/social/blobservlet?docid=9762...en>.
13. KViesKieNė, G. Ar gebame auginti laimingus vaikus [interaktyvus], 2014 [žiūrėta 2014 m. birželio 5 d.]. Prieiga per 
internetą: <http://www.ikimokyklinis.lt/straipsnis/15550>.
14. Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus 2012-09-11 pažyma Nr. (6.3.-2011-25)-PR-192 „Dėl 
tyrimo vaiko teisių apsaugos kontrolierės iniciatyva dėl socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo socialinės rizikos 
šeimoms problemų bei įtakos vaiko teisių apsaugos užtikrinimui“ [interaktyvus], [žiūrėta 2014 m. birželio 20 d.]. Prieiga 
per internetą: < http://www3.lrs.lt/docs2/QMNVGeHW.PDF>.
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Vaikai iš socialinės rizikos šeimų 2012 m. sudarė 3,5 proc. (21 tūkst.) visų Lietuvos vaikų 

(595,2 tūkst.)15. Nors statistiniai duomenys rodo bendrą socialinės rizikos šeimų ir jose augančių 

vaikų skaičiaus mažėjimo tendenciją, tai lemia ir bendras gyventojų skaičiaus mažėjimas, šeimų su 

mažamečiais vaikais emigracija bei socialinės rizikos šeimos statuso panaikinimas, kai vaikai sulaukia 

pilnametystės (žr. 1 pav.).

1 pav. socialinės rizikos šeimų ir juose augančių vaikų skaičius (tūkst.)

statistikos departamento duomenimis, 2009–2010 m. m. buvo registruoti 15 924 mokyklos 

nelankantys vaikai, 2010–2011 m. m. – 14 655, 2011–2012 m. m. – 14584, 2012–2013 m. m. – 14407 

(2 pav.)16.

2 pav. Nelankančių mokyklos vaikų skaičius (tūkst.)

Pastebima, kad mažėja nesimokančių mokyklinio mažiaus vaikų skaičius. Lyginant 2009–

2010 m. m. su 2012–2013 m. m., mokyklos nelankančiųjų skaičius sumažėjo 1517. Pagrindinė to 

priežastis ir toliau yra išvykimas iš šalies, kuris savaime nelemia nesimokymo mokykloje. Remiantis 

Švietimo informacinių technologijų centro 2013 m. spalio mėn. pateiktais duomenimis, Lietuvoje 

15. Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus], [žiūrėta 2014 m. birželio 20 d.]. Prieiga per internetą: < http://www.
stat.gov.lt/>.

16. Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus], [žiūrėta 2014 m. birželio 20 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.
stat.gov.lt/>.
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mokyklos nelankė 17854 mokiniai, iš kurių 8553 mergaitės17. 

Nelankymo priežastys skirstomos į penkias grupes: socialinės ekonominės mokyklos 

nelankymo priežastys; psichologinės mokyklos nelankymo priežastys; socialinės psichologinės 

mokyklos nelankymo priežastys; sveikatos ir kitos priežastys. Švietimo informacinių technologijų 

centras pažymi, jog 2013 m. net 13 mokinių nelankė mokyklos, nes neleido tėvai. 496 mokiniai 

nelankė mokyklos dėl gyvenamosios vietos keitimo. Į užsienį išvyko 12731 mokiniai. 95 mokiniai turi 

neįgalumą ir 1295 mokiniai – dėl kitos priežasties. 

SPeciaLiųjų POReiKių VaiKų gaLimybėS

socialinės ir darbo ministerijos užsakymu atlikto tyrimo,,Palanki aplinka vaikams ir jaunimui: 

iššūkiai ir galimybės“ duomenimis, 2011 m. stacionariose gydymo įstaigose gydyti 34 priklausomybę 

alkoholiui ir 36 psichotropinėms medžiagoms turintys vaikai. Nuo 2008 m. iki 2011 m. užfiksuotas 

sergamumo psichikos ir elgesio sutrikimais vartojant alkoholį ir psichotropines medžiagas 100 tūkst. 

gyv. 0–17 m. amžiaus grupėje sumažėjimas18 (3 pav.).

3 pav. sergamumas psichikos ir elgesio sutrikimais vartojant alkoholį ir psichotropines medžiagas 
100 tūkst. gyv. 0–17 m. amžiaus grupėje

Remiantis LR užsienio reikalų ministerijos ir LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

duomenimis, ilgalaikes reabilitacijos paslaugas teikia tik vienas priklausomybės ligų centras, įsikūręs 

Kaune, kuriame yra 10 vietų. Šis centras orientuotas į reabilitaciją nuo visų priklausomybių, tačiau 

didžioji reabilitacijos dalis skiriama medicininei reabilitacijai. Tačiau paslaugų teikimo modelis nėra 

tinkamas, nes svarbiausią socialinę reabilitaciją gali gauti tik priklausomybę nuo narkotinių medžiagų 

turintys vaikai.

Šiuo metu Lietuvoje veikia 6 socializacijos centrai, kurie daugiausiai gali priimti 190 vaikų. LR 

užsienio reikalų ministerijos ir LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2013 m. gegužės 1 d. 

pateiktais duomenimis, socializacijos centruose mokėsi 174 vaikai. 

socialinės ir darbo ministerijos užsakymu atlikto tyrimo „Palanki aplinka vaikams ir jaunimui: 

17. Švietimo valdymo informacinė sistema [interaktyvus], [žiūrėta 2014 m. birželio 20 d.]. Prieiga per internetą: <http://
svis.emokykla.lt/lt/index/a_view/43>.
18.  Palanki aplinka vaikams ir jaunimui: iššūkiai ir galimybės [interaktyvus]. Galutinė tyrimo ataskaita, 2013 [žiūrėta 2014 
m. birželio 20 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.socmin.lt/.../6114/2013-palanki_aplinka_vaikams_ir_jaunimui.pdf>.
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iššūkiai ir galimybės“ duomenimis, vaikų, pirmą kartą pripažintų neįgaliaisiais, 2011 m. buvo 2040, 

2010 m. – 1974; o vaikų, pirmą kartą pripažintų neįgaliaisiais dėl psichikos ir elgesio sutrikimų, 2011 

m. buvo 776 (2010 m. – 426)19.  

2011 m. pirmą kartą neįgaliaisiais pripažinta 2 tūkst. vaikų iki 18 m. amžiaus, t. y. 3 proc. daugiau 

nei 2010 m. Kas trečiam iš jų neįgalumas nustatytas dėl psichikos ir elgesio sutrikimų, kas šeštam – 

dėl įgimtų anomalijų, kas septintam – dėl nervų sistemos ir jutimo organų ligų.

Tarp įvairių raidos sutrikimų specialistai išskiria autizmu sergančio vaiko problemą: Lietuvoje, 

kaip ir daugelyje valstybių, nėra sistemingai renkami duomenys, kiek vaikų turi autizmo sutrikimą. 

Valstybės garantuojamų psichiatrijos paslaugų vaikui skaičius neatitinka individualių konkretaus 

vaiko poreikių. Vaikui, kuriam pagal nustatyto sutrikimo pobūdį yra rekomenduotinos 52 psichiatrinės 

konsultacijos (1 kartą per savaitę vienus metus), yra skiriamos 10 nemokamų konsultacijų, tolesnė 

konsultacijų finansinė našta perkeliama tėvams.

Lietuvoje 2013 m. veikė 107 psichikos sveikatos centrai, kurių didžioji dalis yra integruoti į 

pirminės sveikatos priežiūros centro sudėtį kaip psichikos sveikatos skyriai. Net 25 centrai neturi 

vaikų psichiatrų, o dažniausiai tokiam specialistui skirta nuo 0,03 iki 0,5 etato. Tik 8 centruose vaikų 

psichiatrui yra skirta 1 ir daugiau etato20.

(Ne)LaimiNgų VaiKų StatiStiKa

Nacionalinių veiksmų vaikų tyčinių sužalojimų srityje ataskaitoje (2014) nurodoma, kad 

analizuojant europos duomenis, dažniausiai 0–19 m. amžiaus vaikai Lietuvoje miršta dėl tyčinių 

sužalojimų. Per pastaruosius 7 m. vidutinis metinis vaikų savižudybių skaičius, tenkantis 100 tūkst. 

vaikų, yra 18 savižudybių21 

4 pav. Nuo tyčinių susižalojimų (savižudybių) mirusių vaikų skaičius, tenkantis 100 tūkst.

Remiantis duomenimis, fizinis smurtas yra dominuojanti smurto prieš vaikus forma: Vilniaus 

19.  Palanki aplinka vaikams ir jaunimui: iššūkiai ir galimybės, išnaša 19.
20. Psichikos sveikatos centrų sąrašas [interaktyvus]. Valstybinės psichikos sveikatos centras, Vilnius, 
2013 [žiūrėta 2014 m. birželio 20 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.vpsc.lt/index.php?option=com_
content&view=article&id=276&itemid=21&lang=lt
21. Palanki aplinka vaikams ir jaunimui: iššūkiai ir galimybės, išnaša 19.
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policijos komisariato duomenimis, šeimose patiriamas fizinis seksualinis ir psichologinis smurtas22. 

Nėra informacijos, kiek vaikų patyrė smurtą namų aplinkoje. Lietuvos Vyriausybės 2004 m. birželio 

8 d. nutarimas Nr. 695 įpareigoja rinkti bendruosius duomenis apie vaikus, nukentėjusius nuo 

nusikalstamų veikų, tačiau šie duomenys Lietuvos statistikos departamentui nepateikiami. 5 pav. 

pateikiami duomenys apie vaikus, patyrusius smurtą 2008–2012 m.

5 pav. smurtas prieš vaikus

Lietuvoje, kaip ir kitose es šalyse, nėra statistinių duomenų apie atskiras vaikų, patyrusių 

smurtą ar prievartą, grupes. būtina pradėti rinkti metinius duomenis apie (a) vaikus, tapusius prekybos 

žmonėmis aukomis; (b) dingusius vaikus; (c) vaikus, patyrusius smurtą namų aplinkoje, (d) vaikus, 

tapusius netyčinių traumų aukomis, (e) emigravusius vaikus, (f) Lietuvoje likusius vaikus, emigravus 

tėvams (atotolio vaikus) ir kt. aktualius su vaikais susijusius duomenis.

PagaLba šeimOmS iR gLObėjamS

Tarptautinis vaiko gerovės tinklas „eurochild“ savo ataskaitose pabrėžia, kad tėvystės įgūdžių 

stiprinimo programų prioritetas turėtų būti pasiekti pažeidžiamas šeimas, nes šių šeimų nariai 

paprastai nesinaudoja paslaugomis, jei nėra įdėta pakankamai pastangų juos pritraukti. Kita vertus, 

išsakomas raginimas skatinti programas, įtraukiančias visas šeimas, nepriklausomai nuo patiriamų 

socioekonominių sunkumų. Taip būtų užkertamas kelias šeimų stigmatizacijai ir stengiamasi paneigti 

požiūrį, kad šeima, norėdama gauti paramą, turi pakliūti į bėdą.

suvokiant socialinės partnerystės svarbą šiuo metu steigiama tarpžinybinio bendradarbiavimo 

koordinatoriaus pareigybė seniūnijose (šiuo metu tarpžinybinio bendradarbiavimo koordinatoriaus 

pareigybė yra laikinai įsteigta savivaldybių lygmeniu 22 savivaldybėse), tačiau kol kas jos veiklos 

rezultatyvumui įvertinti nėra jokių objektyvių vertinimo kriterijų ar duomenų. 

be to, tarpžinybinis bendradarbiavimas kol kas įteisintas tik ankstyvojoje vaikystėje: vaikų nuo 

gimimo iki privalomojo mokymo pradžios gyvenimo ir ugdymo sąlygų gerinimo modelio aprašas 

patvirtintas Lietuvos Vyriausybės (2009 m. lapkričio 11 d. nutarimas Nr. 1509 „Dėl vaikų nuo 

gimimo iki privalomojo mokymo pradžios gyvenimo ir ugdymo sąlygų gerinimo modelio aprašo“). 

Juo remiantis, parengta ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtros 2011–2013 m. programa 

22. smurtas prieš vaikus 2008–2012 m. Vilniaus mieste ir Vilniaus apskrityje. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos 
komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio informacija.
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(patvirtinta LR švietimo ir mokslo ministro įsakymu 2011 m., nutarimas Nr. V-350), kuria siekiama 

didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumą ir įvairovę, ypač kaimo gyvenamosiose 

vietovėse, mažinant socialinę atskirtį ir skirtumus tarp savivaldybių; užtikrinti lanksčias ir kokybiškas 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas ir reikiamą švietimo pagalbą, atsižvelgiant į 

individualius vaikų ugdymosi poreikius23. 

Vaiko gerovės komisijos24 paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo 

pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų 

pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi 

poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti 

kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas, tačiau komisijų praktinė veikla dažniausiai susijusi tik 

su rizikos konstatavimu ir drausminėmis nuobaudomis, delinkventiniu elgesiu, komisijose menkai 

atstovaujamos NVO ir kiti bendruomenėse esantys socialiniai agentai. 

Nors visuose su vaiko gerove susijusiuose norminiuose aktuose akcentuojama, kad priimant 

su vaiku susijusius sprendimus turi būti atsižvelgiama į vaiko amžių ir brandą, jo psichikos ir fizines 

savybes, poreikius, socialinės aplinkos ir kitas svarbias ypatybes, tačiau individualizuotų paslaugų ir 

kompleksinės pagalbos vaikui ir šeimai prieinamumas pagal vaiko poreikius yra labai ribotas.

Apibendrinant Konfederacijos atlikto tyrimo „Viešojo, privataus ir NVO sektorių socialinė 

partnerystė“ rezultatus, pažymima, kad identifikuojamas nepakankamas pagalbą teikiančių institucijų 

įtraukimas: apsiribojama socialinių paslaugų teikimu, kompleksinė socioedukacinė pagalba įteisinta 

tik ikimokyklinio amžiaus vaikams, stokojama kompleksinio, sisteminio požiūrio ir kompleksinės 

socioedukacinės pagalbos.

23 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtros 2011–2013 metų programa [interaktyvus]. Patvirtinta Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-350 [žiūrėta 2014 m. birželio 20 d.]. Prieiga per 
internetą: <http://www.sac.smm.lt/.../11%2003%2001%20iPUP%5bpatvirtintas%5D.doc>.
24 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 11 d. įsakymas Nr. V-579 „Dėl mokyklos 
vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ [interaktyvus], [žiūrėta2014 
m. birželio 20 d.]. Prieiga per internetą: <http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdo cl?p_id=396543&p_query=&p_
tr2=>.
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III. GEROJI PARTNERYSTĖS PRAKTIKA VAIKO GEROVĖS SRITYJE

Įgyvendinant „NVO akademijos“ projekto „Viešojo, privataus ir NVO sektorių socialinė 

partnerystė“ tyrimą, buvo apibendrintos viešojo, privataus ir NVO sektorių partnerystės vaiko gerovės 

srityje. siekiant plėtoti sėkmingas partnerystes, pristatomi trys tyrimu identifikuoti pavyzdžiai, 

leidžiantys plačiau analizuoti socialinio dialogo plėtotės galimybes.

Konfederacijos geroji patirtis analizuojama remiantis 2011 m. surengta kalėdine švente „Vaikų 

žvaigždynas“ (1 lentelė).

1 lentelė. NVO konfederacijos vaikams geroji patirtis

iniciatyvos pavadinimas tradicinė šventė „Vaikų žvaigždynas“

tikslas/Rezultatai iniciatyvos tikslas surengti pramoginę, partnerystę skatinančią 

kalėdinę šventę, NVO globojamiems socialinės rizikos vaikams 

ir jų geriausiems draugams – vaiko gerovei atsidavusiems 

profesionalams.

Konfederacija nuo 2005 m. organizuoja, kasmetinį renginį „Vaikų 

žvaigždynas“, per kurį vyksta interaktyvios pramogos, žaidimai, 

vaikai ir jų ugdytojai skatinami už pasiekimus.

Konfederacijos specialistai, savanoriai ir visi kiti pagalbininkai 

stengiasi šią šventę organizuoti iškiliausiose Vilniaus vietose – 

Nacionalinėje filharmonijoje, Nacionaliniame operos ir baleto 

teatre, Vilniaus miesto rotušėje ir pan., kad vaikai galėtų pajusti 

šių erdvių dvasią, meno ir gerumo, tikrų vertybių magiją, kad jų 

pajaustas gėris būtų kaip siekiama žvaigždė.

tikslinė grupė Renginyje dalyvauja nuo 500 iki 1000 socialinės rizikos vaikų 

(priklausomai nuo gaunamų patalpų, finansavimo galimybių) 

iš skirtingų Lietuvos regionų. Daugeliui jų tai pirmoji kelionė į 

Vilnių.

Kiekvienais metais šiame renginyje dalyvauja vis daugiau vaikų: 

palyginti su 2010 m., 2011 m. vaikų skaičius išaugo dvigubai – 

1200 vaikų, kai 2010 m. dalyvavo daugiau nei 600. 

Partneriai Šventę organizavo NVO vaikams konfederacija. Pagrindiniai 
partneriai: Lietuvos edukologijos universitetas, „Danske 

bankas“.
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Vaikų laikinosios globos namų „Atsigręžk į vaikus“ geriausias viešojo, privataus ir NVO sektorių 

bendradarbiavimo pavyzdys yra Čižiūnų vaikų laikinosios globos centras, kurio gerosios patirties 

analizė pateikiama 2 lentelėje.

2 lentelė. Vaikų laikinosios globos namų „atsigręžk į vaikus“ geroji patirtis

iniciatyvos 
pavadinimas

Čižiūnų vaikų laikinosios globos centras

tikslas/Rezultatai Šios iniciatyvos tikslas apgyvendinti iki 24 vaikų, veikiant į 

bendruomenę orientuotos šeimos principu, siekiant padėti 

vaikams prisitaikyti visuomenėje, esant galimybei grįžti į 

biologinę šeimą, ruošti vaikus įvaikinimui bei globai šeimoje, 

rengti jaunuolius savarankiškam gyvenimui. 

Centras įkurtas 2010 m. vaikų globos namų „Atsigręžk į vaikus“ 

iniciatyva. 

Centras, siekdamas įgyvendinti savo tikslą, dalyvauja ministerijų 

skelbiamuose projektuose.

tikslinė grupė iki 24 socialinės rizikos vaikų.

Partneriai Organizatorius: Vaikų laikinosios globos namai „Atsigręžk į 

vaikus“.

Pagrindiniai partneriai: socialinės apsaugos ir darbo ministerija, 

Norvegijos fondas,,Atsigręžk“, Norvegijos organizacija „Liūtų 

klubas“, kiti privatūs rėmėjai. 

Organizacija taip pat bendradarbiauja su Švedijos karalienės 

remiamu Pasaulio vaikystės fondu. 

Lietuvos edukologijos universiteto socialinės komunikacijos 

institutas rengia socialinius pedagogus ir socialinius darbuotojus. 

studentai padeda organizuoti šventę, rengia žaidimus bei kartu 

su vaikais juose dalyvauja ir pan.

„Danske bankas“ suteikė finansinę paramą iniciatyvai vykdyti.

Organizuojant šią iniciatyvą dalyvavo ir kiti partneriai: 

Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija, „lrytas.lt“, „iki“, 

„Mambopica“, „incinity“ ir kt.
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VšĮ nevalstybinio vaikų darželio „Nendrė“ viešojo, privataus ir NVO sektorių partnerystės geroji 

patirtis grindžiama darželio teikiama pagalba socialinės rizikos šeimų tėvams įsitvirtinti darbo rinkoje 

ir ugdyti jų vaikus (3 lentelė).

3 lentelė. VšĮ nevalstybinis vaikų darželis „Nendrė“ geroji patirtis  

iniciatyvos 
pavadinimas

Nevalstybinio vaikų darželio „Nendrė“ teikiama pagalba socialinės 

rizikos šeimų tėvams įsistvirtinti darbo rinkoje ir ugdyti jų vaikus.

tikslas/Rezultatai Šios iniciatyvos tikslas padėti socialiai remtinoms šeimoms 

(mamoms, vienoms auginančioms vaikus, bei daugiavaikėms 

šeimoms) išsilaikyti darbo rinkoje bei suteikti paslaugas, kurios 

padėtų ugdyti jų socialinius įgūdžius, prisiimti atsakomybę, ugdyti 

tėvystės jausmą. Darželis „Nendrė“ taip pat teikia mažamečių 

vaikų priežiūros bei dienos centro paslaugas mokyklinio amžiaus 

vaikams.

tikslinė grupė 32 socialinės rizikos šeimos, kurių 29 suteikta pagalba įsitvirtinti 

darbo rinkoje bei 48 šiuose šeimose augantys vaikai.

Partneriai Organizatoriai: Viešoji įstaiga Nevalstybinis vaikų darželis 

„Nendrė“.

Pagrindinis partneris Alandų salų Taikos institutas. Kiti 
partneriai: įmonės „Žemės ūkio kokybė“, UAb „Grota“ (įrengė 

vandentiekį, stovyklavietę), „DHL“ bei kiti, privatūs darželiai, 

Vilniaus mieto savivaldybė, ministerijos, NVO vaikams 

konfederacija ir kiti.
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IV. VIEŠOJO, PRIVATAUS IR NVO SEKTORIŲ BENDRADARBIAVIMO 
TOBULINIMO(SI) MODELIS

Vaiko teises pradėta ne tik deklaruoti, bet ir pripažinti tarptautiniu mastu bei ginti labiausiai 

pripažintu juridiniu dokumentu – 1989 m. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos priimta Vaiko teisių 

konvencija, kuri buvo ratifikuota beveik visose pasaulio šalyse. 

Šiandien Vaiko teisių konvencija yra visų laikų plačiausiai ratifikuota žmogaus teisių sutartis. 

iš tikrųjų šią sutartį ratifikavo visos pasaulio šalys, išskyrus dvi – Jungtines Amerikos Valstijas ir 

somalį. Tačiau šis tarptautinis standartas neužtikrina vaikų geros savijautos ir gyvenimo kokybės 

Lietuvoje. Per daugiau nei dvidešimt Nepriklausomybės metų vaikų gerovės politika gerėja ne taip 

sparčiai – vaikai susiduria su įvairiais iššūkiais ir problemomis: nepritekliumi šeimose, patyčiomis, 

fiziniu smurtu, sveikatos problemomis bei nepakankamu psichosocialinių paslaugų užtikrinimu. Tad 

siekiant vaiko gerovės ypač svarbus tarpinstitucinis bendradarbiavimas, kurio labai stinga Lietuvos 

organizacijose ir bendruomenėse. Trūksta pasitikėjimo ir partnerystei pasirengusių profesionalų, 

kurie inicijuotų ir vadovautų natūraliam gyventojų norui burtis į socialinius ar pilietinius tinklus. Tik 

bendradarbiavimas, socialinė partnerystė gali padėti organizuoti darbą mažesnėmis sąnaudomis ir 

gauti geresnių rezultatų (5 pav. Viešojo, privataus ir NVO sektorių partnerystės modelis).

Kartu būtina skatinti šeimai palankią aplinką (tai priemonių sistema, suteikianti galimybę 

darbuotojams, auginantiems vaikų ar globojantiems senyvo amžiaus arba neįgalius artimuosius, 

derinti šeimos priežiūros rūpesčius su karjera), plėsti kompleksinės socioedukacinės pagalbos 

sistemą ir siekti kitų vaiko gerovę užtikrinančių tikslų. 

Šiame modelyje viešasis sektorius atsakingas už viešųjų institucijų koordinaciją: politinę valią, 

požiūrį, socialinę partnerystę, bendradarbiavimą bei monitoringą:

•	 Atsakingosios institucijos viešojo, nevyriausybinio ir privataus sektorių partnerystės 

metu atlieka svarbius su vaiko gerove susijusius vaidmenis. Kitiems sektoriams viešosios 

institucijos perskirsto biudžeto finansinę paramą bendriems ir instituciniams projektams 

įgyvendinti. europos struktūrinių fondų skiriamų lėšų būtinose sąlygose įteisinta socialinė 

partnerystė, suteikianti galimybę stiprinti tarpsektorinį bendradarbiavimą, analizuoti ir spęsti 

konkrečias vaiko gerovės problemas. Galutiniai projektų įgyvendinimo rezultatai bei pateiktos 

rekomendacijos problemai spręsti atsakingosioms institucijoms leidžia keisti arba rengti 

naujus norminius dokumentus bei skleisti projekto įgyvendinimo praktikas. 

•	 siekiant įgyvendinti vaiko gerovės inovacijas, skatinant ir įtvirtinant viešojo, NVO ir privataus 

sektorių partnerystę, būtina papildyti švietimo, aukštojo mokslo, sveikatos sistemos ir 

kitus viešąsias institucijas bei jų veiklą reglamentuojančius įstatymus, norminius aktus, 

kad visos viešosios institucijos būtų įpareigotos plėtoti socialinę partnerystę, siekdamos 

pagrindinio viešojo intereso: visuomenės, ir ypač vaikų, gerovės. socialinei partnerystei turi 

būti įgalintos švietimo ir ugdymo, kultūros, sveikatos priežiūros aukštojo mokslo institucijos, 

kurių patalpos ir viešosios erdvės būtų optimaliau panaudojami vaikų ir visuomenės gerovei. 

Pozityviosios socializacijos, vaiko gerovės scenarijai, metodikos, neformaliojo ugdymo 

programos, socialiniai ir edukaciniai eksperimentai, siekiant vaiko gerovės, galėtų būti 

intensyviau plėtojami, jei vykdant minėtas veiklas būtų aiški politinė valia, įtvirtinta norminiais 

aktais, kurie skatintų vaiko gerovės iniciatyvų vykdymui sutelkti visų institucijos lokaliame, 

regioniniame ar nacionaliniame lygmenyse esančių socioedukacinių agentų ir profesionalų 
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partnerystę. Vykdant viešojo, NVO ir privataus sektorių partnerystę labai svarbus institucijų 

požiūris į vaiko gerovės srities problemas aktualumą bei sprendimo būdus. 

•	  Prasidedant socialinei partnerystei institucijose ir organizacijose atrenkami profesionalai 

siekiamai idėjai/iniciatyvai ir partnerystei įgyvendinti institucijos bei organizacijos už institucijos 

ribų.

•	 svarbus veiksnys sąveikaujant viešajam, NVO ir privačiam sektoriams vaiko gerovės srityje 

yra bendradarbiavimas. Vykstant bendradarbiavimui viešojo sektoriaus institucijose tarp kitų 

sektorių (NVO ir privataus) sprendžiami problemai aktualūs klausimai, sudaromas planas 

veikloms įgyvendinti bei įgyvendinamos bendros iniciatyvos.

•	 Vykdant viešojo, NVO ir privataus sektorių partnerystės vaiko gerovės srityje monitoringą, 

atsakingos viešojo sektoriaus institucijos dažnai pasitelkia NVO atstovus. Jos skirsto 

viešuosius resursus, o stebėsenos metu analizuojama informacija reikalingai sistemai kurti 

ir valdyti. Vykdydamos monitoringą atsakingos viešosios institucijos siekia, kad įgyvendinant 

vaiko gerovės projektus ir sprendžiant konkrečią problemą būtų skirtas atvejo vadybininkas, 

projektas vyktų skaidriai ir būtų išvengiama klaidų. Viešojo, NVO ir privataus sektorių 

partnerystė vaiko gerovės srityje taip pat apima:

	institucijos/organizacijos administracija. svarbu, kad vykdant viešojo, NVO ir privataus 

sektorių partnerystę vaiko gerovės srityje, įgyvendinant iniciatyvas, dalyvautų institucijų/

organizacijų vadovai ir komandos, o ne tik vadovų paskirti asmenys.

	Formali struktūruota veikla būtina sėkmingam iniciatyvų ar projektų įgyvendinimui. 

Formali struktūruota veikla sudaro galimybes sistemingam darbui, išlaidų bei žmogiškųjų 

išteklių planavimui.

	Vykdant viešojo, NVO ir privataus sektorių partnerystę vaiko gerovės srityje į bendrų 

veiklų įgyvendinimą įtraukiami kiti socialiniai agentai, kurie dar nėra atrasti konkrečių 

bendruomenių (policijos, gaisrinės, kariškių padaliniai, urėdijos, kultūros institucijos ir kt.), 

siekiant optimizuoti vaiko gerovės srities problemas.

	Pozityvioji socializacija socioekologiniam tvarumui – tai vaiko gerovės specialistų 

įgalinimas vadovauti tam tikroms grupėms, pasitelkiant pozityviosios socializacijos scenarijus, 

kad būtų suteikiama tinkama kompleksinė (sisteminė) pagalba ir parengtos bei vykdomos 

individualizuotos metodikos vaiko gerovės srityje.

Nevyriausybinis sektorius yra lyderis vykdydamas viešojo, NVO ir privataus sektorių 

partnerystes vaiko gerovės srityje: į savo projektus įtraukia asmenų iniciatyvas, formalias ir 

neformalias grupes, socialines inovacijas, tarpsektorines komandas, kitų sektorių partnerius bei 

atsakingas institucijas:

•	  bendraminčių susibūrimas NVO organizacijoje, siekiant bendrų socialinių tikslų sprendžiant 

konkrečias problemas sudaro pirminę neformalią grupę. susidariusi neformali grupė tampa 

socialine aplinka, kurioje žmonės bendrauja, ieško galimybių įgyvendinti pagal jų idėjas 

modeliuojamas socialines inovacijas, ir konstruojamas inovacijoms reikalingas biudžetas. 

•	 sėkmingiausios socialinės inovacijos vaiko gerovės srityje, remiantis patirties analize, 

dažniausiai yra mažinančios vaiko gerovės trikdžių kaštus, inicijuojančios kompleksinę 

pagalbos arba daugiafunkcį paslaugų pobūdį, o vykdymui pasitelkiančios sumaniosios 

socializacijos, alternatyviosios edukacijos ir kitus inovatyvius metodus. Tikslams pasiekti 

NVO sektorius kuria profesionalų komandą pagal galimybes įtraukdamas skirtingų viešojo, 
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privataus sektorių atstovus, siekdamas daugiasektoriškumo, daugiafunkciškumo bei 

daugiakriteriškumo. Tad komandos dažniausiai sudaromos iš sprendžiamos problemos srities 

profesionalų, mokslininkų bei savanorių. 

•	 Tikslams pasiekti NVO sektoriui yra labai svarbu gauti paramą ir palaikymą iš atsakingų 

institucijų, nes tai turi daugiausia įtakos projekto sėkmei. suteikta parama leidžia planuoti 

materialinius ir žmogiškuosius projekto įgyvendinimo išteklius. 

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 analizuoja situaciją, 

fiksuoja kritinį atvejį ar problemą, skiria atvejo vadybininką.

•	 siekiant sujungti ir įforminti viešojo, nevyriausybinio ir privataus sektorių partnerystę vaiko 

gerovės srityje sudaromos jungtinės sutartys, pasirenkamos alternatyvos bei veikloms vykdyti 

reikalingi resursai. sutartyse numatomos sąlygos ir ištekliai. Šios sutartys pateikiamos 

atsakingoms institucijoms. 

•	 Viešojo, nevyriausybinio ir privataus sektorių bendradarbiavimas tampa socialiniu dialogu, 

kuriuo įgyvendinami numatyti projekto rezultatai, siekiant spręsti problemą.

Šio modelio stipriosios pusės: 

•	 greitai ir efektyviai pristatomos naujovės didelei auditorijai; 

•	 NVO lyderiai, viešojo ir privataus sektorių partnerystes išbandę atstovai greitai ir efektyviai 

perima kitų organizacijų patirtis; 

•	 vyksta formali ir neformali socialinių inovacijų sklaida; 

•	 partnerystė su viešuoju sektoriumi turi įtakos teisėkūrai, koreguojami norminiai aktai, 

analizuojamos naujovės;

•	 atveria papildomas galimybes naujoms veikloms ir iniciatyvoms; 

•	 atsiranda papildomų veiklų finansavimo formų.

Modelis turi ir silpnųjų pusių: 

•	 didelės laiko sąnaudos derinant tikslus, prioritetus ir veiklas; 

•	 ribojamas organizacijų individualaus kelio, unikalumo paieška; 

•	 niveliuojama organizacijos, individo atsakomybė.

Modelio silpnosios pusės „amortizuojamos“ derinat individualius kitų partnerystėje dalyvaujančių 

organizacijų poreikius ir siekiamo bendro tikslo prioritetus. individualūs organizacijos tobulėjimo planai 

derinami su kitų partnerystės subjektų tikslais, ieškoma bendros sinergijos suderintiems uždaviniams 

spręsti.
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6 pav. Viešojo, privataus ir NVO sektorių partnerystės modelis

Modelyje skirtinguose lygmenyse rekomenduojama remtis bei įtvirtinti šeimai palankią aplinkos 

politiką (angl. family friendly policy). Ši politika gali būti apibūdinama kaip į užimtumą orientuota 

socioedukacinė veikla, siekiant palengvinti galimybę derinti įsipareigojimus darbui ir šeimai, 

padedant užtikrinti adekvačius šeimos išteklius ir vaikų vystymąsi, remiant tėvų, auginančių vaikus, 

apsisprendimą dalyvauti darbo rinkoje, skatinančią lyčių lygybę užimtumo srityje (Hardy, Adnett 2002; 

Castles 2003). 

Adaptuojant modelį, kartu rekomenduojama įtraukti šeimai palankios aplinkos priemones, 

skirtas šeimų turintiems darbuotojams, kurie nori derinti darbą ir rūpinimąsi šeima. Jas būtų galima 

suskirstyti į keletą grupių:

• atostogos – motinystės, tėvystės atostogos, tėvo atostogos, atostogos senyvo amžiaus/

neįgaliems šeimos nariams prižiūrėti, atostogos netekties atveju, slaugymo atostogos, atostogos dėl 

šeiminių aplinkybių;

• darbo tvarkos keitimas atsižvelgiant į šeimines aplinkybes – darbo pasidalijimas, darbas 

namie, lankstus darbo laikas, sutrumpinta darbo savaitė, pasirinkimas dirbti visą arba pusę darbo 

laiko ir galimybė tai keisti, nuotolinis darbas pasitelkiant telekomunikacijas;

• praktinė pagalba prižiūrint vaikus ar senyvo amžiaus/neįgalius šeimos narius (prieinamos 

vaikų priežiūros paslaugos (lopšeliai-darželiai), vaikų dienos centrai darbovietėse, senyvo amžiaus/
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neįgalių šeimos narių priežiūros paslaugos, atokvėpio centrai daugiavaikėms ir turinčioms neįgalių 

vaikų šeimoms);

• kitos paramos priemonės – informacijos apie darbo ir šeimos sričių derinimą teikimas, 

apmokymai, kvalifikacijos kėlimas, įstaigų ir jų teikiamų paslaugų informacinės sistemos, parama 

pakartotinai įsitraukusiesiems į darbo rinką, netradicinės paramos priemonės – gimnastikos salės, 

streso valdymo programos ir pan.;

• lyčių aspekto integravimas įmonių socialinės atsakomybės priemonėse, lyčių lygybės 

planavimas, socialinio dialogo, socialinės partnerystės, socialinių iniciatyvų skatinimas ir plėtra25.

25. KViesKieNė, G., et al. Saugus vaikas – pozityviosios socializacijos prielaida [interaktyvus], [žiūrėta 2014 m. birželio 5 

d.]. Prieiga per internetą: <http://www.nvokonfederacijavaikams.lt>.
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V. PRIELAIDOS SĖKMINGAI VIEŠOJO, PRIVATAUS IR NVO SEKTORIŲ SOCIALINEI 
PARTNERYSTEI

Pozityvūs santykiai šeimoje, artimiausiose bendruomenėse – viena svarbiausių prielaidų vaiko 

gerovei kurti, kuri kartu su kitomis prielaidomis gali tapti esminiu sėkmės garantu viešojo, privataus 

ir NVO sektorių socialinei partnerystei plėtoti.

Pozityvioji socializacija – tai tikslingi kompetentingų asmenų veiksmai, siekiant vaiko ir 

jo artimiausios aplinkos gerovės. Tačiau reikia pripažinti, jog siekiant šios gerovės dažnai šeimos, 

mokyklos, bendruomenės, NVO suderinto poveikio visiems Lietuvos vaikams neužtenka. Tad 

norėdami, kad visi vaikai turėtų lygias teises į saugumą, globą, švietimą ir ugdymąsi, neišvengiamai 

turime taikyti pozityviosios diskriminacijos principus, t. y. stengtis, kad kai kurios normos ir viešosios 

gėrybės būtų diferencijuotai taikomos vienodus požymius turintiems, socialiai ar kitaip pažeistiems, 

delinkvencinio elgesio asmenims ar jų grupėms, siekiant atkurti asmenų pozityviąją socializaciją, 

daryti įtaką jų raidai.

Pozityvioji socializacija – naują socialinės edukacijos dinamiką nusakanti sąvoka, apibūdinanti 

vaikų poreikius ir profesionalų galimybes integruoti vaikus ir jaunuolius į grupes, visuomenę ir 

monitoringo būdu vertinti, kaip ši edukacijos paradigma veikia vaiko gerovę. sėkmingai pozityviajai 

socializacijai būtina viešojo, privataus ir nevyriausybinių sektorių partnerystė.

Kiekvienai partnerystei būdingi tam tikri bruožai: bendras tikslas ir kompromisas dėl jo siekimo 

strategijų ir taktikos, abipusė motyvacija ir geranoriškumas, rizikos valdymas, efektyvi vadyba ir 

esminiai resursai. skiriamos šios pagrindinės sėkmingos socialinės partnerystės modeliavimo 

prielaidos:

1) Gebėjimų stiprinimas. Vienas iš pagrindinių socialinės partnerystės privalumų: es struktūrinių 

fondų lėšų panaudojimas remiasi jungtinėmis partnerystės sutartimis su skirtingais sektoriais, 

todėl tai paskatino nevyriausybines organizacijas aktyviau telkti savo išteklius ir ieškoti partnerių 

konkretiems projektams.

2) Parama plėtrai. es struktūrinių fondų skiriama parama paslaugų sferos modernizavimui ir plėtrai 

socialinės partnerystės viešajame ir socialinės ekonomikos sektoriuose palengvina paslaugų 

deinstitucionalizavimo, daugiafunkciško, daugiasektorinio ir daugiakriterinio (3D) socialinės 

partnerystės projektavimo procesus.

3) socialinių konsorciumų (klasterių) modeliavimas. socialinių konsorciumų (klasterių) modeliai 

sutelkia viešojoje ir NVO socialinės ekonomikos sferose veikiančias organizacijas ir padeda 

patekti į viešųjų pirkimų rinką su galimybe supaprastinti vykdomus projektus ir partnerystės 

procesą, kad būtų sėkmingiau įvykdytos didesnės apimties sutartys.

4) bendras planavimas užtikrina, kad visų trijų sektorių atstovai susitinka aptarti ir formuoti 

siūlomų paslaugų, o tai sudaro galimybes priimti efektyvesnius sprendimus visoms procese 

dalyvaujančioms organizacijoms.

5) Finansai ir ištekliai. bendras socialinės ekonomikos sektoriaus bruožas tas, kad daugelis 

organizacijų investuodamos (pavyzdžiui, personalo darbo laikas, savanoriai, infrastruktūra, 

prisidėti prie paslaugos kūrimo proceso) gali veikti su minimaliais finansiniais ištekliais.

6) Laiko vadyba. Nors socialinė partnerystė vyksta lėtai, tačiau grįžtamasis ryšys, suvokus socialinės 

partnerystės, socialinės klasterystės ir paslaugų dizaino procesą, yra tvarus vaiko gerovės 
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projektas.

7) sėkmės atvejai, bandomieji projektai, franšizė. Partnerystės modeliu grindžiami bandomieji 

projektai leidžia socialinėms įmonėms ir nevyriausybinėms organizacijoms įrodyti savo augančią 

socialinę ir ekonominę pridėtinę vertę viešajame ir NVO sektoriuose per socialinės partnerystės 

formas.

8) socialinės partnerystės kultūra. Pokyčiai dažniausiai pastebimi tarp dviejų (viešojo ir NVO) 

sektorių, tačiau ši socialinė partnerystė dažniausiai liudija tik ribotai gerėjančius santykius 

(t. y. tarpasmeniniu, bet ne organizaciniu lygmeniu), todėl visada išlieka rizika, kad bet kokie 

darbuotojų/lyderių pakeitimai sukels papildomų trukdžių socialinės partnerystės veiksmingumui 

ir tvarumui.

9) Rizikos valdymas. Yra rizika dėl sudaromų jungtinių sutarčių, ypač su socialinių klasterių, tinklo 

nariais, įsipareigojimų, tačiau ji sėkmingai įveikiama monitoringo pagalba.
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IŠVADOS

1. Teorinės mokslinės literatūros analizė atskleidė, kad viešojo, privataus ir NVO sektorių 

socialinė partnerystė vaiko gerovės srityje gali būti apibrėžiama kaip įteisintas tarpinstitucinis 

bendradarbiavimas, kuriuo valstybė perduoda savo funkcijoms priskirtą veiklą ar turtą 

privačiam sektoriui – verslui, NVO, pilietiniam ar bendruomeniniam sektoriui, o pastarieji 

investuoja į šią veiklą reikalingus resursus. Šios socialinės partnerystės, kuria siekiama plėtoti 

esamas paslaugas, gerinti jų kokybę ar inicijuoti naujas kompleksines pagalbos formas, 

tikslas – laiminga kiekvieno vaiko vaikystė ir laimingi skirtingomis sąlygomis augantys vaikai.

2. Pagrindinis viešojo, privataus ir NVO sektorių socialinės partnerystės stimulas – vaiko gerovės 

iššūkiai, kuriems spręsti valstybei nepakanka esamų resursų. Vaiko gerovės situacijos 

sudėtingumas gali būti analizuojamas pasitelkiant tokias tendencijas, kaip: vaikų savižudybių 

skaičius, globos namuose augančių vaikų apimtys, vaikų delinkvencija, kompleksinių 

socioedukacinių ir psichologinių paslaugų trūkumas.

3. Analizuojami gerosios praktikos pavyzdžiai rodo, kaip siekiant vaiko gerovės gali būti vykdomas 

viešojo, privataus ir NVO sektorių bendradarbiavimas. Kaip sektini sėkmės atvejai pristatomi: 

NVO vaikams konfederacijos tradicinė kalėdinė šventė, skirta šio tinklo organizacijų vaikams 

ir draugams, vaikų laikinosios globos namų „Atsigręžk į vaikus“ įkurti nauji į šeimos modelį 

orientuoti globos namai, Nevalstybinio vaikų darželio „Nendrė“ kompleksinė socioedukacinė 

pagalba rizikos šeimų vaikams ir jų tėvams, padedant įsitvirtinti darbo rinkoje bei ugdant jų 

vaikus.

4. Pateikiamas socialine ekonomika grįstas hipotetinis viešojo, privataus ir NVO sektorių 

bendradarbiavimo tobulinimo(si) modelis atskleidžia šių sektorių iniciatyvų ar projektų 

įgyvendinimą, siekiant vaiko gerovės. Modelyje atskleidžiami partnerystės ryšiai, numatomi 

bendradarbiavimo tinklai, socialiniai partneriai, struktūruotos veiklos, monitoringo, socialinio 

dialogo, inovacijų etapai ir kt.

5. svarbios prielaidos, turinčios įtakos sėkmingai viešojo, privataus ir NVO sektorių socialinei 

partnerystei, yra gebėjimų stiprinimas, parama plėtrai, socialinių konsorciumų (klasterių) 

modeliavimas, bendras planavimas, finansai ir ištekliai, laiko vadyba, sėkmės atvejai, 

bandomieji projektai, franšizė, socialinės partnerystės kultūra, rizikos valdymas.
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REKOMENDACIJOS

VaiKO geROVėS POLitiKOS VyKdytOjamS (LietuVOS ReSPubLiKOS VyRiauSybei)

•	 Įteisinti vaiko gerovės politikos, statistinių duomenų ir resursų koordinaciją, tęstinės 

kompleksinės socioedukacinės pagalbos vaikams teikimą ir socialinių tinklų (klasterių) 

kūrimą bei socialinę partnerystę kaip viešųjų institucijų prievolę, kad būtų sprendžiamos vaikų 

gerovės problemos.

•	 Vystyti šeimos, NVO, pozityvios tėvystės centrų, teikiančių kompleksines paslaugas vaikams 

ir šeimoms, veiklą. Užtikrinti nuolatinį valstybinį finansavimą NVO kompleksinės pagalbos 

centrams – taip būtų stiprinamos kompleksinės paslaugos šeimai, padidėtų jų prieinamumas. 

•	 Įgalinti atvejo vadybos principo realizavimą: kiekvienam vaikui, esančiam rizikos grupėje, 

skirti atvejo vadybininką: profesionalą, kuris koordinuotų kompleksinę atskirų sektorių 

pagalbą ir vykdytų monitoringą (socialiniam, specialiajam pedagogui ugdymo įstaigoje ir 

socialiniam darbuotojui/pedagogui savivaldybėje ar vaiko dienos centre turėtų būti prieinama 

visa informacija apie pažeidžiamo vaiko poreikius). 

šVietimaS
•	 Didinti ugdymo, socialinėse institucijose, bendruomenėse ir NVO dirbančių socialinių 

pedagogų, darbuotojų, psichologų, specialiųjų pedagogų, mokytojų padėjėjų skaičių didinant 

ir decentralizuojant biudžetinį krepšelį rizikos ir raidos sutrikimo vaikams.

•	 Įgalinti, papildant norminius aktus,visų sektorių viešąsias institucijas (ugdymo, kultūros, 

sveikatos ir kt.) suteikti patalpas NVO ir kt. institucijoms, teikiančioms paslaugas vaikui ir 

šeimai. 

•	 Kelti ugdymo, socialinių, sveikatos, teisėsaugos, kultūros ir teisėsaugos įstaigų ir NVO 

darbuotojų kvalifikaciją socialinės partnerystės, bendradarbiavimo ir kompleksinės pagalbos 

srityje. 

•	 Didinti mokinio krepšelį specialiųjų poreikių turintiems ir rizikos grupėje esantiems vaikams; 

didinti integruotai ugdomų vaikų mokinio krepšelį (siektinas didinimas – 65 proc.).

•	 Užtikrinti tolygias vaikų galimybes į vasaros poilsį bei neformalųjį ugdymą arčiausiai vaiko 

gyvenamosios vietos esančiose organizacijose: mokyklose, dienos, neformaliojo ugdymo, 

bendruomenių, kultūros, sporto centruose, bibliotekose, muziejuose, parkuose, universitetuose 

ir pan. skatinti privatų sektorių aktyviau prisidėti prie vaikų poilsio ir neformaliojo ugdymo.

•	 be išlygų būtina laikytis Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijoje deklaruojamo prieinamumo 

principo, kad veiklos ir mokymosi būdai būtų tolygiai prieinami visiems vaikams pagal amžių, 

išsilavinimą, turimą patirtį nepriklausomai nuo jų socialinės padėties.

SOciaLiNė SRitiS
•	 sustiprinti tarpžinybinio, tarpsektorinio bendradarbiavimo galimybes seniūnijų, bendruomenių 

lygmeniu. 

•	 Įteisinti vaiko gerovės politikos ir vaiko gerovei skiriamų lėšų koordinavimą per Lietuvos vaiko 

gerovės tarybą ir gerovės komisijas prie ugdymo institucijų.

•	 sukurti vieningą informacinę sistemą, siekiant socialinės statistikos prieinamumo visiems 
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vaiko gerovės profesionalams. Padedant išvengti socialinių paslaugų persidengimo vaiko 

gerovės srityje, skirti rizikos atvejo vadybininką.

•	 instucionalizuoti vaikų dienos ir kompleksinės pagalbos, daugiafunkcius centrus, didinti 

vietų juose skaičius, tam panaudojant ugdymo, mokslo, sveikatos ir kitų viešųjų institucijų 

infrastruktūrą. 

•	 Įteisinti laikinųjų globėjų ir atraminių šeimų statusus. 

SVEIKATOS SRITIS
•	 Didinti socialinių pedagogų ir socialinių darbuotojų skaičių sveikatos ir reabilitacijos 

institucijose.

•	 Nustatyti pediatrų, vaikų ir paauglių psichoterapijos gydytojo kvalifikaciją turinčių specialistų 

pareigą dalyvauti kompleksinės (sisteminės) pagalbos komandose/mobiliose grupėse. 

•	 Užtikrinti skubios ir tęstinės, mobilios kompleksinės pagalbos tolydumą visiems rizikos 

grupėje esantiems vaikams ir jų šeimoms. 

•	 Kelti sveikatos priežiūros darbuotojų kvalifikaciją apie kompleksinę pagalbą, socialinę 

partnerystę bei rizikos grupėje esančių vaikų atpažinimo kriterijus. 

•	 Užtikrinti kompleksinės pagalbos teikimą vaikui, kuri apimtų visas reikiamas paslaugas vaikui, 

jo šeimai, pedagogams.

NVO, PiLietiNiS SeKtORiuS
•	 inicijuoja kompleksinės pagalbos teikimą, socialines inovacijas, ieško galimybių socialinės 

ekonomikos programoms.

•	 Vykdo nepriklausomą vaiko gerovės politikos monitoringą lokaliu, regioniniu bei nacionaliniu 

lygmeniu.

•	 Telkia viešojo, privataus ir NVO sektorių organizacijas socialinei partnerystei bei socialinei 

tinkloveiklai.
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Priedas Nr. 1

SOciaLiNėS PaRtNeRyStėS (juNgtiNėS VeiKLOS) SutaRtiS

sutartis sudaryta ir pasirašyta XXXX mieste, 

(data)

(organizacijos pavadinimas), kodas: XXXX,

buveinės adresas: XXXX, 

registro duomenų tvarkytojas: XXXX, toliau sutartyje vadinama – XXXX, atstovaujamas XXXX,

ir

(organizacijos pavadinimas), kodas: XXXX,

buveinės adresas: XXXX, 

registro duomenų tvarkytojas: XXXX, toliau sutartyje vadinama – XXXX, atstovaujamas XXXX,

ir 

...

o visi kartu šalimis, sudarėme šią Jungtinės veiklos sutartį (toliau vadinama sutartimi):

1. sutarties dalykas:

1.1. Šia sutartimi Partneriai susitaria kooperuoti savo organizacinį ir finansinį potencialą, profesines 

žinias bei įgūdžius ir kartu rengti projektus ir dalyvauti projektų konkursuose, kaip bendrai veiklai 

susivienijusių asmenų grupė, pateikdami Kvietimą paskelbusiai organizacijai vieną bendrą pasiūlymą, 

o tuo atveju, jei Partnerių pateiktas bendras Konkurso pasiūlymas bus pripažintas tinkamu, sudaryti 

su įgaliota organizacija bendras prievoles visiems Partneriams sukursiančią įgyvendinimo sutartį, 

užtikrinančią, kad tinkamai bei laiku Projekto poreikiams būtų pritaikyta programa bei metodinė 

medžiaga, atrinkti tikslinės grupės dalyviai, kuriems bus suteikiamos projektinės paslaugos, bei 

darbuotojų kontingentas ir paruošta materialinė bazė, panaudojant Partnerių turimą įrangą, priemones 

ir kitus resursus. 

1.2. sutarties pagrindu nėra sukuriamas naujas juridinis asmuo, ūkinė bendrija nėra steigiama. 

Partneriai veikia remdamiesi sutartyje įtvirtintomis nuostatomis bei galiojančiais Lietuvos Respublikos 

įstatymais ir kitais teisės aktais.

2. Partnerių įnašai dalyvavimui Konkurse.

2. 1. Partneriai susitaria, kad kiekvienas Projektas bus vykdomas, bendrai sutarus su visomis 

šalimis bei bus sprendžiamas atskirais susitarimais priklausomai nuo projekto reikalavimų. 

2. 2. Visi papildomai pasirašyti dokumentai tampa neatsiejama sutarties dalimi. 
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2. 3. Šalių susitarimu Partnerių įnašų vertė pinigine išraiška šioje sutartyje nenurodoma. 

3. Paraiškos pasiūlymo dokumentų parengimas.

Jei sutarties partneriai teikia paraišką dėl konkretaus projekto, kurį pristato socialinio klasterio 

„inovacija – aš galiu“ vardu, dalyvauti projekto veiklose turi būti pakviesti visi Partneriai. 

3.1. Dokumentus visų Partnerių vardu teiks teikiantysis partneris, prieš tai suderinęs juos su kitais 

Partneriais. Atitinkamas dokumentas turi būti pasirašytas to Partnerio/tų Partnerių, su kurio/kurių 

teisėmis ir įsipareigojimais jis yra susijęs.

3.2. Partneriai sutinka, kad Projektą pripažinus tinkamu, sutartį su įgaliota organizacija pasirašys 

teikiančiajam partneriui atstovaujantis asmuo, o jam nesant įgalioja tai padaryti atstovą.

3.3. Partneriai susitaria, kad įgaliotai organizacijai pateiks vieną bendrą konkurencingą paraišką visų 

Partnerių vardu. bendras Partnerių pasiūlymas galioja tik tinkamai pasirašytas ir patvirtintas visų 

Partnerių.

3.4.Partneriai įsipareigoja vienas kitam suteikti visą informaciją, reikalingą tinkamai paruošti bendrą 

Partnerių pasiūlymą ir kitus dokumentus, įskaitant pareigą per įmanomai trumpiausią laiką parengti ir 

pateikti reikalingus dokumentus bei informaciją, kad ši galėtų laiku įvykdyti šios sutartimi prisiimtus 

įsipareigojimus.

3.5. Partneriai įsipareigoja nesiimti jokių vienašališkų veiksmų, kurie gali trukdyti bendram Partnerių 

dalyvavimui teikiant Paraišką.

3.6. Partneriai susitaria, kad kiekvienas iš jų tinkamai vykdys visus prisiimtus sutartimi ir patvirtintos 

Paraiškos reikalavimus.

3.7. Partneriai susitaria, kad Partnerių pateikto bendro pasiūlymo pripažinimo laimėjusiu atveju 

Partneriai sudarys sutartį su Perkančiąja organizacija.

3.8. Partneriai susitaria, kad Partnerių pateiktą bendrą Paraišką pripažinus laimėjusia, Partnerių 

funkcijos įgyvendinant įsipareigojimus įgaliotai organizacijai paskirstomos atliekamos funkcijos. 

3.9. sprendimus, susijusius atitinkamo Partnerio sutarties įsipareigojimų įgyvendinimu, Partneriai 

turi teisę priimti savarankiškai, tačiau įsipareigoja apie tokius savo sprendimus nedelsiant, bet ne 

vėliau nei per 2 (dvi) dienas nuo tokio sprendimo priėmimo, informuoti kitus Partnerius. 

4. išlaidų pasiskirstymas. 

4.1. Kiekvieno partnerio dalyvavimo projekte išlaidos dengiamos Projekto biudžete ir Gairėse 

numatyta tvarka.

4.2. Atsiradus papildomoms iš anksto nenumatytos projekto vykdymo išlaidoms, kurių, remiantis 

šioje sutartyje numatytu partnerių įsipareigojimų paskirstymu, neprisiėmė nė vienas iš Partnerių, 

tokių išlaidų padengimo klausimas sprendžiamas atskiru susitarimu prie šios sutarties.

5. Atsakomybės paskirstymas.

5.1. Visi Partneriai yra solidariai atsakingi už bendrą kiekvieno veiklą, kai veikiama socialinio klasterio 
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„inovacija – aš galiu“ vardu. 

5.2. Jei partneriui vykdant projektą iškilo grėsmių, jis turi informuoti savo Partnerius ir bendrai 

išspręsti iškilusią grėsmę, kad nepakenkto suplanuotom veiklom.

6. Teisė dalyvauti teikiant paraišką su kitais partneriais. 

6.1. Partneriai susitaria, ir kiekvienas iš Partnerių įsipareigoja nuo sutarties pasirašymo momento 

nesinaudoti teise dalyvauti Konkursuose kaip atskiram subjektui arba kaip kitų jungtinės veiklos 

(partnerystės) sutarčių dalyviui, jei juose dalyvauja socialinis klasteris „inovacija – aš galiu“. 

7. Konfidencialumas.

7.1. Partneriai sutinka laikytis konfidencialumo principo sutarties, joje minimų sutarčių bei jų 

įgyvendinimo atžvilgiu ir be išankstinio kitų Partnerių raštiško sutikimo neatskleisti jokiai trečiajai 

šaliai sutarties bei kitų joje minimų sutarčių turinio, pagalbinės medžiagos ir informacijos, išskyrus 

tuos atvejus, kai to reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai arba tai būtina siekiant įgyvendinti 

sutartimi bei joje minimomis sutartimis prisiimtus įsipareigojimus.

7.2. Tuo atveju, jei informaciją atskleisti reikalauja teisėsaugos institucijos ar kitos institucijos, 

turinčios teisę gauti konfidencialią informaciją (ex officio), Partneris turi apsiriboti tik būtinos tokiam 

reikalavimui įgyvendinti informacijos atskleidimu ir nedelsiant raštu pranešti kitiems Partneriams 

apie informacijos atskleidimą. 

8. sutarties galiojimas.

8.1. sutartis yra ilgalaikė ir įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos.

8.1.1. Šios sutarties sąlygos privalomos abiem sutarties šalims, jos gali būti keičiamos šalių 

susitarimu.

8.2. Nė vienas iš Partnerių neturi teisės nutraukti sutarties po to, kai Partneriai pateiks bendrą 

pasiūlymą.

9. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės.

9.1. Partneriai atleidžiami nuo atsakomybės už dalinį arba visišką sutarties pagrindu kilusių 

įsipareigojimų nevykdymą, jeigu sutartis nebuvo vykdoma dėl atsiradusių nenugalimos jėgos 

aplinkybių, t. y. dėl priežasčių, kurių Partneriai negalėjo numatyti sudarydami sutartį (potvynis, 

žemės drebėjimas, karo veiksmai, blokada, teisės aktų pasikeitimai (ypač mokesčių srityje), turintys 

tiesioginės įtakos turto kainai ir Partnerių įsipareigojimų įvykdymo terminams, valstybinių institucijų 

neteisėti veiksmai ir kitos priežastys, kurių pašalinimas nepriklauso nuo Partnerių valios ir galimybių), 

šių aplinkybių egzistavimo metu su sąlyga, kad šios aplinkybės turėjo tiesioginę įtaką sutarties 

vykdymui.

9.2. Partneris, kuris neturi galimybių įvykdyti sutartimi prisiimtų įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos 

aplinkybių per 7 (septynias) dienas raštu privalo pranešti kitam Partneriui apie tokias aplinkybes, 

jų įtaką sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymui, atitinkamų sutartimi prisiimtų įsipareigojimų 

vykdymo sustabdymą ir/arba įvykdymo terminų atidėjimą. Partneris, laiku nepranešęs kitam 
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Partneriui apie nenugalimos jėgos aplinkybes ir jų įtaką sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymui, 

kaip tai numatyta aukščiau, neatleidžiamas nuo sutartyje prisiimtų įsipareigojimų vykdymo.

9.3. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi daugiau kaip 45 (keturiasdešimt penkias) dienas, 

bet kuris Partneris turi teisę nutraukti sutartį, apie tai pranešdamas raštu kitiems Partneriams. 

Pranešimas turi atitikti sutarties 14 punkte keliamus reikalavimus. 

10. Pranešimai.

10.1. siunčiami pagal sutartį arba susiję su ja pranešimai (informacija) privalo būti įforminami raštu, 

ir laikomi įteiktais tinkamai, jeigu jie išsiųsti registruotu laišku (patvirtinant gavimą) arba pristatyti 

Partnerių sutartyje nurodytu adresu arba kitomis priemonėmis, leidžiančiomis fiksuoti pranešimo 

išsiuntimą bei adresuojami Partneriams.

10.2. Apie bet kokius buveinės adreso ar banko rekvizitų pasikeitimus Partneriai vienas kitą privalo 

informuoti per 2 (dvi) kalendorines dienas. Jei Partneris nepraneša apie savo rekvizitų pasikeitimą, 

tai pranešimo siuntimas paskutiniu turimu adresu ar prievolės vykdymas vadovaujantis paskutiniais 

žinomais kito Partnerio rekvizitais yra laikomas tinkamu. 

11. Kitos sąlygos.

11.1. Kiekvienas Partneris, kuris dalyvauja projekto veiklose turi teisę susipažinti su dokumentais.

11.2. sutartis gali būti pakeista bendru šalių sutarimu. 

11.3. Partneriai turi teisę perleisti iš sutarties kylančias savo teises ir pareigas tretiesiems asmenims 

tik gavę išankstinį raštišką kitų Partnerių sutikimą ir įgaliotos organizacijos pritarimą.

11.4. sutartis sudaryta, vykdoma ir aiškinama remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais. 

11.5. Visi dėl šios sutarties sąlygų vykdymo kilę ginčai ir nesutarimai ar iš šios sutarties kylančios 

pretenzijos sprendžiami Partnerių tarpusavio derybomis. Ginčo nepavykus išspręsti derybų būdu jis 

sprendžiamas Lietuvos įstatymų numatyta tvarka.

11.6. sutartis sudaryta 9 (devyneriais) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną 

kiekvienam Partneriui, vienas egzempliorius Perkančiajai organizacijai ir vienas egzempliorius lieka 

sutartį patvirtinusio notaro biure.

Šalys pareiškia, kad ši sutartis atitinka jų valią, sutarties prasmė ir pasekmės Šalims aiškios.

_____________________________________________

vardas, pavardė, parašas, A. V.

_____________________________________________

vardas, pavardė, parašas, A. V.



35

Priedas Nr. 2

LiŪdNOji StatiStiKa

•	 Tėvai vaikui kasdien vidutiniškai skiria po 7 min.(UNiCeF).

•	 Tik 45 proc. vaikų niekada nėra patyrę fizinės bausmės, o 5 proc. nuolat baudžiami fizinėmis 

bausmėmis.

•	 Du trečdaliai Lietuvos tėvų fizinį ar psichologinį smurtą supranta kaip auklėjimo priemonę.

•	 Fizinį smurtą patiria penktadalis (20,5 proc.), psichologinį – trečdalis (27,2 proc.) 11–18 m. 

vaikų. Daugiausiai ir fizinis, ir psichologinis smurtas patiriamas iš bendraamžių: atitinkamai 

16,4 proc. ir 21,2 proc. iš tėvų fizinį smurtą nurodė patyrę 6 proc., o psichologinį 7,8 proc., iš 

mokytojų – fizinį 2,9 proc., o psichologinį – 5,9 proc. respondentų.

•	 50 proc. 12–17 m. vaikų jaučia depresijos požymius, net 41,7 proc. mokyklinio amžiaus vaikų 

turi su psichikos sveikata susijusių problemų.

•	 Kas penktas vaikas, nukentėjęs nuo užregistruotų nusikalstamų veikų, yra nukentėjęs nuo 

savo tėvų.

•	 Kasmet mūsų šalyje nusižudo apie 80 vaikų ir jaunuolių nuo 5 iki 24 m.

•	 Patyčias bent kartą yra patyrę apie 70 proc. Lietuvos vaikų ir paauglių. beveik trečdalis jų 

bendraamžių patyčias patiria 2–3 kartus per mėnesį ir dažniau.
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Priedas Nr. 3

eK ReKOmeNdacijOS SaNtRauKa

2013 m. vasario 20 d. eK rekomendacijoje „investicijos į vaikus. Padėkime išsivaduoti iš 

nepalankios socialinės padėties“ pabrėžiama, jog vaikų skurdo ir socialinės atskirties problema 

yra svarbiausias strategijos „europa 2020“ prioritetas, sprendžiant strategijos „europa 2020“ 

ir socialinės įtraukties priemones, apie vaikų skurdo ir gerovės problemas bei rodikliais ir 

duomenimis pagrįstą stebėjimo sistemą.

eK vaikų skurdo ir socialinės atskirties rodiklių sąrašas: 

• vaikų skurdo rizikos lygis; 

• nuolatinio vaikų skurdo rizikos lygis;

• momentinio vaikų skurdo rizikos lygis;

• vaikų skurdo ribos dispersija skurdo rizikos ribos atžvilgiu; 

• didelio materialinio nepritekliaus lygis; 

• vaikų, gyvenančių labai mažo užimtumo namų ūkiuose, dalis; 

• vaiko nepritekliaus rodiklis. 
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