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Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkei Loretai Graužinienei
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2014 m. balandžio 23 d. konferencijos
„Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos Lietuvoje įgyvendinimo aktualijos“

REZOLIUCIJA

2014 m. balandžio 23 d. vykusios konferencijos dalyviai, pagal kompetenciją

išnagrinėjo Jungtinių Tautų Vaiko teisių komiteto (toliau – komitetas) 2013 m. spalio 4 d.

baigiamąsias pastabas dėl Lietuvos trečiosios ir ketvirtosios periodinių ataskaitų, išklausė LR

Vyriausybinės delegacijos atstovų perspektyvinius planus dėl išliekančių Vaiko teisių

konvencijos įgyvendinimo problemų.

Konstatuojame, kad NVO vaikams konfederacija yra vienintelė skėtinė nevyriausybinė

organizacija, kuri prižiūri JT vaiko teisių konvencijos įgyvendinimą Lietuvoje bei rašo ir

pristato JT Vaiko teisių komitetui komentarus Vyriausybinėms ataskaitoms, kurie praktiškai

sutampa su JT Vaiko teisių komiteto rekomendacijomis. NVO vaikams konfederacijos

komentarai jau dešimtmetis ,o Jungtinių Tautų Vaiko teisių komitetas jau trečią kartą

rekomenduoja Lietuvai stebėti, kiek lėšų yra skiriama bendram vaikų poreikių tenkinimui,

tačiau iki šiol šie duomenys nėra renkami. Informacija kuri renkama nėra sisteminė ir  nėra

kaupiama mažesniais aktualiais vaiko gerovei pjūviais, pavyzdžiui, kiek lėšų kasmet yra

skiriama vaikų, turinčių specialiųjų ugdymo poreikių, švietimui, kompleksinių pagalbos

priemonių pasiūlai ir kt. 2013 m. vasario 20 d. Europos Komisijos rekomendacijoje

„Investicijos į vaikus. Padėkime išsivaduoti iš nepalankios socialinės padėties“ pabrėžiama, jog

vaikų skurdo ir socialinės atskirties problema turėtų būti laikoma svarbiausiu strategijos
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„Europa 2020“ ir pagrįsta duomenimis, stebėjimu sistemą ir atvejo vadyba, kuri padėtų

švelninti tarpinstitucinio bendradarbiavimo trikdžius ir sustiprintų socialinę partnerystę vardan

vaikų gerovės.

Konstatuojame, kad Lietuvos socialinės apsaugos ir socialinės aprėpties 2008-2010 metų

strategijos prioritetiniai nacionalinės socialinės įtraukties politikos tikslai -

vaikų skurdo panaikinimas ir paramos šeimai stiprinimas bei paslaugų šeimai prieinamumo

gerinimas, liko neįgyvendinti. Paslaugų vaikams ir šeimoms sistema bendruomenėse kuriasi

labai lėtai. Lietuvoje veikiantys dienos centrai pagal vietų skaičių gali patenkinti tik ketvirtadalį

vaikų iš socialinės rizikos šeimų poreikių. Lietuvos dienos centruose ir savivaldos sektoriuje

dirbantiems socialiniams darbuotojams tenkantis vaikų skaičius yra beveik dvigubai didesnis nei

išsivysčiusiose ES šalyse, o tai mažina suteikiamų paslaugų kokybę. Lietuvoje veikia 37 vaiko

ankstyvosios reabilitacijos tarnybos, kurios neapima visų savivaldybių teritorijų. Prieinamumo

pagal gyvenamąją vietą, aspektas ypač svarbus, siekiant organizuoti vaiko poreikių vertinimą

mokymosi aplinkoje. Savalaikis raidos negalios nustatymas daugiausia priklauso nuo motyvuotų

tėvų, todėl yra vaikų, kurie nesant motyvuotų tėvų lieka sveikatos paslaugų sistemos užribyje.

Konstatuojame, kad savivaldybėse neatliekamas vaikams reikalingų paslaugų poreikio

vertinimas, kas įtakoja atotrūkio didėjimui tarp paslaugų poreikio ir esamos pasiūlos. Teisės

normos, reglamentuojančios socialinių pedagogų ir psichologų etatų steigimą mokyklose, jį

siejant su minimaliu mokykloje besimokančių mokinių skaičiumi ir nesant alternatyvaus ir

lengvai prieinamo kompleksinio pagalbos modelio, ypač rajonų bei kaimo vietovių vaikams,

lemia didelį atotrūkį tarp vaikų poreikių ir jiems teikiamų paslaugų.

Konstatuojame, kad psichikos sveikatos centrai, kurie pavaldūs LR sveikatos apsaugos

ministerijai, neužtikrina reikiamų paslaugų prieinamumo, nes didžiojoje dalyje centrų nėra

vaikų psichiatrų ir psichologų.Yra didelis atotrūkis tarp vaikų poreikių ir teikiamų paslaugų

visose, t. y. socialinėje, švietimo, sveikatos, ir teisingumo srityse. Pagrindinės problemos vaikų

sveikatos srityje yra ankstyvosios reabilitacijos paslaugų trūkumas bei

psichologinės/psichiatrinės pagalbos trūkumas

Manytume, kad Lietuvoje nėra vieningos Vaiko gerovės politikos ir 2013 metais

planuotų esminių lūžių vaiko gerovės srityje neįvyko.

Rekomenduojame:

I. Lietuvos Respublikos Seimui
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1. Sveikindami prasidėjusią JT vaiko teisių konvencijos įgyvendinimo eigos svarstymą būtina

paremti ne tik susitikimais su kitomis institucijomis, žinybomis ir tinklinėmis

nevyriausybinėmis organizacijomis, bet ir juridiškai įtvirtinti šios sistemos tarpžinybinį pobūdį.

Vaiko gerovės politikos subalansavimui rekomenduojame atkurti Vaiko gerovės ir šeimos

komisiją Lietuvos Respublikos Seime. Šį komisija būtų atsakinga už šios veiklos koordinavimą

ir monitoringą.

2. Nuo 2014 m. numatyti atskiromis eilutėmis nacionaliniame ir savivaldybių biudžetuose vaikų

gerovės politikai skiriamas lėšas.

3. Svarstant ir rengiant įstatymus ar jų pakeitimo projektus aptarti juos su NVO vaikams

konfederacijos ekspertais ar kitomis vaikų interesus atstovaujančiomis pilietinėmis

institucijomis. Tokią praktiką taikyti prieš priimant visus vaiko politiką atstovaujančius

interesus, poįstatyminius aktus ir kitus norminius aktus, susijusius su vaiko gerove bei skirstant

nacionalines ir Europos struktūrinių fondų lėšas.

II. Lietuvos Respublikos Vyriausybei:

1. Tarpžinybinę Vaiko gerovės tarybą, kurią šiuo metu kuruoja LR socialinė apsaugos ir darbo

ministerija, priskirti LR Vyriausybės kompetencijai, kad būtų atkurta subalansuota vaiko

gerovės politika šalyje. LR Vyriausybei pavesti atsakomybę už šios veiklos koordinavimą ir

monitoringą.

2. Pagal JT vaiko teisių komiteto išvadas, valstybės biudžete numatyti atskirą eilutę vaikų

politikai skirtas lėšas.

3. Numatyti vaikų krepšelį neformaliam vaikų ugdymui, vaikų vasaros poilsiui, inicijuoti ir

remti kūrybiškumą, verslumą ir inovacijas palaikančias programas vaikams ir jaunimui.

4. Skirstant biudžeto ir ES Struktūrinių fondų lėšas į ekspertų/patarėjų grupes ir įtraukti vaikų

gerovę atstovaujančias tinklines ir skėtines pilietines organizacijas.

5. ES struktūrinių fondų lėšų ir nacionalinių lėšų pagalba kurti vaiko gerovės, kitus socialinės

ekonomikos klasterius, remti natūraliai susiklosčiusias partnerystes tarp privataus, viešojo

sektoriaus ir NVO.

6. Numatyti realias lėšas ir atstatyti Vyriausybės remiamas programas, susijusias su Vaiko

gerove ir pozityviąja socializacija, Vaikų nusikalstamumo prevencija, Vasaros poilsiu, Motinos
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ir vaiko sveikata, Savižudybių prevencijos ir psichikos sveikata, vaiko ir jo šeimos (globėjų)

krizėje prevencijos ir reabilitacijos tvarka, Nepilnamečių justicijos programa.

7. Atlikti išsamią turimų išteklių ir teikiamų socialinių paslaugų (socialinio krepšelio),

reikalingų vaikams ir šeimoms bei globėjams, analizę. Išteklius skirstyti pagal paslaugų

krepšelio dydį ir optimaliausią kokybę ir kainą.

8. Numatyti papildomas konkrečias priemones šeimoms, auginančioms vaikus skurdui mažinti.

Sukurti kompleksinės socioedukacinės pagalbos ir reabilitacijos struktūras ir sistemą smurtą

patyrusiems vaikams ir jų šeimos nariams atvejo vadybos principu, ir tai laikyti prioritetiniu

vaikų gerovės principu.

9. Plėsti paslaugų, pagalbos tinklą šeimoms, auginančioms neįgalius vaikus bei užtikrinti

švietimo, socialinių ir sveikatos institucijų prieinamumą, integruotų ugdymo institucijų

(ikimokyklinis, , aukštasis ir  universitetinis lavinimas) tinklą (dalinė, pilnutinė integracija),

pagalbą miesto ir kaimo bendruomenėms (atkreipiant dėmesį į krizines situacijas), tautinių

mažumų ir socialinės rizikos grupių šeimų vaikams, kad jie galėtų lankyti mokyklą, įgytų

tinkamą išsilavinimą ir turėtų lygias starto galimybes, atsižvelgiant į bendruomenių prioritetus .

10. Vietoj panaikintų ir privatizuotų vaikų vasaros poilsio stovyklų kurti alternatyvą vaikų

vasaros ir kitų atostogų poilsiui, kuris garantuotų vaiko teisę į laisvalaikį tam panaudojant ES ir

nacionalines lėšas.

11. Prioritetinėmis laikyti viešojo ir privataus sektoriaus partneryste ir socialine klasteryste,

kartu su pilietinės visuomenės (NVO) pagrįstas programas ir socialines ekonomines iniciatyvas,

numatyti lėšas socialinės ekonomikos mechanizmams skatinti ir socialinės ekonomikos

klasteriui organizuoti.

12. Skatinti televizijos bei radijo transliuotojus rengti specializuotas švietėjiškas laidas,

Konferencijos dalyvių vardu:

NVO vaikams konfederacijos valdybos pirmininkė dr. Giedrė Žilinskienė

NVO vaikams konfederacijos direktorė   Elena Urbonienė


