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DĖL KONSULTACIJŲ ORGANIZAVIMO PEREINANT PRIE AKREDITUOTOS 
VAIKŲ DIENOS SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO 

 
Šalyje vyksta vaikų dienos centrų (VDC) paslaugų teikimo ir finansavimo 

pertvarka, kai nuo 2021-01-01 pereinama prie akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros 
paslaugos teikimo ir keičiamas paslaugų finansavimo modelis.  

Pertvarkos metu yra labai svarbu: 
1. Užtikrinti sklandų perėjimą prie akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros 

paslaugos teikimo, padėti socialinių paslaugų įstaigų (VDC), o taip pat ir savivaldybių 
atstovams suprasti savo funkcijas, reikalavimus akredituojamai vaikų dienos socialinės 
priežiūros paslaugai naujo finansavimo modelio kontekste;  

2. Laiku ir argumentuotai atsakyti į VDC ir savivaldybių atstovams kylančius 
klausimus bei kuo skubiau spręsti kylančias problemas. 

NVO vaikams konfederacija –nevyriausybinė organizacija, vienijanti ir 
koordinuojanti veiklą virš 60 nevyriausybinių organizacijų (jų tarpe – 4 skėtinių su 140 
padaliniais), dirbančių vaiko gerovės srityje. NVO vaikams konfederacija turi patirties 
konstruktyvaus bendradarbiavimo su valstybės ir savivaldybių institucijomis, stebėsenos 
patirties vykdant perėjimą prie akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugų 
teikimo. 

Siekiant sklandaus perėjimo prie akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros 
paslaugų teikimo NVO vaikams konfederacija siūlo – tarpininkauti ir koordinuoti 
bendradarbiavimą sprendžiant kylančias problemas ir klausimus tarp VDC, savivaldybių ir 
Socialinės apsaugos ministerijos. 

Tuo tikslu NVO vaikams konfederacija planuoja: 
1. Nuo 2021-01-26 (antradienio) pradėti ir vykdyti nuolatines konsultacijas: 2 

kartus per savaitę (antradienį ir ketvirtadienį) nuo 13 val. iki 15 val.. 
2. VDC ir savivaldybių atstovai (pageidautina iš anksto) teikia klausimus 

(pasiūlymus) el. paštu: nvovaikamskonfederacija11@gmail.com  arba konsultacijų metu. 
3. Parengtos nuolatinės nuorodos prisijungimams (Join Zoom Meeting) ir 

prisijungiant aktyvinama ta pati nuoroda (papildomai registruotis nereikia). 
Norint prisijungti nuo 2021-01-26 antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 13 val. iki 15 val. 
spauskite ant nuorodos: 
Join Zoom Meeting 
https://us04web.zoom.us/j/73226117044?pwd=ajVlTFdpZHcxc2hESU5ndFg1aGxQQT09 
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Meeting ID: 732 2611 7044 
Passcode: azm3Dc 
Jungtis prašome savo tikru, pilnu vardu ir pavarde bei atstovaujamos įstaigos 

pavadinimas (ne slapyvardžiu, inicialais ar pan.), nes Jūsų vardas ir pavardė, matomas 
mokymų platformoje, yra įrodymas, kad dalyvavote renginyje.  
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