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DĖL DEINSTITUCIONALIZACIJOS PROCESO KOORDINAVIMO
Asociacija „NVO vaikams konfederacija“ – nevyriausybinė skėtinė organizacija, veikanti
nuo 2005 m. ir jungianti 84 narius – kitas nevyriausybines organizacijas (nacionalines, vietines,
tarptautines), dirbančias su vaikais ir vaikų labui visose savivaldybėse.
Konfederacija partnerystėje su „Žiburio” labdaros ir paramos fondu bei VšĮ „Visuomenės
raidos ir vystymosi institutas” nuo 2015 m. rugsėjo mėn. vykdo iš Norvegijos finansinių
mechanizmų programos LT10 finansuojamą projektą, skirtą stiprinti valstybės ir savivaldybių
tarnautojų gebėjimus deinstitucionalizacijos srityje, remiantis gerąja Norvegijos patirtimi.
Įgyvendinant projektą organizuojame praktinius mokymus, teikiame žinias ir stipriname
įgūdžius, reikalingus savivaldybėms sėkmingam deinstitucionalizacijos įgyvendinimui. Projekto
partneriais yra 10 savivaldybių – Anykščių rajono, Vilniaus miesto, Jurbarko rajono, Elektrėnų
rajono, Utenos rajono, Rokiškio rajono, Švenčionių rajono, Ukmergės rajono, Mažeikių rajono bei
Širvintų rajono.
Vykdant šį projektą, pastebėjome, kad visų savivaldybių administracijų darbuotojai ir
specialistai deinstitucionalizaciją supranta skirtingai, aiškiai trūksta kompetencijų ir informacijos
apie deinstitucionalizacijos prasmę, socialinės partnerystės galimybes ir nevyriausybinio
sektoriaus vaidmenį vykdant socialinės globos sistemos pertvarką šalyje. Kartu projektas pateikė
realaus socialinio klasterio pavyzdį, kai kartu, siekant to pačio tikslo – deistitucionalizacijos, dirba
savivaldybių, globos įstaigų, nevyriausybinių organizacijų atstovai. Tai paskatino mus sudaryti
bendradarbiavimo sutartis su šiomis savivaldybėmis.
Neslėpsime, daug vilčių buvo teikiama naujai priimtų deinstitucionalizacijos
koordinatorių – ekspertų veiklai, tačiau pamatėme, kad vietoj greitų ir aiškių koordinavimo
veiksmų vyksta deinstitucionalizacijos esmės nepaliečiantys ir niekur nevedantys pokalbiai su
savivaldybių administracijų atstovais bei globos namų darbuotojais, praktiškai nesuprantant, kaip
koordinuoti procesą ir siekti deinstitucionalizacijos esminių pokyčių.
Tvirtai žinome, kad nevyriausybinės organizacijos, veikiančios ir įgyvendinančios
projektus vaiko kokybiškos globos ir socialinių paslaugų, sveikatinimo ir švietimo srityse, yra
sukaupusios didžiulę paslaugų teikimo ir koordinavimo patirtį, reikšmingą deinstitucionalizacijos
sėkmei. Todėl manome, kad jos turi tapti pagrindiniu valstybės partneriu ir koordinatoriumi
įgyvendinant sprendimus, užtikrinančius tvarų perėjimą nuo globos institucijose prie paslaugų
šeimoje ir bendruomenėje, užkertant kelią grėsmei, kad deinstitucionalizacija viso labo bus
perėjimas nuo didesnių prie mažesnių institucijų.
Siūlome labai svarbų vaiko ir šeimos gerovei sprendimą – sukaupti visų už Vaiko
gerovę atsakingų ministerijų deinstitucionalizacijos proceso koordinavimui skirtas lėšas ir
pirkti koordinavimo paslaugas iš nacionalinių skėtinių nevyriausybinių organizacijų, kurios
turi kompetencijos ir koordinavimo patirties, tuo pačiu stiprinant nevyriausybinį sektorių
bei įgyvendinant subsidiarumo principą.
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