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Atviras laiškas
Stabdykime vaikų genocidą
Po rezonansinių įvykių, kurie jau antra savaitę baigiasi vaikų mirtimis, NVO vaikams
konfederacija primena, kad, kartu su partneriais jau per dešimtį metų akcentuoja1 , kad LR ministerijos
vaiko gerovės srityje veikia atskirai, bendradarbiavimas su socialiniais partneriais yra fragmentiškas,
žinybinės problemos sprendžiamos ne bendradarbiaujant, o konkuruojant. Vaiko gerovės komisijos,
kurios įkurtos visose ugdymo institucijose ir turėtų spręsti sisteminius vaiko gerovės ir pagalbos šeimai
klausimus, iki šiol veikia uždarai, be vietos bendruomenių, kitų sektorių palaikymo, politikų valios,
finansinės, organizacinės paramos, o jose sprendžiamos ne vaiko gerovės ir jo šeimos įgalinimo,
kompleksinės pagalbos, o baudimo ir gaisro gesinimo, bet ne gyvybių gelbėjimo situacijos.
Fragmentiškai vaiko gerovės politikai stinga nuoseklumo, finansinės paramos,
politinės valios ir atsakingos socialinės partnerystės.
Todėl dar kartą kviečiame vaiko gerovės problemas spręsti sistemiškai:

1. Reikalaujame skubiai papildyti medikų, policijos, socialinių pedagogų, socialinių
darbuotojų2 veiklą reglamentuojančius norminius aktus ir rekomendacijas, įteisinant
privalomą ir atsakingą partnerystę ir kompleksiškai3 teikiamą pagalbą, šeimų ir globėjų,
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turinčių vaikų privalomą lankymą, o pedagogų rengimo reglamentą, socialinių pedagogų
bei socialinių darbuotojų rengimo standartus papildyti socialinio verslo, socialinės
partnerystės bei socialinių ir kūrybinių industrijų kompetencijomis.
2. Nuo darbo su socialinės rizikos šeimų pereiti prie kompleksinio darbo su visomis
šeimomis ir globėjais, tam numatant šeimos ar vaiko raidos rizikos laipsnius, būtiną
socialinių pedagogų ir socialinių darbuotojų skaičių savivaldoje, ugdymo institucijose,
bendruomenėse ir NVO, teikiančiose paslaugas, atvejo vadybos atsakomybę, mobilios
pagalbos ir stebėsenos tvarką.
3. Užtikrinti tinklinėms NVO, socialiniam verslui, socialinei klasterystei bei tinkloveiklai
palankią teisinę bazę ir minimalius finansinius ir žmogiškuosius resursus, nes tik NVO
gali įgyvendinti atsakingą viešojo, privataus, mokslo ir pilietinio sektorių partnerystę
tam panaudojant visų viešojo sektoriaus resursus.
4. Siekiant operatyviau teikti mobilią pagalbą sudėtingoje/krizinėje socialinėje situacijoje
esantiems vaikams ir kitiems asmenims, užtikrinti, kad visų viešųjų institucijų (policijos,
gaisrinės, greitosios pagalbos, švietimo įstaigų, administracijos) transportas būtų
naudojamas prioritetine tvarka, kreipiantis krizinio atvejo vadybininkui.
5. Nuosekliai peržiūrėti ir skirti pakankamai lėšų kompleksinei pagalbai, tarpinstituciniam
bendradarbiavimui ir šios pagalbos koordinavimui, krizinių atvejų vadybai ir stebėsenai,
užtikrinant, kad paslaugos būtų teiktų profesionaliausiai regione dirbantys profesionalai,
prioritetą teikiant tarpsektorinėms NVO komandoms.
6. Prašome aukščiausiu lygiu suvienyti viešojo, privataus ir NVO jėgas vaiko gerovei,
taikyti naujus socialinio verslo instrumentus, tokius kaip L3C, socialinės sėkmės akcijos
(social impact bonds)4 ir kt.
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