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PADĖKA
Iš visos širdies dėkoju tyrimo dalyviams, radusiems laiko nuoširdžiai pasidalinti savo patirtimi. Be jūsų nebūtų šios atskaitos.
Ypatinga padėka nuostabiesiems Birutei Jogaitei, Vytautui Kirkai už pagalbą renkant duomenis ir Vytautui
už leidimą referuoti jo parengtą skyrių apie vaiko teisių apsaugos reformos tobulinimo priemones. Jūs esate
Lietuvos šviesuliai, galintys vesti vaikų gerovę į priekį. Ačiū už jūsų empatiją ir žmoniškumą.
Noriu padėkoti visiems, kurie prisidėjo prie vaiko teisių apsaugos reformos tobulinimo. Vaiko teisių apsaugos
reformos tobulinimo priemonės, kurios praktikų naudojamos nuo 2020 m. sausio 1d., tyrimo dalyvių buvo
vertintos palankiai, išskyrus keletą išimčių. Tobulinimo priemonės nesukėlė neigiamų padarinių. Tai yra retas
reiškinys Lietuvoje. Akivaizdu, kad įsiklausant į visas suinteresuotas šalis, Lietuvai reikia žengti žingsnį tolyn
– stiprinti esamas paslaugas, gerinti jų kokybę ir prieinamumą ir kurti tas, kurių nėra.
Dėkoju Asociacijai „NVO vaikams konfederacija“, ypač jos direktorei Elenai Urbonienei ir Genovaitei Paliušienei, kurių nuoširdus darbas vaikų labui įkvepia. Norėtųsi, kad daugiau Lietuvos žmonių pasektų jų darbo
principu – „kritikuodamas pasiūlyk išeitį“.
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ĮVADAS
2018 m. liepos 1 d. startavusi vaiko teisių apsaugos reforma sukėlė didelę įtampą ir pasipriešinimą visuomenėje, jos priemones buvo sunku taikyti praktikams. Esant tokiai reakcijai reikėjo imtis priemonių ir tobulinti
vaiko teisių apsaugos reformą, t. y. pergalvoti instrumentus (anketos), sąvokas (pavyzdžiui, grėsmės vaikui lygiai), laiko terminus ir pan. Išsamus vaiko teisių apsaugos sistemos, tame tarpe ir reformos, startavusios 2018
m. , (ne-) veiksmingumo vertinimas yra atliktas ir publikuotas monografijoje „Nuo baudžiamosios intervencijos link puoselėjančios globos: tarpdisciplininis žvilgsnis į vaiko apsaugą ir gerovę (Tamutienė ir kt, 2020).
Ši ataskaita parengta reformos tobulinimo priemonių įdiegtų praktikoje nuo 2020 m. sausio 1d. vertinimu.
Tyrimas yra sufokusuotas į dalyvių patirtis, paliečia specialistų darbą, su kokiomis kliūtimis ir galimybėmis
susiduria, ką jie siūlo tobulinti ateityje, kad vaiko apsauga būtų veiksmingesnė.
Tyrime daug dėmesio skiriama pagalbos vaikams ir šeimai paslaugų trūkumo atskleidimui, iliustravimui praktinėmis patirtimis. Dedamas didelis akcentas į tyrimo dalyvių patirtis ir siūlymus kaip situaciją galima būtų
pagerinti. Ataskaitos pabaigoje pateikiama išvados ir rekomendacijos.
Ataskaitoje beveik neskiriama dėmesio kaip būtų galima valdyti situaciją COVID-19 krizės akivaizdoje. Tam,
reikėtų atskiro tyrimo. Be to, tikima, kad krizė yra laikina. Todėl stengiamasi atkreipti dėmesį į sisteminius,
ilgalaikius dalykus.

TYRIMO METODOLOGIJA
Reformos vertinimui pasirinktas Evereto Vedung pasiūlytas intervencijos procesų ir grįžtamojo ryšio ciklo
modelis. Norint pritaikyti šį vertinimo modelį, yra būtina įvertinti intervencijos proceso, administravimo bei
rezultatų grįžtamąjį ryšį ir poveikį (1 pav.).

startavusią 2018 m., todėl šis reformos tobulinimo vertinimas yra paremtas tiek veiklų tęstinumu, tiek pokyčių vertinimu, startavusiu nuo 2020 sausio 1d. Startavusių priemonių vertinimas kartoja visus E.Vedung ciklą
nusakančius etapus.

TYRIMO METODAS
Šio tyrimo objektas – vaiko teisių apsaugos reformos praktinis įgyvendinimas. Tikslas – remiantis reformos
dalyvių patirtimis įvertinti reformos veiksmingumą. Tikslo realizavimui pasirinkti šie uždaviniai: vertinti reformos tobulinimo priemonių, startavusių 2020 sausio 1d. privalumus ir trūkumus, tarpinstitucinio bendradarbiavimo pasiskirstymo atsakomybėmis, informacijos tėkmės įtaką darbo veiksmingumui.
Pusiau struktūriški kokybiniai interviu. Šio tyrimo dalyviai – 25 ekspertas kurie buvo pasirinkti tikslingai,
remiantis pagrindiniu kriterijumi – tiesioginio darbo (gaunant atlyginimą), susijusio su vaiko teisių apsaugos
reformos įgyvendinimu, patirtis. Tyrimo dalyviai: atvejo vadybininkai, priklausomybių konsultantai, psichologai, socialiniai darbuotojai, vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos specialistai, vaikų globos centro
specialistai.
Atrankos kriterijus: darbo patirtis nuo 2020 sausio 1d. taikant įsigaliojusį Vaiko teisių apsaugos įstatymą.
Duomenų rinkimo būdas: elektroninėmis ryšio priemonėmis ir tiesioginis
Duomenis surinko: Birutė Jogaitė, Vytautas Kirka ir Ilona Tamutienė
Duomenys buvo renkami 2020 m. kovo – lapkričio mėnesiais. Kokybinis interviu buvo atliekamas akis į akį bei
socialinių tinklų pagalba. Vidutinė atliktų interviu trukmė – 42 min (trumpiausio interviu trukmė – 30 min,
tuo tarpu ilgiausio – 1 val. 14 min.).

1 pav. Tyrimo teorinė prieiga

Intervencijos procesai apima inicijavimo, pasirengimo, sprendimų priėmimo grandis. Vėliau – administravimo, įrankių (produktų) ir poveikio grandis. Tiriant dėmesys teikiamas grįžtamajam ryšiui apie kiekvienos
grandies intervencijos sukeltas kliūtis ir galimybes bei poveikį. Inicijavimo grandis liečia problemos identifikavimą, kuris gali kilti iš visuomenės, žiniasklaidos, administracinės sistemos ar kitų išorinių šaltinių. Kai
politikai atsiliepia į šią problemą ji įeina į politinę darbotvarkę. Didelis dėmesys turi būti skiriamas pasiruošimui priimti sprendimus, vėliau – sprendimų priėmimui, ir priimtų sprendimų, t. y. legalizuotų intervencijos
priemonių, realizavimui. Administravimo sprendimai visų pirma turi susifokusuoti į planavimą, dizainą ir
intervencijų parengimą praktiniam darbui su tikslinėmis grupėmis. Šis parengiamasis praktinių intervencijų
etapas reikalauja palaikomųjų procesų, pavyzdžiui personalo apmokymų, samdymo, atlyginimų mokėjimo,
darbo sąlygų parengimo bei komunikacijos su išore (visuomene). Pasirengimo stadijoje būtina informacijos
sklaida ne tik nacionalinio lygmens veikėjams (ministerijoms ir agentūroms prie jų), bet ir žemesnio lygio
sprendimų priėmėjas (savivaldai) bei praktikams ir klientams, kurių kasdienį darbą paliečia intervencijos. Intervencinės priemonės apibrėžiamos konkrečiais produktais (paslaugomis, įrankiais, parama, reguliaciniais
reikalavimai ir pan.), kurie taikomi individualiems atvejams. Tai kaip viešosios intervencijos paveikia tikslinę
grupę, dėl kurios jos ir buvo taikytos, bei kokį poveikį atneša bendrai visuomenei galime apibrėžti kaip reformos rezultatą. Vertinimas yra vienas iš intervencijos kontrolės būdų, galintis pasibaigti trimis baigtimis: veiklų
tęstinumu, pokyčiais ar veiklų nutraukimu. Kadangi tyrimo autorė jau vertino vaiko teisių apsaugos reformą,

Tiriamųjų demografinės charakteristikos: Viso informantų: 25, iš kurių 12 specialistų (VTAS), 5 mobilios komandos specialistai, 7 atvejo vadybininkai, 1 globos centro vadovė. Informantų amžius vidurkis 39 metai,
jauniausias – 34 , vyriausias – 61 metų. 16 moterų ir 3 vyrai. Visi tyrimo dalyviai turėjo aukštąjį išsilavinimą.
Darbo stažo vaiko teisių srityje vidurkis 9 metai, mažiausias – 1 metai, ilgiausias – 27 metai. Tyrimo dalyviai
aptarnavo miesto ir rajono teritorijas ( 17 miesto, 8 rajono).
Anonimiškumo ir konfidencialumo principų užtikrinimas. Tyrimo dalyviai pageidavo likti anonimiškais. Todėl
tyrimo rezultatai bus pateikti nuasmenintai, suteikiant tyrimo dalyviui numerį. Nebus įvardintas miesto ar
rajono pavadinimas. Cituojant paliekama originali tyrimo dalyvių kalba.
Interesų deklaravimas: Tyrimą finansavo NVO vaikams konfederacija. Tyrimas yra Vytauto Didžiojo universiteto klasterio „Europos viešoji erdvė: politika, komunikacija, diskursas“ mokslinio projekto „Vaikų gerovės
politikos įgyvendinimo veiksmingumo vertinimas“, Nr. VAG-S-08-04/01, dalis.
Kokybinio interviu duomenų analizė atliekama taikant turinio analizės metodą. Gauti duomenys lyginami su
2018 m. startavusia vaiko teisių apsaugos reforma ir jos vertinimo duomenimis, kurie yra publikuoti 2020 m.
ir yra laisvai prieinami internete1.

1 Tamutienė, I., Kirka, V., Auglytė, V., & Jogaitė, B. (2020). Nuo baudžiamosios intervencijos link puoselėjančios globos: tarpdisciplininis žvilgsnis į vaiko apsaugą ir gerovę: monografija. http://ebooks.vdu.lt/eb/2435/nuo-baudziamosios-intervencijos-link-puoselejancios-globos-tarpdisciplininis-zvilgsnis-i-vaiko-apsauga-ir-gerove/

PASIRENGIMO TOBULINTI VAIKO TEISIŲ APSAUGOS REFORMĄ VERTINIMAS
REFORMOS INICIJAVIMAS
Reformos startavusios 2018 m. liepos 1d. ir jos tobulinimo priemonės startavusios 2020 m. sausio 1d. buvo
inicijuotos visuomenėje kilusių rezonansinių įvykių. Pirmu atveju – rezonansas po vaikų nužudymo, kai kilo
diskusijų, kad reikia įstatymiškai apibrėžti ir drausti visų rūšių smurtą prieš vaikus bei tinkamai juos apsaugoti, kad tokios tragedijos nepasikartotų ateityje. Antru atveju – visuomenės nepasitenkinimas vaiko teisių
apsaugos reforma, o ypač rezonansiniai įvykiai, paremti aukštais elgesio su vaiku standartais ir pernelyg griežtomis priemonėmis, pavyzdžiui, Kručinskų šeimos atvejis, kuomet už pliaukštelėjimą vaikui per sėdmenis,
vaikas buvo atskirtas nuo šeimos, o motina sulaikyta, vėliau patraukta į teisminę atsakomybę, o dar vėliau
išteisinta2. Greta bendro visuomenės nepasitenkinimo prisidėjo įdiegtų priemonių problematika, su kuria
susidūrė specialistai, siekiantys apsaugoti vaiką. Pavyzdžiui, 2 grėsmės lygio atveju, atskyrus vaiką nuo šeimos, kol teismas neduodavo leidimo tai padaryti, nors realiai vaikas buvo jau atskirtas, nebuvo mechanizmo
kaip finansuoti vaiko priežiūrą iki teismo sprendimo. Trūko globėjų, vaikų negalima buvo apgyvendinti vaikų
globos namuose, nes paraleliai vyko(-a) deinstucionalizacijos procesas. Padėtį reikėjo taisyti. Taigi, reformos
tobulinimą inicijavo tiek visuomenė, tiek praktikai.

PASIRENGIMO SPRENDIMO PRIĖMIMUI ETAPAS
Šis etapas susijęs su intervencinių priemonių pasiūlymu ir įvertinimu, kokį poveikį atneš tų priemonių realizavimas praktikoje. Kaip teigia E.Vedung, šiame etape būtina formuluoti alternatyvas, įvertinant kiekvienos
iš alternatyvų kaštus, pasekmes norimiems pasiekti tikslams. Labai svarbi pasirengimo sprendimams pusė
yra pasirinktų kelių pagrindinių alternatyvų legalumo, organizacinių, vadybinių, žmonių gebėjimo realizuoti numatytas viešąsias intervencijos ištyrimas ir įvertinimas. Šis vertinimas turi būti atliktas iki sprendimo
priėmimo. Idealiu atveju pasiruošimas sprendimams dėl viešųjų intervencijų apima numatomų tikslų, priemonių, išlaidų, naudos bei sėkmingo įgyvendinimo ir vertinimo procesų įvertinimą. Pasirengimo sprendimų
priėmimui etapas baigiasi pasiūlymo pateikimu sprendimų priėmėjams – Seimui. Pasirengimo priimti politinį
sprendimą etapas turėjo būti susietas su intervencinių priemonių pasiūlymu ir įvertinimu, kokį poveikį tai
duos praktiškai. Pasiruošimas sprendimams turėjo įtraukti daug suinteresuotų asmenų, įskaitant interesų
grupes, mokslininkus, praktikus, kurie dirba ties pasiūlytomis priemonėmis, diskutuoja, konfliktuoja, derasi,
eina į kompromisus. Iš šio interaktyvaus proceso turėjo gimti optimalios priemonės, tinkamos specifiniam
kultūriniam kontekstui, administracinei ir paslaugų sistemai. Ruošiantis 2018 m. liepos 18 d. reformai nebuvo įvertinta jos tikslų ir pasirinktų priemonių jiems įgyvendinti dermė, sukurtų priemonių poveikis specialistams, vaikui, šeimai ir bendrai visuomenei. Siūlomos intervencinės priemonės nebuvo sufokusuotos į
šeimų ir praktikų kasdienes problemas, darančias esminę įtaką vaikų gerovei, tarp jų ir smurto apraiškoms.
Specialistų siūlytos alternatyvios priemonės buvo fokusuojamos ne į vadybinius biurokratinius mechanizmus,
bet į darbuotojų gebėjimų ugdymą, trūkstamų paslaugų ypač nusikalsti linkusiems vaikams, paaugliams, priklausomybių, psichikos sutrikimų paliestiems vaikams ir jų tėvams plėtrą, skurdo sprendimą, kad atsirastų
daugiau alternatyvų dirbantiesiems ir būtų keičiama nusistovėjusi tradicija, kai vyrauja pagrindinė apsaugos
nuo smurto priemonė – globos vaikui skyrimas. Dėl kompleksinių smurto prieš vaikus priežasčių ir pasekmių,
šeimos svarbos vaiko gyvenime buvo keliami tikslai padėti šeimai įveikti sunkumus ir tik kraštutiniu atveju at2 https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/galutinis-teismo-verdiktas-sunui-per-sedmenis-sudavusi-krucinskiene-lieka-isteisinta.d?id=84725777

skirti vaiką nuo tėvų. Iš esmės tai nebuvo nauja, nes JT Vaiko teisių konvencija, LR Civilinis kodeksas, LR Vaiko
teisių apsaugos įstatymas šiuos tikslus kėlė ir anksčiau, o šių tikslų menko realizavimo problemos pagrinde
fokusavosi į paslaugų vaikams trūkumą, skurdą. Buvo apsispręsta stiprinti administracinį, organizacinį lygius
ir smurto identifikavimą. Vaiko teisių apsaugos reformos įtvirtintos priemonės buvo nukreiptos į smurto prieš
vaiką šeimoje įrodymus, reagavimą į vaiko teisių pažeidimus ištisą parą, grėsmės lygių nustatymą, vaiko paėmimą iš jam nesaugios aplinkos, atvejo vadybą, mobiliųjų komandų darbą. Šios priemonės idėjų lygmenyje
vertintinos teigiamai, tačiau neišsprendė trūkstamų paslaugų problemos, įnešė įtampų, supriešinimo. Praktiniame įgyvendinime išryškėjo ir kai kurių priemonių ydingumas.
Žvelgiat į tai, kaip tyrimo dalyviai vertino pasirengimo sprendimų priėmimui etapą, apsisprendžiant dėl 2020
sausio m. 1d. dėl startavusių priemonių, galima drąsiai teigti, kad reformos tobulinimas vyko demokratiškesnėmis sąlygomis nei buvo rengiamasi pirminei reformai. Tyrimo dalyviai palankiai vertino šį etapą. Kita
vertus, reformos tobulinimo tikslai nebuvo labai ambicingi, nes nelietė platesnės vaiko gerovės sistemos, o
buvo sufokusuoti į įvykusios reformos priemonių tobulinimą, susijusį su smurto apibrėžimu, apsauga ir vaiko
nuo šeimos atskyrimu tik kraštutiniu atveju bei instrumentų, naudojamų specialistų kasdieninėje praktikoje
tobulinimu. Tyrimo dalyviai tai vertino kaip pažangų žingsnį.

PASIRENGIMO REFORMOS STARTUI VERTINIMAS
Tyrimo dalyviai tiek priemonių įdiegimui praktikoje nuo 2018 m. liepos 1d., tiek 2020m. sausio 1 d. įvertino
vienareikšmiškai – startui nepasiruošta.
Kalbant apie specialistų mokymus, kaip taikyti priemones nuo 2020 m. sausio 1 d., reikia pasakyti, jog įvykusius pokyčius praktiškai pritaikyti savo darbe specialistai turėjo be jokių mokymų:
„Dar praėjusių metų balandžio mėnesį vadovė sakė, kad mes pasiruošime, bet realiai buvo, kad (2019) gruodžio 31 d. ministras pasirašo įsakymą, kuris po 24 val. iškart turi būti taikomas praktiškai. O iškvietimų pikas
dažniausiai ir būna per šventes“. Nr.20
Nors reformos pokyčiai įsigaliojo nuo 2020 m. sausio 1 d., mokymų, kaip taikyti naują AV tvarkos aprašą, patvirtintą SADM įsakymu 2019-12-30, nebuvo galimybės. Darbuotojai turėjo jį studijuoti ir taikyti taip, kaip supranta.
2020 m. sausio 1 d. pokyčiai įnešė naujovių į MK praktinio darbo lauką – jos privalo dirbti ir su vaiku. Kadangi MK iki 2020 m. neturėjo resursų darbui su vaikais ir dirbo su jais fragmentuotai, todėl pailgėję darbo su
šeima terminai ir įpareigojimas dirbti ne tik su tėvais, bet ir su vaiku, vertinama teigiamai.
„Mokymų praeitais metais buvo buvę. Bendrai apie soc. darbą su vaikais, kontakto užmezgimą, raidos etapus
ir t. t., tačiau verta pažymėti, kad Lietuvoje vaikų psichologijos krypties nėra, dirba iš bendros praktikos. O MK
nėra tikslas vesti terapiją vaikams, tikslas supažindinti su esama situacija, įsivertinti emocinę būseną, krizės
požymius, skubios pagalbos būtinybę, nukreipti tolesnei pagalbai, identifikuoti galimą smurtą (nes praktika
rodo, kad kai su vaikais susitinkam ne kartą, jie mums linkę papasakoti apie patirtą žalą). Todėl aš šią kryptį
vertinu labai teigiamai. Kartu pastebiu, kad išsilavinimas irgi negarantuoja kokybiško darbo“. Nr. 23
Kaip matyti iš interviu fragmento, MK integruotų vaikų psichologų neturi, todėl vaikų psichologų parengimo
problema išlieka aktuali. Kreipiant dėmesį į reformą, startavusią 2020 m. sausio 1 d., galima drąsiai teigti, kad
problema liko ta pati, iš klaidų nebuvo pasimokyta.
Nors iki reformos buvo pripažįstama, kad egzistuoja tarpinstitucinio bendradarbiavimo problema, mokymų
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įrankiu šiai problemai spręsti nebuvo pasinaudota. Nė vienoje savivaldybėje nebuvo mokymų, į kuriuos būtų
sukviesti savivaldybėje dirbantys ir reformoje dalyvaujantys bei tą teritoriją aptarnaujantys vaiko teisių apsaugos specialistai. Tam reikėjo pasirinkti kito formato mokymų dizainą bei suteikti pakankamai erdvės ir laiko interaktyvių mokymų metu paaiškėjusioms kliūtims minimizuoti. Taip būtų išvengta daug problemų (kaip
keliauja informacija, kur dubliuojasi atsakomybės, kaip komunikuoti su VTAS ir pan.), atsiradusių startavus
reformai. Problema išliko ir 2020 m.

Reikšminga žala sveikatai,4 kuri, galima sakyti, skirsto smurto sąvoką į papildomą lygį, kuris susijęs su vaiko
normalios raidos sutrikdymu. Smurto prieš vaiką apibrėžimas išliko nepasikeitęs.

Pasirengti pokyčiams praktikams, kurie turi dirbti tiesiogiai su klientais, laiko nebuvo nei 2018 m., nei 2020 m.
Abiejų etapų pradžioje, kai įstatymu įtvirtintos naujovės startavo, SADM dar kūrė poįstatyminius aktus arba
buvo juos pasirašiusi reformos starto išvakarėse.

Vaiko laikinoji priežiūra,5 kuri susijusi su vaikui užtikrinimu saugios aplinkos būnant kartu su įstatyminiais atstovais prižiūrint kitiems asmenims. Be to, atsisakyta grėsmės vaikui lygio sąvokos, vietoj jos įtvirtinant vaiko
situacijos vertinimo sąvoką, kas labiau įpareigoja pagalbos šeimai ir vaikui poreikių identifikavimą.

2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo nauja Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimo įstatymo suvestinė,
kurioje integruotos vaiko teisių apsaugos reformos tobulinimo priemonės.

Nuo 2020 m. sausio 1 d. vaiko situacijos vertinimo tvarkos apraše atsirado išaiškinimas, kaip elgtis gavus melagingą pranešimą apie galimą vaiko teisių pažeidimą, ir nurodoma taikyti Lietuvos Respublikos nusižengimų
kodekse numatytas priemones6.
Gautas pranešimas apie galimą vaiko teisių pažeidimą, jeigu tai nesusiję su smurto panaudojimu prieš vaiką,
turi būti išnagrinėtas per 3 darbo dienas7, naudojantis vaiko situacijos vertinimo tvarkos aprašo 1 priedu. Nenustačius vaiko teisių pažeidimo, pranešimas baigiamas nagrinėti.8 Gautą pranešimą nagrinėjančiam VVTAĮT
specialistui nustačius vaiko teisių pažeidimą, naudodamasis Vaiko situacijos vertinimo anketa (Aprašo 2 priedas), atlieka vaiko situacijos vertinimą9 ir nustato, ar reikia vaikui taikyti apsaugos poreikį, arba vaikui ir (ar)
šeimai pagalbos poreikį10.
Vaiko apsaugos poreikis arba pagalbos vaikui ir (ar) šeimai poreikis identifikuojamas remiantis Vaiko situacijos
tvarkos aprašo 29 ir 30 punktuose nurodytais rizikos veiksniais. Vaiko situacijos vertinimo tvarkos aprašo 29
punktas apima rizikos veiksnius, kurie susiję su būtinybe vertinti pagalbos vaikui ir (ar) šeimai poreikį. Šioje
aprašo dalyje pateikiami rizikos veiksniai, kurie apima tris vaiko gyvenimo sritis (2pav.).

2 pav. Rizikos veiksniai, susiję su pagalbos vertinimu
3 Santrauka parengta referuojant V.Kirka (2020) Vaiko teisių apsaugos reformos įstatyminis pagrindas// Tamutienė, I., Kirka, V.,
Auglytė, V., & Jogaitė, B. (2020). Nuo baudžiamosios intervencijos link puoselėjančios globos: tarpdisciplininis žvilgsnis į vaiko
apsaugą ir gerovę. Kaunas:VDU.
4 LR Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas (suvestinė redakcija nuo 2020-01-01), 2 str. 9.
5 LR Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas (suvestinė redakcija nuo 2020-01-01), 2 str. 14.
6 Vaiko situacijos vertinimo tvarkos aprašas, 2019-12-30, Nr. A1-803, 7.1 punktas. https://e-seimasx.lrs.lt/portal/legalAct/lt/
TAD/5ce006612b1311ea8f0dfdc2b5879561?jfwid=pffigzvec. [žiūrėta 2020-03-14].
7 LR Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas (galiojanti suvestinė 2020-01-01), 36 str. 1.
8 Vaiko situacijos vertinimo tvarkos aprašas, 2019-12-30, Nr. A1-803, 7.1 punktas. https://e-seimasx.lrs.lt/portal/legalAct/lt/
TAD/5ce006612b1311ea8f0dfdc2b5879561?jfwid=pffigzvec. [žiūrėta 2020-03-14].
9 Vaiko situacijos vertinimo tvarkos aprašas, 2019-12-30, Nr. A1-803, 7.3 punktas. https://e-seimasx.lrs.lt/portal/legalAct/lt/
TAD/5ce006612b1311ea8f0dfdc2b5879561?jfwid=pffigzvec. [žiūrėta 2020-03-14].
10 LR Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas (galiojanti suvestinė 2020-01-01), 361 str. 1.

Jie perimti ir perkelti iš grėsmės vaikui lygio vertinimo anketos, kai kurie rizikos veiksniai susiaurinti (nes grėsmės vaikui lygio vertinimo anketoje buvo panašių rizikos veiksnių) arba papildyti. Lygindami grėsmės lygio
ir vaiko situacijos vertinimo įrankius pastebėsime, kad vaiko situacijos vertinimo anketoje daugiau dėmesio
skiriama nuomonėms išklausyti, papildomai informacijai apie šeimą surinkti, kad būtų kiek įmanoma geriau
įvertintos šeimoje egzistuojančios problemos ir esančios stipriosios pusės – gebėjimai užtikrinti vaiko saugumą, jo poreikius.
Vaiko apsaugos poreikio vertinimo tvarka
2020 m. sausio 1 d. įsigaliojusiose Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimo pataisose itin akcentuojama vaiko teisė augti biologinėje šeimoje, išsaugoti giminystės ryšius, o vaiko paėmimas iš tėvų turi būti
tik kraštutinis sprendimas. Siekis užtikrinti, kad vaikas neprarastų ryšių su artimaisiais, kai vaikui nesaugu jo
aplinkoje, įgyvendinamas vaiko apsaugą užtikrinant laikinąja priežiūra, kuri gali būti taikoma vaiko artimoje
(ar pažįstamoje) aplinkoje, pas tėvų nurodomus artimuosius ar kitus asmenis.
Specialistas, nagrinėdamas vaiko situaciją, pirmiausia įvertina, ar vaikui nereikia nustatyti apsaugos poreikio,11 kad būtų užtikrinamas kuo mažesnis neigiamas rizikos veiksnių poveikis vaiko sveikatai ir raidai. Apsaugos vaikui poreikis vertinamas aukštos rizikos veiksniais, kurių dalis perimta iš 2018 m. liepos 1 d. naudotos
grėsmės vaikui lygio nustatymo anketos. Remiantis šiais rizikos veiksniais įvertinama vaiko situacija, ar nekyla
pavojus vaiko gyvybei, sveikatai, ar jo atstovų elgesys nekelia reikšmingos žalos, ar vaikui užtikrinama saugi
aplinka. Glaustai šiuos rizikos veiksnius galima išskirti į dvi grupes: vaiko funkcionavimo ir susijusius su vaiko
atstovais (3 pav.).

4 pav. Vaiko apsaugos poreikio tenkinimo terminai ir priemonės
Įgyvendintoje 2018 m. liepos 1 d. vaiko teisių apsaugos reformoje nebuvo numatyta laikinoji priežiūra vaikui
su tėvais (ar vienu iš tėvų), kuri suteiktų galimybę nepaimti vaiko iš šeimos iškilus realiam pavojui jo saugumui, sveikatai ir gyvybei. 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojusi vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimo
pataisa suteikė galimybę vaikui ir jo tėvams (ar vienam iš tėvų) taikyti laikinąją priežiūrą su intensyvia mobiliosios komandos ir kitų reikiamų specialistų pagalba per 30 dienų bei esant poreikiui pratęsiant papildomai
dar iki 30 d. Per šį laikotarpį įvertinamas šeimos pajėgumas spręsti esamas problemas, kurios kelia pavojų
vaiko saugumui, sveikatai ir gyvybei.
Matome, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. nustačius vaikui apsaugos poreikį taikant laikinąją priežiūrą, šeimai
teikiamos mobiliosios komandos konsultacijos ir pagalba pailgėjo dvigubai, o iki tol su šeima buvo dirbama
tik nustačius antrą grėsmės lygį 14 dienų nuo vaiko paėmimo iš jam nesaugios aplinkos.15 Kitas pasikeitimas,
kai vaikui nustatomas apsaugos poreikis, jam taip pat teikiamos mobiliosios komandos konsultacijos.16

3 pav. Rizikos veiksnių grupės apsaugos poreikio vaikui nustatyti
Vaikui gali būti tada nustatomas apsaugos poreikis, kai jis patiria bent vieną iš rizikos veiksnių, kurie įvardijami
Vaiko situacijos vertinimo tvarkos aprašo 30 punkte. Nustačius vaikui apsaugos poreikį ir atsižvelgus individualiai į vaiko ir šeimos situaciją, vaiko saugumas užtikrinamas taikant laikinąją priežiūrą,12 laikinąjį apgyvendinimą arba laikinąją (nuolatinę) globą13 (4 pav.14).

11 Vaiko situacijos vertinimo tvarkos aprašas, 2019-12-30, Nr. A1-803, 30. https://e-seimasx.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/5ce006612b1311ea8f0dfdc2b5879561?jfwid=pffigzvec. [žiūrėta 2020-03-14].
12 LR Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas (galiojanti suvestinė 2020-01-01), 364 str.
13 LR Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas (galiojanti suvestinė 2020-01-01), 365 str.
14 https://vaikoteises.lt/media/file/Egle/2019%2009%2006%20SADM%20VTA%20schema_02.pdf. [žiūrėta 2020-03-18].

15 LR Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas (galiojanti suvestinė 2018-07-01), 40, str. 4 punktas.
16 LR SADM įsakymas dėl mobiliųjų komandų sudarymo, specialistų atrankos ir jų darbo tvarkos aprašo patvirtinimo (galiojanti
suvestinė 2020-01-01), 2.3. punktas https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/4539c5507bd311e89188e16a6495e98c/asr
(žiūrėta 2020-03-18)

Apibendrinant, vertinu teigiamai, situacija vaiko apsaugoje
gerėja, reformos „minusai“ tobulinami. ( Nr. 10)
Vertinu neigiamai - atsirado per daug popierizmo, neliko vietos
individualiam požiūriui į vaiką ir jo situaciją. (Nr.14)

ĮDIEGTŲ REFORMOS TOBULINIMO PRIEMONIŲ VERTINIMAS: PRAKTIKŲ
PERSPEKTYVA
BENDRAS REFORMOS TOBULINIMO VERTINIMAS
Tyrimo duomenys leido išskirti pagrindines teigiamas ir neigiamas kategorijas, išryškėjusias po 2020m. sausio
1d. priemonių taikymo praktikoje (5 pav.).

Teigiamai vertinamas grėsmės vaikui sąvokos ir lygių atsisakymas
„Mano nuomone, nebelikus vaiko grėsmės vertinimo, vertinama vaiko situacija šeimoje ir tai yra gerai, kad
vertinama visa šeima, kaip sistema. Vaiko situacijos vertinimo anketose atsispindi vaiko, jo tėvų bei specialistų
nuomonė apie susidariusią situaciją šeimoje, įvardinami socialinės rizikos veiksniai, ir tai yra palengvinimas
vertinat šeimai paslaugų poreikį“. Nr.5
„Teigiamai vertinu, pokytį nebeskirstyti šeimos situacijos, tam tikro krizinio įvykio į grėsmės lygius“. Nr. 7
Sklandesnis pagrindimas teismui, kodėl vaiką reikia atkirti nuo tėvų:
„Ruošiant prašymą teismui dėl leidimo paimti vaiką iš atstovų pagal įstatymą yra išnaudotos visos galimybės
dėl vaiko augimo šeimoje (laikinosios priežiūros taikymas arba atsisakymas ją taikyti), todėl prašymai dažniausiai yra tenkinami, tik išimtinais ir labai retais atvejais yra atmetami. Vaiko situacijos vertinimo anketa
yra daug aiškesnė nei prieš tai buvę dokumentai, joje puikiai atsispindi reali šeimos situacija, todėl yra lengviau ruošti dokumentus teismui vaiko situacijos vertinimo anketos pagrindu“. Nr. 11
„Teisme tėvams bus garantuojama nemokama advokato pagalba. Tai dar vienas svarbus dalykas, nes retai
mūsų klientai turi pinigų advokatams“. Nr. 8
Nenustačius vaiko teisių pažeidimo, palengvintas nagrinėjimas:
„Privalumas tas, jog nenustačius vaiko teisių pažeidimo, pranešimo nagrinėjimą galime užbaigti 1 priedu ir
taip taupyti savo laiką“. Nr.17
Specialistai išskiria, kad „Būtų veiksmingiau, jei priėmus sprendimą paimti vaiką iš šeimos, vaikas būtų laikinai apgyvendintas saugioje aplinkoje, su tėvais dirbtų mobili komanda, ir tik po jų rekomendacijų būtų
kreipiamasi į teismą dėl vaiko paėmimo“. Nr11

5 pav. Reformos priemonių taikymo vertinime išryškėję teigiamos ir neigiamos kategorijos

VAIKO APSAUGOS POREIKIO IR LAIKINOSIOS VAIKO PRIEŽIŪROS VERTINIMAS
„Pokyčius vertinu teigiamai, buvo atlikta reforma vaiko teisių apsaugos sistemoje. Atsiradus vaiko apsaugos poreikio sąvokai, atsirado papildoma laikinosios
priežiūros priemonė šeimai susiduriančiai su sunkumais. Laikinosios priežiūros
priemonė yra tarsi tarpinė stotelė šeimai, siekiant iš esmės persvarstyti savo
veiksmus, elgseną, vaiko atžvilgiu, sprendžiant tarpusavio santykių problemas,
tinkamai rūpinantis savo ir vaikų poreikiais. Laikinosios priežiūros laikotarpiu,
ar vaikui nustačius poreikį apsaugai, šeimai pagalbą pradeda teikti mobilioji komanda“. Nr. 4

Vaiko apsaugos poreikio vertinimą bei laikiną priežiūrą kaip priemones linkę vertinti teigiamai dauguma tyrimo dalyvių. Laikinoji priežiūra padeda detaliau suvokti ir išsiaiškinti vaiko situaciją nei buvo anksčiau, kad iš
vienintelio ar kelių apsilankymų buvo sprendžiama, ar vaikui skirti laikinąją globą, ar ne. Atvejo vadybininkės
interviu atskleidžia tipinį požiūrį, kodėl praktikai šias priemones vertina labiau teigiamai:
„Manau yra privalumas, kad šeimai, kurioje nustatytas vaiko apsaugos poreikis, yra duodamas laikotarpis 30
dienų (laikinoji vaiko priežiūra), priimti sprendimus, keičiant savo gyvenimo būdą, ir gerai, kad tuo laikotarpiu šeimai teikiama mobiliosios komandos specialistų pagalba. Per tą laikotarpį atsiranda galimybė tiksliau
įvertinti šeimos motyvaciją keistis ir tai yra ne vien socialinio darbuotojo ar atvejo vadybininko nuomonė ar
siūlymas paimti vaikus iš nesaugios jiems aplinkos“. Nr. 5
Šių priemonių įvedimas ir termino iki 30 d. išplėtimas įgalina priimti apgalvotus sprendimus tiek tėvams, tiek
specialistams. Greta to, vaiko apsaugos poreikio vertinimas kreipia procesus į vaiko saugumo užtikrinimą, jei
tėvai nemotyvuoti, neturi resursų keistis, kas yra ypač dažna piktnaudžiaujančių alkoholiu tėvų atveju. Atvejo
vadybininkė duoda pavyzdį kaip tai vyksta: „Šeimai teikiamos socialinės priežiūros paslaugos apie 10 metų,
alkoholio vartojimo problemos senai žinomos tiek socialiniams darbuotojams, tiek VTAS specialistams, tačiau
vis buvo tikima šeimos pažadais pasikeisti, dėl to vaikai daug metų augo nesaugioje jiems aplinkoje, kur nuolat girtaujama, pasireiškia smurto atvejai tiek tarp tėvų, tiek vaikų atžvilgiu. Po reformos šeimos vaikams,
keletą kartų buvo vertinta vaikų situacija šeimoje, nustatyta būtinybė vertinti pagalbos šeimai poreikį, tačiau
situacija ir pradėjus atvejo vadybos procesą mažai keitėsi, buvo tik trumpalaikiai pagerėjimai, vėliau buvo
nustatytas vaiko apsaugos poreikis, nustatyta laikinoji vaiko priežiūra, paskirtas globėju giminaitis, su vaikų
tėvais dirbo mobiliosios komandos specialistai, kurių siūlomą pagalbą tėvai ignoravo ir vėliau atsisakė bendradarbiauti bei priimti siūlomą pagalbą. Buvo priimtas sprendimas paimti vaikus iš šeimos ir užtikrinti saugią
jiems aplinką. Galiu teigti, kad tik po reformos, kai į procesą įsijungė, daugiau specialistų, vaikai apgyvendinti
saugioje aplinkoje, jiems nustatyta laikinoji vaiko globa. Toliau dirbama su tėvais, siekiama teigiamų pokyčių,
o jiems nesikeičiant bus siekiama tėvų valdžios ribojimo.“ Nr.5
Vertinant pokyčius, kurie startavo 2020 m. sausio 1 d., reikia pažymėti, kad vaiko globos skyrimo atveju atsakomybė už vaiko priežiūrą išlieka VTAS. Tačiau tuo atveju, kai vaikui paskiriama laikinoji priežiūra, teisinė
atsakomybė už vaiką lieka jo tėvams. Tai vertintina teigiamai. Laikinąją priežiūrą itin palankiai vertina globos
centrai, nes ji išsprendė kai kurias skausmingas problemas, egzistavusias startavus reformai. Tą iliustruoja
globos centro ekspertės patirtis:

„Centrui iš tiesų palengvėjo, nes buvo toksai didelis vakuumas nuo 2018 m. liepos 1 d. iki 2019 m. gruodžio
31 d., kai buvo neapibrėžtas nei finansavimas, nei vaiko statusas tam momentui, kai vaikas buvo atskiriamas
nuo tėvų ir apgyvendinamas globos centre arba pas mūsų globėjus, ir kol VTAS gaudavo iš teismo leidimus
atskirti vaiką nuo šeimos, tai praeidavo daug laiko. Pavyzdžiui, kartais leidimo reikėdavo laukti ir du su puse
mėnesio. Pasitaikė ir tokių atvejų, kai teismas leidimo neduoda. Ir, vadinasi, vaikas, du mėnesius pabuvęs pas
globėją, grįždavo į savo biologinę šeimą. Tai, iš vienos pusės, džiugu, bet, iš kitos, tai mums kaip įstaigai teko
didžiulis finansinis krūvis ir taip pat sukėlė didelį nepasitenkinimą globėjų bendruomenėje. Nes žmogus, praglobojęs vaiką tuos du mėnesius, realiai jokių lėšų negavo. Ši situacija buvo labai sudėtinga. Buvo problema
ir dėl vaiko atstovavimo. VTAS rašydavo tokius įgaliojimus, kurie realiai buvo niekiniai. Mums kaip ir pavyko
susitarti, kad mes užtikrinam vaiko priežiūrą, kol jam nustatoma globa, bet vaikui atstovauti ir su globėju
važiuoti turėjo VTAS. Dabar nuo sausio 1 d. globėjai gauna finansavimą, jei nėra giminaičiai, tai nuo pirmos
dienos. Mūsų mieste, jei vaikas pas globėją pragyvena 14 d., tai atsirado ir vaiko įsikūrimo išlaidos“. Nr. 15
Nors išspręsta vaiko finansavimo ir statuso klausimas, tačiau finansavimas vėluoja:
„Bendraujant su laikiną priežiūrą vykdančiais asmenimis pastebima, kad pasitaiko keblumų sprendžiant finansinius reikalus – socialines išmokas gauna tik tada, kai yra baigiamas laikinosios priežiūros procesas, o
iki tol jokios finansinės paramos vaikui negauna ir tai didžiąja dalimi priklauso nuo tėvų: ar, esant reikalui, jie
sutinka tuo laikotarpiu vaiką remti materialiai. Pvz, jei asmuo vaiko laikinąją priežiūrą vykdo 2 mėnesius tai išmoką gaus tik po šio laikotarpio, man atrodo, kad būtų logiška, jei išmoką gautų jau po pirmo mėnesio“. Nr. 3
Įvestas laikinos priežiūros priemones VTAS vertina palankiai. Praktikoje VTAS apgyvendinimas pas artimus giminaičius jau buvo įprastas, bet nuo 2018 m. liepos 1 d. toks apgyvendinimas buvo susietas su teismo leidimu
atskirti vaiką nuo šeimos, o tai kėlė gana daug praktinių problemų. Pavyzdžiui, anksčiau vaiką atskyrus nuo
tėvų teisinę atsakomybę už jį periimdavo VTAS. Šios atsakomybės neatėmimas iš tėvų yra svarbus praktiniu
aspektu. Jei tėvai stengiasi ir intensyviai dirbama su jais, rūpestis savo vaikais yra esminis. Yra vilties, kad bus
rastas būdas, kaip dirbti kartu su tėvais. Greta to laikinas apgyvendinimas su vienu iš tėvų vertintinas pozityviai, ypač kūdikių atvejais, kuriems labai svarbu ryšys su motina. Pavyzdžiui, jei dabar apgyvendini šeimą
krizių centre, ten šeima stebima visą parą, daug kas išryškėja. Anksčiau po kelių socialinių darbuotojų apsilankymų problemos mažiau atsiskleisdavo. Pažymėtina tai, kad trūksta krizių centrų, kuriuose būtų galima
apsigyventi tėvui su vaikais.
Kai kurie praktikai laikinos priežiūros priemonę siūlo pratęsti iki pusės metų:
„Laikinosios priežiūros priemonė galėtų tęstis laiko klausimu tiek pat kiek ir laikinojo apgyvendinimo priemonė iki pusės metų.“ Nr. 4
Kai kurie tyrimo dalyviai laikinąją priežiūrą sieja su rimtomis problemomis, t.y. per greitu vaiko grąžinimu
tėvams ir tėvų problemų slėpimu, kas iššaukia pakartotinį vaiko atskyrimą nuo šeimos. Toks nestabilumas
traumuoja vaiką:
„Mano asmeniška patirtis sako, kad po krizinių situacijų, kai vaikai būna pas giminaičius per greitai juos grąžiname šeimai. Nes šeima ilgą laiką dažniausiai neigiamai žiūrėjo į specialistus ir jų siūlomą pagalbą. O per
mėnesį minimaliai kažkur nuvyksta, kaip dažniausia teigia liepiami Vaikų teisių, ir vaikai grąžinami . Sunku
trumpai nupasakoti. Manau jei siekiame vaikų gerovės suprantame, jei šeimoje daug metų buvo įsigalėjus
kažkokia rutina, pvz., vartoti alkoholį, ar smurtauti vienas prieš kitą, kiek yra tikimybės, kad per mėnesį asmuo pasikeis... ar jo įpročiai.. realiai suvokiame kad tik minimaliai gali ateiti suvokimas, kad jo šeimoje kažkas

negerai, ar tame žmoguje kažkas negerai, ką jis turėt keisti . Bet tikrai taip žmogus greit nepasikeičia. Suvokiame, kad šeima dar labiau slėps savo problemas, kad nebūtų vaikai vėl paimami.
Vienareikšmiškai vaikai per paėmimus traumuojami. Bet gal per paėmimus . grąžinimus ir vėl paėmimus vaikai dar labiau traumuojami? Todėl per atvejo vadybos posėdį reiktų įsiklausyti ir į socialinės darbuotojos ir
atvejo vadybininkės nuomonę dėl vaiko (ų) grąžinimo. Nes šie specialistai arčiausia šeimos.“ Nr. 8
Kita atvejo vadybininko patirtis iliustruoja, kodėl laikinosios priežiūros terminą reiktų pratęsti:
„Pastebima, kad nustačius laikinosios priežiūros priemonę, dviejų mėnesių kartais būna per mažai, kad įsitvirtintų suaugusio šeimos nario elgesio pokytis, kad vaiko teisių specialistas galėtų objektyviai priimti teisingiausią spendimą tėvų ir vaiko atžvilgiu. Laikinosios priežiūros priemonė galėtų tęstis laiko klausimu tiek pat kiek
ir laikinojo apgyvendinimo priemonė iki pusės metų“. Nr. 3
Praktinis pavyzdys atskleidžiantis laikinosios priežiūros praktikos sudėtingumą ir poreikį pratęsti terminą pateikiamas 1 lentelėje.

1 lentelė. Kodėl 2 mėnesių laikinosios priežiūros terminas yra per trumpas? Situaciją iliustruojantis
interviu fragmentas
„Vaiko teisių specialistai gavo pranešimą, kad vaiko mama menkai rūpinasi dukra, neskiria jai laiko, niekur
nedirba, po kelias dienas negrįžta į namus, vaiku rūpinasi močiutė. Šeimai socialinės paslaugos teikiamos
dar trumpą laiką, vaikui nustatytas poreikis apsaugai, paskirta laikinosios priežiūros priemonė, su šeima
pradeda dirbti MK komanda. Bendraujant su mergaitės mama pastebima, kad moteris jau keletą metų
nepakankamai rūpinasi dukra, nekur nebedirba, vartoja alkoholį. MK darbo laikotarpiu pavyksta moterį
motyvuoti keisti savo požiūrį į motinystę, savo gyvenimo situaciją, vaiko mama pradeda daugiau laiko
leisti su dukra, ieško darbo, kreipiasi pagalbos į priklausomybių specialistus, pasibaigus MK darbo laikotarpiui, pokyčiai šeimoje yra dar tik pirminėje stadijoje, jie neįsitvirtinę, išlieka rizika, kad moteris gali pasiduoti išorės neigiamai įtakai, pritrūkti valios ir motyvacijos išlaikyti teigiamą elgesį, pokyčius. Pasibaigus
dviejų mėnesių laikinosios priežiūros priemonei neužtenka faktų, kad moteris jau iš esmės pakeitė savo
elgseną vaiko atžvilgiu, elgesys dar kintantis, pokyčiai neįsitvirtinę. Vaiko teisių specialistui yra itin sunku
priimti teisingą sprendimą vaiko ir mamos atžvilgiu, nes mama dar nėra pakankamai stipri rūpintis savimi
ir vaiku, bet nėra ir visiškai apleidusi vaiką, atitolusi nuo jo emociškai. Laikinosios priežiūros priemonei
tęsiantis 6 mėnesius tai būtų reikšmingai pakankamas laiko tarpas, kad vaiko teisių specialistas galėtų
objektyviai ir pagrįstai įvertinti pokyčius šeimoje prieš priimant itin atsakingus sprendimus vaiko ir tėvų
atžvilgiu.“Nr.4

MOBILIŲJŲ KOMANDŲ DARBO TOBULINIMAS
Pirminiame reformos vertinime buvo išryškėjusios problemos, jog mobiliųjų komandų darbo su šeima terminas yra per trumas, jos buvo neįpareigotos dirbti su vaiku, dirbo neintensyviai bei tik su šeimomis, kuriose
buvo nustatomas antras grėsmės vaikui lygis. Tyrimo dalyviai kvestionavo pačių mobiliųjų komandų idėją
dirbti ne savivaldos lygmenyje.
Pokyčiai startavę nuo 2020 m. sausio 1d. , kurie lietė mobilių komandų darbą ( į mobilių komandų darbą
įtraukti ir vaikai, darbo su šeima laikas pratęstas, darbas intensyvesnis) vertinti teigiamai:
„Pastebima, kad mobiliosios komandos darbas suintensyvėjęs. Taip pat prailgintas intensyvaus darbo su
šeima terminas, o tai suteikia daugiau galimybių šeimai gauti koncentruotą pagalbą kriziniu laikotarpiu.
Pastebima, kad mobiliosios komandos rekomendacijos atvejo vadybininkui tapo žymiai naudingesnės bei
išsamesnės, todėl atvejo vadybininkas gali sudaryti efektyvesnį, aiškesnį pagalbos planą šeimai kuri išgyvena
krizę“ . Nr. 7
Prisitaikydami prie naujų reikalavimų mobilių komandų praktikai susidūrė su iššūkiais, ypač konsultuojant
vaikus:
„Konsultacijos su vaikais, pagrindas suderinti konsultacijas su keliais vaikais augančiais vienoje šeimoje“.
Nr.1
„Iššūkis darbuotojams, kurie iki to laiko dirbo tik su suaugusiais šeimos nariais, o po reformos pagalbos teikimą reikėjo užtikrinti ir vaikams. Pats darbo pobūdis su suaugusiais ir vaikais skiriasi, todėl iš pradžių galėjo
kilti klausimų, susijusių su kompetencijoms ir pan.“. Nr. 3
Kita vertus, nors apie taikytinas priemones mokymų nebuvo, nes poįstatyminiai aktai vėlavo, tačiau vyrauja
labai aiški tendencija, jog pastaraisiais metais specialistų mokymams skiriamas didelis dėmesys, organizuojama nemažai kvalifikacijos kėlimo mokymų.
Išlieka bendros MK idėjos skeptiškas vertinimas
Viena vertus, specialistai nekvestionuoja pačios tarpdisciplininės komandos dirbti su šeima krizės atveju idėjos. Tačiau kvestionuoja tai, jog jos dirba ne savivaldos lygmenyje ir jų darbas persidengia su savivaldoje dirbančiais atvejo vadybininkais ir socialiniais darbuotojais:
„Kas liečia mobilias komandas tai manau, kad jos didelių pokyčių neįtakoja ir dažnai funkcijos jų atitinka atvejo vadybos funkcijas ir praktikoje realios naudos nepastebėjau“. Nr. 19
„Nuomonė apie mobilių komandų darbą taip pat išliko neigiama. Nesuprantu jų paskirties. Ar iki pertvarkos
dirbdavo 14 dienų, ar dabar 30, vis tiek nemanau, kad asmeniui, kuriam pavyzdžiui paslaugos teikiamos 5
metus ir paėmus vaikus iš šeimos padėtų eiliniai pokalbiai. Juo labiau, kai tik teoriškai darbas vyksta visas 30
dienų, o realiai su asmeniu bendraujama ar susitinka 3-4 kartus“. Nr. 17
„Darbas socialinio darbuotojo ar vadybininko turi nesidubliuoti su mobilios komandos darbu, bet turime
dirbti viena kryptimi. Tai yra sudėtinga tai daryti, pavyzdžiui, jei mes siekiame spręsti priklausomybės nuo alkoholio problemą, tai būdai tokie patys: motyvavimas, tarpininkavimas užregistruojant pas specialistą ir t. t.
Jei problema socialinių įgūdžių ugdymas tai sprendžiant problemą darbas nesidubliuoja su mobilia komanda.

Problema gaunasi, kaip pasidalinti darbus, kad nesidubliuotų“. Nr.6
Aukščiau pateiktos citatos atskleidžia tai, kad vaiko teisių apsaugos reforma sustiprino, net sudubliavo informacines, konsultacines paslaugas, tačiau pagalbos paslaugų plėtros nepalietė.

SISTEMINĖ PROBLEMA: TENDENCIJA Į TEISINGĄ DOKUMENTŲ PILDYMĄ,
YPAČ KAI TRŪKSTA PAGALBOS PASLAUGŲ
„Užpildai vaiko situacijos vertinimą, rašai, kad šeimai reikia konkrečios pagalbos. Deja, realiai šeimoms labai trūksta būtinų paslaugų,
ypač jei dirbama su besiskiriančia ar girtaujančia šeima“. (Nr. 9)

Kadangi tiek pirma reforma, tiek jos priemones tobulinusi, realiai neapėmė trūkstamų specialiųjų socialinių
paslaugų plėtros, o didžiausią svorį suteikė administracinėms, informavimo ir tarpininkavimo paslaugoms,
natūralu, kad tyrimo dalyviai kaip problemą išskyrė per didelį susifokusavimą į dokumentaciją, kuri siejama su
naujais darbo įrankiais ir itin pagausėjusiomis ataskaitoms, kurias specialistai vertina kaip „tuščias, tik visuomenei skirtas, ataskaitas“. Žinoma, be dokumentacijos šioje srityje negalima dirbti. Tačiau ji neturėtų užgožti
pagalbos vaikui. Praktikoje išryškėja ši neigiama tendencija:
„Dėmesys skiriamas dokumentų pildymui, o ne pagalbai vaikui“. Nr12
Šiame kontekste kyla didelė tarpžinybinio darbo problema, nes atsakomybių sritys nėra išgrynintos:
„Kai pasiimi realius veiksmus, nu tai prasideda tada atsakomybių mėtymas...“ Nr.15
Prie atsakomybių „mėtymo“ prisideda ir tai, kad sukurta atvejo vadybininko pareigybė yra sufokusuota į koordinacinę funkciją, o trūkumas didžiausias yra pagalbos paslaugų. Tuomet „permetant“ atsakomybę klientams
suteikiamos klaidingos viltys, kad atvejo vadybininkas suteiks paslaugas. Tačiau jis to nepadarys, jei truks
paslaugų ir atskirų sričių specialistų įsitraukimo:
„Labai dažnai praktikoje susiduriama su klaidingu atvejo vadybos bei atvejo vadybininko funkcijų pateikimu šeimai. Atliekant vaiko situacijos vertinimą, šeimai pristatoma, kad atvejo vadybininkas yra kaip pagalbos
įrankis sprendžiant iškilusias problemas, tačiau šeimai nepaaiškinama, kad atvejo vadybininkas koordinuoja
darbą su šeima, jungia reikalingus specialistus siekiant padėti šeimai. Deja, vis dar trūksta didesnio visų sričių specialistų įsitraukimo siekiant sudaryti pagalbos planą šeimai, numatyti tolimesnius pagalbos žingsnius, per didelė atsakomybė perteikiama atvejo vadybininkui “.Nr. 7
Atvejo vadybininkai šioje situacijoje atsiduria biurokratizmo, klientų nepasitenkinimo ir trūkstamų paslaugų
centre. Teigiama yra tai, kad patys atvejo vadybininkai pradėjo matyti, kad jų darbas dubliuojasi. Šios problemos kėlimas turėtų inicijuoti tarpinstitucinio darbo tobulinimo žingsnius, trūkstamų paslaugų kūrimą ir
egzistuojančių stiprinimą.
Vaiko teisių apsaugos reformą įgyvendinantys specialistai įvardija paslaugų, nukreiptų į konkrečią pagalbą
vaikui ir šeimai trūkumą. Tai yra didžiausias vaiko gerovės sistemos skaudulys, kurio nekuriant, nefinansuojant, neplėtojant paslaugų, vien standartais ar administracinio lygio priemonėmis nebus galima išspręsti. Nes
net tobulai sustygavus administracinį aparatą, nustačius smurtą ar kitas vaiko gerovės problemas, vis tiek
atsiduriama akligatvyje:
„Nustačius paslaugų poreikį šeimai, ne visada randama kur klientus nukreipti, kad būtų suteikta tinkama
pagalba (trūksta psichologų, psichiatrų ir kt. specialistų).Įvardinčiau tai, kad trūksta gydytojų psichiatrų,
kurie dirbtų kasdien, o ne vieną dieną per savaitę, kaip yra dabar, taip pat trūksta psichologų, jie turėtų dirbti
konkrečiose teritorijose ir teikti pagalbą taip kaip socialiniai darbuotojai, dirbantys su šeima. Šiuo metu dirba

rajone, jie dažnai keičiasi, yra labai užimti, todėl jų pagalba ne visada yra efektyvi ir esant specialistų kaitai,
klientai atsisako jų pagalbos, nes jiems yra sunku atsiverti vienam specialistui, o kai reikia savo problemas
kartoti vis kitam specialistui, sudėtinga“. Nr. 23

KAM IR KOKIŲ PASLAUGŲ LABIAUSIAI TRŪKSTA?

Kaip matyti iš tyrimo dalyvio citatos yra keliama ne tik paslaugų prieinamumo, bet ir jų kokybės problema.
Įsigilinus į tyrimo dalyvių patirtis, ryškėja tendencija, kad specializuotos pagalbos teikėjai per daug lengvai
„nurašo“ nemotyvuotus klientus. Jie nors ir nedrąsiai, bet kelia klausimus, ar ne pagalbos specialistų, psichologų pareiga yra rasti tokius darbo metodus, kad būtų inicijuota, sustiprinta klientų motyvacija priimti pagalbą. Šioje srityje reikėtų tyrimo, kuris padėtų atskleisti, kodėl nemažai klientų atsisako pagalbos. Akivaizdu,
kad atsakymai nuvestų ne tik į individualų klientų lygį, bet tiestųsi ir į poreikius (ne-) atitinkančios pagalbos
lauką, paslaugų prieinamumo problemas. Pastarosios itin aktualios kaimiškose vietovėse, todėl tyrimo dalyviai akcentuoja, kad „Būtina atkreipti dėmesį į specialistų, dirbančių su vaikais, pritraukimą į mažesnius
miestelius“ Nr.3.

Apibendrintai galima išskirti šias grupes, kuriems labiausiai trūksta paslaugų: vaikai iki 3 metų, paaugliai,
nuo smurto ir nepriežiūros nukentėję vaikai, vaikai, teisės pažeidėjai, neįgalūs vaikai, vaikai, augantys vienišų
tėvų ir/ar skurdą patiriančiose šeimose, alkoholiu piktnaudžiaujančiose šeimose.

Kad vaikų apsauga būtų veiksmingesnė specialistai siūlo mažinti biurokratiją:
„Mažinti biurokratizmą, popierizmą, teikti metodinę pagalbą specialistams, mažinti įvairias tuščias, tik visuo-

menei skirtas, ataskaitas. Ne žodžiais, o paslaugomis padėti konkrečiam vaikui ir jo šeimai. Laikas skaitmenizuoti skyriuje turimas vaikų globų, šeimų, kurioms teikiamos paslaugos, bylas“. Nr. 9
Būtina spręsti jau dešimtmečiais keliamą ir neišsprendžiamą tarpinstitucinio darbo, skirtingų žinybų atsakomybių problemą „Kai pasiimi realius veiksmus, nu tai prasideda tada atsakomybių mėtymas...“ Nr.15
„Labai dažnai praktikoje susiduriama su klaidingu atvejo vadybos bei atvejo vadybininko funkcijų pateikimu šeimai. Atliekant vaiko situacijos vertinimą, šeimai pristatoma, kad atvejo vadybininkas yra kaip pagalbos
įrankis sprendžiant iškilusias problemas, tačiau šeimai nepaaiškinama, kad atvejo vadybininkas koordinuoja
darbą su šeima, jungia reikalingus specialistus siekiant padėti šeimai. Deja, vis dar trūksta didesnio visų sričių specialistų įsitraukimo siekiant sudaryti pagalbos planą šeimai, numatyti tolimesnius pagalbos žingsnius, per didelė atsakomybė perteikiama atvejo vadybininkui“. Nr. 7

Pirmiausiai reikia išskirti nėščiąsias ir vaikus iki lopšelinio/darželinio amžiaus. Tokio amžiaus vaikai, kurie auga
skurdo, vienišų tėvų, piktnaudžiaujančių alkoholiu, psichikos negalią turinčių tėvų šeimose yra labiausiai pažeidžiami, sutrikdomas jų vystymasis17 Valstybiniu mastu pagalba jauno amžiaus vaikams sistemingai vystoma nuo
tada, kai vaiką gali priimti lopšelis/darželis, o iki to amžiaus vaikams sistemiškai organizuojamų socialinių paslaugų nėra. Tačiau reikia pasakyti, kad prie ugdymo lopšeliuose/darželiuose reiktų ir socialinių paslaugų tėvams,
kad būtų užtikrintas sistemingas vaiko atvežimas į ir pasiėmimas iš ikimokyklinės ugdymo įstaigos. Teritorinio
prieinamumo problema, kuri sprendžiama per pavėžėjimo paslaugą yra itin aktuali. Tačiau ne mažiau svarbu yra
spręsti problemą ir mieste, nes praktikai susiduria, kad kai kurios šeimos nenuveža vaikų į lopšelius/darželius ar
vaikų dienos centrus, motyvuodamos, kad neturi pinigų viešojo transporto bilietams.
Paauglystės amžiuje išryškėja iki jos buvusios nepriežiūros, apleistumo problemos. Neretai jos atsiskleidžia
delinkventiniu elgesiu, bėgimu iš namų, suicidiniais veiksniais, įsitraukimu į priklausomybes ir kitais skaudžiais įvykiais. Paauglystės amžiaus tarpsniu vystosi žmogaus vykdančiosios funkcijos, todėl nesirūpinant paaugliais, labai apiplėšiamas žmogus, nes nesudaromos sąlygos bręsti jo smegenų daliai, atsakingai už minėtas funkcijas18. Praktikų teigimu paslaugų spraga paaugliams ir jaunimui labai didelė.
Smurtą, nepriežiūrą patyrusiems vaikams, atrodytų, dėmesys padidėjo. Daug dėmesio tam skirta. Tačiau be
savalaikio, neužsitęsusio smurto identifikavimo bei savalaikių terapinių paslaugų, veiksmingos pagalbos vaikai negauna. Ši problema tęsiasi nuo pat Nepriklausomybės paskelbimo. Sistemiškai kokybinis žingsnis prie
prieinamų ir kokybiškų paslaugų nepadarytas. Tą pripažįsta ir vaiko teisių kontrolierė. Trūksta psichologų,
kurie dirbtų su vaikais, patyrusiais ankstyvas traumas, nepriežiūrą; smurtą, seksualinę prievartą, suicido
riziką, valgymo sutrikimų. Reikia pažymėti, kad vaikai ir paaugliai, turintys rimtų trauminių patirčių, nepriima
tradicinės psichologo konsultacijos. Būtina rasti specialistų kompetencijos problemą, kad gebėtų teikti labai
tikslingą paslaugą motyvavimo paslaugą priimtiną vaiko ir paauglio amžiui (Nr. 25).
Praktikai pažymi, kad vaikams ir jų tėvams, kitiems artimiesiems gyvenantiems su jais, ir patiriantiems socialinę riziką, labai trūksta psichologų, šeimos terapeutų paslaugų, prieinamų tiek geografiškai, tiek organizaciškai (kad būtų įmanoma derinti darbo ir šeimos atsakomybes su pagalba), tiek finansiškai. Pastebima,
kad šiuo metu psichoterapija, jei taikoma, tai tik individualiai, trūksta specialistų gebančių apimti visos šeimos
procesą. Konsultacijos reikalingos šeimos santykių gerinimui, o ne tik bendravimo su vaiku grafiko nustatymui ar mediacijai. Psichologams atvejo vadybininkai keltų uždavinį gebėti stiprinti šeimos narius ir tikslingai
paruošti juos, pavyzdžiui vaiko grįžimui iš socializacijos centro, ar vaiko krizių centro, projektuoti ateitį, numatyti kliūtis ir stiprinti šeimos įgūdžius tas kliūtis įveikti. Toks psichologas neturėtų sėdėti tik savo kabinete,
izoliuotai, tačiau turėtų bendradarbiauti su atvejo vadybininku ir matyti visą šeimos situaciją (Nr.25). Greta
to, tyrimo dalyviai akcentavo organizacinio prieinamumo problemą:
17 Tamutienė, I., Kirka, V., Auglytė, V., & Jogaitė, B. (2020). Nuo baudžiamosios intervencijos link puoselėjančios globos: tarpdisciplininis žvilgsnis į vaiko apsaugą ir gerovę: monografija.
18 Nuo Tamutienė, I., Kirka, V., Auglytė, V., & Jogaitė, B. (2020). Nuo baudžiamosios intervencijos link puoselėjančios globos:
tarpdisciplininis žvilgsnis į vaiko apsaugą ir gerovę: monografija.

„Dažniausiai tai būna kaip apsunkintas paslaugų teikimas dirbantiems žmonėm, nes dauguma socialinių įstaigų dirba
nuo 8 iki 17val. Realiai tėvam keliama užduotis priimti paslaugas ir išlaikyti darbą, dirbti. Bet jie negali ir tas gaunasi
socialinis darbas daugiau telefonu. Tai va čia yra, tarkim, yra kur tobulėti, bet man tai trūksta to bendradarbiavimo ir
atsakomybės prisiėmimo“. Nr. 15

Praktikai teigia, kad būtina sukurti algoritmą kaip padėti šeimai dėl vaiko priežiūros ir bendravimo tvarkos
problemų sprendimo vykstant tėvų skyrybų procesui. Kaip žinia, besiskiriančių tėvų Lietuvoje yra itin daug.
Šiuo laikotarpiu vaikai patiria stresą, nes strese yra ir jų tėvai. Dažnu atveju gali būti situacija, kuri tęsiasi ilgai,
vaikais gali būti manipuliuojama, kas reiškia, kad vaikai gali patirti nuolatinį, toksinį stresą, kurio šeima negali
amortizuoti. Todėl pagalbos algoritmas yra labai reikalingas.
Statistikos departamento duomenimis Lietuvoje iš viso buvo ugdomi 64326 specialiuosius ugdymosi poreikius turintys vaikai19 ir 15 000 neįgalių vaikų. Tokius poreikius turinčius vaikus auginti ir auklėti iššūkis yra ne
tik švietimo, sveikatos sistemai, bet labiausiai tėvams. Praktikai vienareikšmiškai akcentuoja, kad specialiųjų
poreikių vaikams ir tėvams taip pat reikalinga pagalba, ji galėtų būti grupinė, o turinys peržengiantis vien
vaiko raidos tarpsnių atpažinimą ir pasiūlantis problemų įveikos priemones. Ši pagalba turėtų būti tęstinė.
Šeimoms, kurios augina specialiųjų poreikių ar neįgalų vaiką (-us), galėtų būti teikiamos individualios psichologo konsultacijos, dėl kylančių auklėjimo problemų arba organizuojant tėvų savipagalbos grupes. Jiems
itin trūksta atokvėpio paslaugų, kurios būtų orientuotos tiek į tėvus, tiek į vaikus. Šeimos, kurios augina
neįgalius vaikus, dažnai jų negali palikti net tokiais atvejais kaip apsipirkimas, tėvų sveikatos priežiūros ar
bankiniai reikalai.
Dabartiniu metu vyksta tėvystės įgūdžių mokymai ir yra bene viena pagrindinių priemonių taikomų tėvams,
kuriems taikoma atvejo vadyba. Tačiau praktikai pastebi, kad tai neapima realaus poreikio dėl didelių eilių. Todėl yra išreikšta iniciatyva savivaldybėse kurti specializuotą centrą (arba išplėsti esamo centro paslaugas),
kuris būtų skirtas tėvystės įgūdžių formavimui ir mokytų tėvus kaip tai padaryti praktiškai bendraujant su
vaikais. Praktikai pastebi, kad reikia kompleksinio darbo su šeima, nes tik dalyvavimas tėvystės įgūdžių mokymo grupėse ne visada yra pakankama pagalba duodanti veiksmingą rezultatą tėvų santykiuose su vaikais.
Kita iniciatyva, kurią įžvelgia praktikai, yra savarankiškų gyvenimo namų idėja, kuri pasiteisinusi kitose šalyse
kaip geroji praktika. Tokie savarankiški gyvenimo namai labai reikalingi tėvams, kurie turi negalių, kaip antai
vieniša akla mama, psichinę negalią turintis vienišas tėvas, tėvai patys augę institucijose ir neturi pakankamų
įgūdžių. Tokie savarankiško gyvenimo namai suteiktų galimybę tėvams gauti specialisto stebėseną ir pagalbą
ir kartu padėtų išvengti vaikų nepriežiūros, vaikų atskyrimo nuo tėvų (Nr. 25). Kaip kitą alternatyvą siūlo psichologo į namus pagalbą tėvams, kurie neturi galimybių nueiti pas specialistą, pavyzdžiui, mama su kūdikiu,
tėvai prižiūrintys vaikų su negalią, psichinę ar fizinę negalią turintys tėvai. Specialistai pažymi, kad tėvai negaunantys tokios paslaugos, tampa sistemos įkaitais, nes negali vykdyti jiems iškeltų įsipareigojimų (Nr. 25).
Labai trūksta paslaugų paaugliams (8-13 m.), linkę save žaloti, kurie susiduria su priklausomybėmis, ir
kuriems reikia užtikrinti spec. poreikių ugdymą. 2 lentelė iliustruoja kokia probleminė situacija egzistuoja
praktikoje. Siūloma vystyti Alateen grupes, ar kitas programas, kurios yra pasaulyje patvirtinta priemonė
padedanti vaikams, kurie gyvena su piktnaudžiaujančiais alkoholiu šeimos nariais, išgyventi emocinius sunkumus. Šios grupės galėtų būti organizuojamos religinių, nevyriausybinių organizacijų, seniūnijų iniciatyva.
Kadangi piktnaudžiaujančių alkoholiu asmenų šeimose gyvena net 35 proc. visų Lietuvos vaikų20. Pastariesiems vaikams pagalbos priemonių poreikis yra labai didelis. Praktikoje dirbantys laikas nuo laiko svarsto, kad
19 https://osp.stat.gov.lt/statistika-apie-asmenis-su-negalia-rengiama-igyvendinant-nacionalinius-teises-aktus
20 https://www.vdu.lt/lt/nesaikingas-alkoholio-vartojimas-nesuderinamas-su-vaikystes-aplinka/

reiktų grąžinti priverstinį gydymą tėvams, kurie priklausomi nuo alkoholio, atsisako gydytis ir smurtauja prieš
artimuosius:
„Manau, reikėtų steigti daugiau krizių centrų, kurie teiktų laikino apgyvendinimo, stebėsenos ir pagalbos
teikimo paslaugas. Manau, tai efektyviausia priemonė siekiant pokyčio sprendžiant šeimų problemas. Galbūt
reikėtų sugrąžinti priverstinį gydymą nuo alkoholio vartojimo, jeigu žmogui nesiseka pačiam tvarkytis su šia
problema ir dėl to kenčia jo šeimoje augantys vaikai“. Nr.19

2 lentelė
Paslaugų trūkumą priklausomiems ir suicidinių minčių turintiems vaikams interviu
iliustruojantis interviu fragmentas
„TD: Mūsų didžiausia bėda yra priklausomi vaikai. Priklausomi vaikai ta prasme, kad jie nepaisant, kad
jiems yra aštuoneri ar devyneri ar vienuolika metų, jie yra jau priklausomi nuo alkoholio. Kiti yra priklausomi nuo kitų medžiagų. Ir va šitiems vaikams pagalbos Lietuvoje nėra.
I.T.: O Priklausomybių ligų centras?
TD: Priklausomybių ligų centras dirba su vaikais nuo keturiolikos metų.
I.T.: O jūs jau turit nuo 8, 9 metų.
TD: O mes turim tokių jaunėlių, pažengusių, ir jiems mes pagalbos negalim gauti ir turim dabar. Pas mus
vienas vaikas gyvena, kuris yra 12 metų ir jau alkoholikas. Taip, ir va čia yra bėda. Mes priklausomybės ligų
centre mes ten išsiprašom, išsimaldaujam tas konsultacijas gaunam, bet na, kad tai būtų tarkim rimtas
centras priklausomiems vaikam arba ten dienos centro pobūdžio, arba aplamai reabilitacijos programa
kažkokia – tokio nėra. Tada klausėm sveikatos apsaugos ministerijos, tai sakė, kad šita problema turi būti
sprendžiama šeimos gydytojų lygmenyje, tai nežinau.
Toliau bėda, bėda mums yra su elgesio ir emocijų sutrikimą turinčiais vaikais. Bėda tame, kad mes į pagalbos procesą realiai negalim įsitraukt psichiatrų. Susiduriam su labai dideliu nenoru, su na iš vis man labai
keistai viskas vyksta Kauno klinikų vaikų ir paauglių psichiatrijos toje klinikoje. Tarkim vaikas save žaloja, vaikas pjaustosi venas, mes važiuojam į priimamąjį, nu ir rezultate po valandos prabėgus išrašo, nu išleidžia.
I.T.: Ir ta bendra tvarka, turbūt, t per ambulatorinėj grandyje dirbantį psichiatrą?
TD: Pas ambulatorinėje grandyje dirbantį psichiatrą kol tu sulauki eilės. Tai yra mums bėda yra tame, kad
pirmas dalykas tai yra vaikų motyvacija eiti pas psichiatrą. Ta motyvacija yra nenulinė yra minusinė. Jį labai sunku užmotyvuoti. Kol tu jį užmotyvuoji ir kol tu sulauki eilės tai praeina du mėnesiai, o mes čia mes
kalbam apie tai, kad reikia čia ir dabar.
I.T.: Tai čia sena ta problema?
TD: Kaip aš dirbu vaiko teisių apsaugos srityje nuo 2007 tai čia šita problema nesisprendžia. Mes čia turėjom
atvejų kada labai suicidinė mergaitė beveik 18 metų, kuriai žiaurūs trauminiai įvykiai, ilgalaikis seksualinis
išnaudojimas tėvo ir, ir taip toliau... Ir situacija – mergaitė nuo balandžio iki birželio gydoma psichiatrijos
klinikoj per tą laiką ji tris kartus bando žudytis jau klinikoj būdama. Medikų stebėjime ir po paskutinio karto
praėjus trim dienom ją atveža mums. Ji prieš tris dienas bandė žudytis ir ji patenka į vaikų krizių centrą, mes
neturim nei mediko, turim tik psichologus, net negalim turėti psichoterapeuto. Ir mergaitė nepaleidžia tų
žodžių “aš vis tiek nusižudysiu“, ji išvardina kokiais būdais ji gali tai padaryti, ir mes gaunam tą vaiką realiai
be išrašų be nieko. Tai prie visų tų kitų va suicidinių minčių dar dasideda tai, kad ji reiškiasi anoreksija šalia
ir nu gaunasi, kad tu ištisą parą to vos ne su vaiku vienam kambary turi gyventi, bet reikiamos pagalbos tu
niekur negali gauti. Tai gerai kai va taip va tarkim ta paauglė buvo užmezgusi kontaktą su klinikų psichiatrijos, klinikos rezidente ir ta rezidentė ryžosi paimti ją globoti ir pasiėmė pas save į šeimą“. Nr. 15
Pav. Nr. 7

Jei paauglys patiria kompleksines problemas (žalingas vartojimas, delinkventinis elgesys, dideli spec. poreikiai, mokyklos nelankymas), vieno iš atvejo vadybininkų patirtis liudija, kad per du darbo metus Lietuvoje
nerasta kas galėtų užtikrinti visapusišką pagalbą. Pavyzdžiui, jaunimo priklausomybių ligų centre paaugliams
nėra užtikrinamas mokyklinis ugdymas, jaunimo mokykloje nėra specialistų dėl spec. poreikių užtikrinimo
ir t.t. Reikalingi centrai tokiems vaikams, kur būtų taikoma elgesio korekcija, teikiama efektyvi pagalba (ne
kaip bausmė), atveriama galimybė sugrįžti į visuomenę (Nr. 25).
Aukščiau pateikta informacija atskleidžia, koks didelis poreikis yra plėsti paslaugas vaikams. Nors vaiko teisių apsaugos reforma itin akcentavo smurtą ir valstybė formaliai apsakė smurtui prieš vaikus NE, tačiau kol
nevystys paslaugų vaikams, tai liks labiau deklaratyvus šūkis. Kol kas stringa pati smurto diagnostika, jau
nekalbant apie reabilitacines paslaugas. Vaiko teisių kontrolierė jau eilę metų akcentuoja paslaugų prieinamumo problemas: „Jei vyksta ikiteisminis tyrimas dėl smurto prieš vaiką – seksualinio ar fizinio, – vaikui yra
skiriama psichologinė, psichiatrinė ekspertizė. Eilės yra beprotiškos. (...) Kol ekspertizė neatlikta, paprastai
vaikas yra paimtas [iš šeimos], ekspertizės reikia laukti mažiausiai kelis mėnesius, mes galime kalbėti ir apie
pusę metų“21.

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ VAIDMUO VAIKŲ GEROVĖS VYSTYME
Pirmiausia reikia pažymėti, kad aukščiau išvardintos trūkstamos paslaugos vaikams yra jų socialinės teisės,
kurias valstybė turi pareigą užtikrinti 22,23. Tai nėra labdara ar tik tėvų rūpestis ar nevyriausybinių organizacijų
labdara. Žmogaus teisės, įtraukiančios ir vaikų teises, taip pat nėra tik valdžios rūpestis. Tai yra mūsų visų,
piliečių rūpestis. Todėl bendradarbiavimas tarp valdžios institucijų, nevyriausybinių organizacijų ir pavienių
piliečių yra gyvybiškai svarbus. Kaip to reikalauja žmogaus teisės, bendradarbiavimas turėtų būti grįstas pagarba kiekvieno orumui. Vakarų šalys, o ypač Vokietija, kur bendradarbiavimas socialinės pagalbos srityje
yra paremtas labai tampriu bendradarbiavimu su religinėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis, atskleidžia
gerąją patirtį šiuose procesuose. Įvertinat Lietuvos nevyriausybinių organizacijų patirtis, galima teigti, kad
reikia nemažai padirbėti, stiprinat pagarbų bendradarbiavimą ir matymą, jog visų pastangos turi bendrą
tikslą – gerovės kūrimą. Šiam sustiprinimui, kaip rodo vakarų šalių patirtis, yra labai svarbu laikytis subsidiarumo principo, kuris įgalina, t. y. suteikia daugiau galių žemiau esantiems, mažiau jų turėjusiems. Tas galių
suteikimas reiškiasi per atitinkamos aplinkos sukūrimą, funkcijų perleidimą bei pasitikėjimą. Subsidiarumo
principo įgyvendinimui Lietuva neturi nei tradicinio, nei įstatyminio užtaiso. Tuo reikia rūpintis. Lietuvos
Respublikos Socialinių paslaugų įstatyme subsidiarumo principas nebuvo ir nėra integruotas nuo pat tarpukario laikotarpio. Sovietinė okupacija jį visiškai sunaikino, nes galia buvo sukoncentruota valdžios rankose.
Pasikeitus politinei sistemai menkas socialinės apsaugos finansavimas atsiliepia tiek valdžios sektoriaus atsakomybėms, tiek poreikio permetimui ant nevyriausybinio sektoriaus pečių su simboliniu finansavimu, ar
pasirėmus neoliberalia ideologija – visą atsakomybę paliekant individui, šeimai24. LR nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas (2014) integravo subsidiarumo principą, nors jo apibrėžimas ir buvo miglotas25,
tačiau 2020-08-01 galiojanti suvestinė redakcija jį visiškai pašalino26. Taigi, subsidiarumo principas, kuris yra
fundamentalus ES veiklos principas27, Lietuvos socialinės apsaugos srityje yra ignoruojamas. Neabejotina,
kad tai turi būti ištaisyta.
Čia galima tik pakartoti, kad praktinės/emocinės pagalbos vaikams teikime nevyriausybinės organizacijos atlieka esminį vaidmenį. Jos teikia pagalbą vaikų dienos centruose, kurie yra priemonė ne tik padėti vaikui, bet
kartu ir tėvams suderinti šeimos ir darbo galimybes, spręsti skurdo ir atskirties problemą. Kelis dešimtmečius
vaikų dienos centrai veikė verslo logika grįstos konkurencijos aplinkoje ir tik nuo 2021 metų sausio 1 d. turėtų
startuoti akredituotų vaikų dienos centrų sutartinis finansavimas. Galima sakyti, kad praėjus beveik 30 metų
nuo vaikų dienos centrų įsteigimo Lietuvoje jie yra pripažinti ir bus įtraukti į socialinių paslaugų sistemą kaip
lygiaverčiai partneriai. Šią kryptį reikia tęsti, o vaikų dienos centrus stiprinti, plėsti. Žinoma, kaip vyks procesas, parodys artima ateitis. Teikia vilčių tai, kad naujoji tvarka numato perspektyvą, jog savivaldybės papildomas, specializuotas paslaugas taip pat gali pirkti iš vaikų dienos centrų. Tai reiškia, kad yra sukurta galimybė
plėsti taip trūkstamas paslaugas vaikams ir jų šeimoms. Kaip tai pavyks padaryti priklausys labiausiai nuo
savivaldos politikų politinės valios, gebėjimo finansuoti ir pritraukti specialistus, ypač kaimiškose vietovėse.

21 https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1300824/karantino-issukiai-mokytis-nuotoliniu-budu-pavyksta-ne-visiems-kyla-sunkumu-issiskyrusiu-tevu-vaikams

22 Marwell, N. P., & Calabrese, T. (2015). A deficit model of collaborative governance: Government–nonprofit fiscal relations in
the provision of child welfare services. Journal of Public Administration Research and Theory, 25(4), 1031-1058.
23 Cartmel, J., & Hayes, A. (2016). Before and after school: Literature review about Australian school age child care. Children
Australia, 41(3), 201.
24 Tamutienė, I. (2019). Non-governmental childcare centres in a Neoliberal environment: the case of Lithuania. Baltic Journal of
Law & Politics, 12(1), 62-86.
25 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.463439?jfwid=72zogg2hv
26 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.463439/asr
27 https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/7/le-principe-de-subsidiarite

Reikia pripažinti, kad ketvirtis Lietuvos vaikų gyvena su vienu iš tėvų ir /arba skurde. Tokiu atveju pagalbos
sistemoje neužtenka vien pokalbių ir vaikų priežiūros standartų kėlimo. Dažnai tokiose šeimose vaikams ir jų
tėvams, močiutėms ar seneliams, su kuriais jie auga, reikia praktinės pagalbos. Labai vaizdžiai situaciją apibendrino vienas tyrimo dalyvis: „ne žodžiais, o konkrečia pagalba reikia padėti...“. Praktinės pagalbos įrankių
administracinio lygmens specialistai (dirbantys vaiko teisių apsaugos tarnyboje, atvejo vadybininkai, mobilios
komandos specialistai ar socialiniai darbuotojai) patys negali suteikti. Tam reikia specialių programų. Pavyzdžiui, atvejo vadybininkai išsako, kad labai reikalingi „ūkiniai pagalbos darbai sunkiai besiverčiančiai šeimai,
vienišiems tėvams (pvz.; mama auginanti vaikus ir negaunanti tikslinės išmokos)Nr. 25. Skurde gyvenančias
šeimas į neviltį varo tokie atvejai, kai reikia taisyti sugedusią santechniką, elektros gedimus, ar reikia pagerinti vaikams gyvenimo sąlygas. Kita vertus, esant nuotoliniam mokymui didelė įtampa ir poreikis yra IT specialistų pagalba (Nr. 25, Nr. 23, Nr. 11). Čia reikėtų pažymėti, kad tik formaliomis priemonėmis tokio poreikio
ir pagalbos suteikti neįmanoma. Problemą spręsti šioje vietoje labai tiktų sukurta infrastruktūra įgalinanti
nevyriausybines organizacijas suburti piliečių iniciatyvas. Toks bendradarbiavimas padėtų solidarizuoti formalius ir neformalius resursus. Tačiau telkti bendruomenę, įsitraukti į praktinę pagalbą yra didelis iššūkis tokias tradicijas menkai puoselėjančiai šaliai. Norint žengti žingsnį į priekį būtų tikslinga kiekvienoje seniūnijoje turėti nevyriausybinę organizaciją, kurioje savivaldybė finansuotų darbo vietą tokioms bendruomenę
telkiančioms iniciatyvoms. Taip būtų sukuriama galimybė įtraukti, skatinti ir motyvuoti konkrečiai pagalbai
socialiai atsakingus bendruomenės narius. Būti atsakingu už pagalbos poreikį, bendruomenės įtraukimą tam
poreikiui spręsti (verbavimas, atranka, palaikymas, motyvavimas, gerųjų praktikų viešinimas ir panašaus pobūdžio darbai) reikalauja labai daug laiko investicijų. Todėl negalima tikėtis, kad nevyriausybinių organizacijų
savanoris sistemingai šias veiklas užtikrins. Surasti, koordinuoti savanorius, tiek vienkartiniai prisidedančius,
tiek ilgalaikius yra gana sudėtingas darbas. Tam reikia ne tik geros valios, bet ir turėti šaltinį pragyvenimui,
ir atitinkamų organizacinių gebėjimų. Apibendrintai reiktų pasakyti, kad valdžios institucijos turėtų sutelkti
dėmesį į tai kaip sukurti aplinką (įgalinti) veiksmingam nevyriausybinio sektoriaus veikimui, o kartu su šiuos
sektoriumi kurtų strategijas kaip praturtinti aplinką, įgalinti šeimas.

IŠVADOS
1. Įvertinus vaiko teisių apsaugos reformos priemones praktikoje startavusias nuo 2020 sausio 1d., galima teigti,
kad jos patobulino procesus, startavusius nuo 2018 liepos 1d. Tyrimo dalyviai teigiamai vertino grėsmės lygių sąvokos atsisakymą, laikinosios priežiūros priemones, vaiko situacijos vertinimą, mobiliųjų komandų darbo išplėtimą bei apmokėjimo už vaiko laikinąją priežiūrą bei vaiko statuso(iki kol gaunamas teismo leidimas atskirti vaiką
nuo tėvų) problemos sprendimas. Šiuos procesus jie susiejo su galimybių vaikui augti savo šeimoje išplėtimu, ir
su tuo susijusiu lengvesniu argumentavimu teismui, kodėl vaiką reikia atskirti nuo šeimos.
2. Greta išryškėjusių teigiamų dalykų, tyrimo dalyviai įvardino ir tobulintinus dalykus: 1)specialistai rekomenduoja
prailginti laikinosios priežiūros terminą, jį sulyginant su laikinos apgyvendinimo – iki pusės metų; 2) reikėtų peržiūrėti mobilių komandų, atvejo vadybininkų ir socialinių darbuotojų atsakomybes, nes informavimo ir konsultavimo paslaugos dubliuojamos. 3) reikėtų išplėsti prieinamumą ir padidinti kokybę konkrečios pagalbos vaikui
ir šeimai; 4) mažinti biurokratizmą, nes reforma labai padidino susikoncentravimą į dokumentus, o ne į vaiko
problemas ir poreikius bei jų sprendinius.
3. Tyrimas atskleidė sisteminę spragą, susijusią su tam tikrų paslaugų trūkumu tam tikroms vaikų ir jų tėvų grupėmis. Išskirtinos keturios vaikų grupės, kuriems labiausiai reikia plėsti pagalbos paslaugas: 1) labiausiai paslaugų
trūksta nėščiosioms ir auginančioms(-tiems) vaikus iki lopšelinio amžiaus. Tai itin aktualu šio amžiaus vaikams,
kurių tėvai turi psichikos sveikatos problemų, gyvena skurde, augina vaikus vieni. Neužtikrinus pagalbos šiame
amžiaus tarpsnyje, vaikas patiria itin didelę vystymosi žalą. 2) trūksta paslaugų paaugliams, tiek gyvenantiems
riziką patiriančiose šeimose, tiek patyrusiems smurtą, tiek patiems linkusiems nusikalsti. 3) smurtą ir nepriežiūrą
patyrusiems vaikams trūksta savalaikių smurto identifikavimo bei terapinių paslaugų; 4) labai trūksta paslaugų
vaikams priklausomiems nuo alkoholio ir kitų psichotropinių medžiagų, o patiems jauniausiems nuo 8 iki 14
metų tokių paslaugų išvis nėra.
4. Atkreipiant dėmesį į tėvus, kurie yra arčiausiai vaiko, praktikai išskiria, kad labai trūksta konkrečios pagalbos
būtent: 1) esantiems skurde 2)vienišų tėvų, 3)psichinės sveikatos problemas patiriantiems, 4) auginantiems neįgalius, 5) spec. ugdymo poreikius turinčius vaikus. Nesuteikus reikiamos pagalbos šios tėvų grupės ir jų vaikai
tampa sistemos įkaitais, nes negali vykdyti jiems iškeltų įsipareigojimų.
5. Pagrindinė dabar taikoma pagalbos tėvams priemonė yra tėvystės įgūdžių mokymas. Tačiau specialistai išskiria,
kad reikia tobulinti jų kokybę bei prieinamumą prie paslaugų. Ši paslauga sunkiai prieinama dirbantiems tėvams
ir per mažai dėmesio skiria problemų įveikos būdams ir praktinio tėvų ir vaikų bendravimo įgūdžių formavimui.
6. Bendrai galima teigti, kad vaiko teisių apsaugos reforma sustiprino biurokratinį, vadybinį lygmenį, tačiau vaiko
(šeimos) vystymuisi itin reikšmingų paslaugų neišplėtė, o informavimo, konsultavimo paslaugas padarė perteklines. Trūkstant esminių paslaugų būtina žengti žingsnį pirmyn, užtikrinant jų plėtrą, prieinamumą ir kokybę.
7. Bendradarbiavimas tarp valdžios institucijų, nevyriausybinių organizacijų ir pavienių piliečių yra gyvybiškai svarbus siekiant vaikų ir šeimų gerovės. Tačiau tyrimo dalyvių patirtys atskleidžia šio bendradarbiavimo įtampas. Vis
dar nepakankamai matoma, kad visų pastangos turi bendrą tikslą – gerovės kūrimą. Šiam sustiprinimui, kaip
rodo vakarų šalių patirtis, yra labai svarbu laikytis subsidiarumo principo. Subsidiarumo principo įgyvendinimui
Lietuva neturi nei tradicinio, nei įstatyminio užtaiso. Šis principas nebuvo įtrauktas į Nepriklausomos Lietuvos
Socialinių paslaugų įstatymą. Jo nėra ir LR Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme. Juo nesivadovaujama ir
praktikoje. Tokia situacija neįgalina NVO tapti partneriais, o valdžios institucijų nekreipia į aplinkos kūrimą, kuri
padėtų įgalinti NVO veiklą vietos bendruomenėse. Taip prarandama galimybė suvienyti išteklius ir bendrai siekti
gerovės.

REKOMENDACIJOS
1. Tyrimo dalyviai pateikė daug rekomendacijų, kurios jų manymu padėtų užtikrinti veiksmingą vaiko apsaugą
ir gerovę. Bendrai tariant visos rekomendacijos susiveda į dvi kryptis: mažinti biurokratizmą, susikoncentravimą į dokumentus bei plėsti paslaugas vaikams ir jų šeimoms, ypač praktinės pagalbos (pavėžėjimo,
vaikų dienos priežiūros ir pan.) bei specializuotos terapines (psichologų, psichiatrų, psichoterapeutų).
2. Rekomenduojama steigti profesionalius reabilitacijos centrus vaikams, ypač paaugliams, kurie linkę save
žaloti, kurie susiduria su priklausomybėmis. Tokiuose reabilitacijos centruose būtina užtikrinti ugdymą.
Bendruomenės lygmenyje siūloma plėsti Alateen grupes vaikams, vykdyti kitas specializuotas programas
vaikams, kurių tėvai piktnaudžiauja alkoholiu. Tyrimo dalyviai rekomenduoja diskutuoti galimybę grąžinti priverstinį gydymą nuo alkoholizmo, kurio reikia tais atvejais, kai vienas iš šeimos narių piktnaudžiauja
alkoholiu, skriaudžia kitus šeimos narius, tame tarpe ir vaikus. Neretai patiriantys smurtą artimieji (dažnai
motinos ir vaikai) yra žalojami, žalos kaupiasi, traumos auga ir prieinama prie vaikų atskyrimo nuo šeimos.
Todėl būtina kurti geriančiojo žalą patiriančių aplinkinių pagalbos sistemą.
3. Rekomenduojama sukurti algoritmą kaip padėti šeimai dėl vaiko priežiūros ir bendravimo tvarkos problemų sprendimo vykstant tėvų skyrybų procesui.
4. Siūloma tobulinti prieinamumą ir kokybę prie tėvystės įgūdžių mokymo. Siūloma mokymuose pagrindinį
dėmesį skirti problemų įveikos priemonėms. Kad tėvystės įgūdžių praktinis mokymas būtų sustiprintas, rekomenduotina savivaldybėse kurti specializuotą centrą (arba išplėsti esamo centro paslaugas), kuris būtų
skirtas tėvystės įgūdžių formavimui ir mokytų tėvus kaip tai padaryti praktiškai bendraujant su vaikais.
5. Rekomenduojama kurti savarankiško gyvenimo namus tėvams, kurie turi negalę (akla vieniša mama/tėvas,
psichinę negalią turintys tėvai/vienas iš tėvų, augusiems institucijose ir stokojantiems šeimos organizacijos
įgūdžių), kad jiems būtų suteikta galimybė gauti specialistų stebėjimą, pagalbą ir būtų išvengta vaikų atskyrimo nuo tėvų.
6. Plėsti prieinamumą prie vaikų psichologo, psichiatro, psichoterapeuto (ne tik individualioms konsultacijoms, bet ir šeimos), vaikų dienos priežiūros paslaugų, kad būtų sustiprinta šeimos psichologinė būsena ir
atveriamos galimybės tėvams dirbti ir suderinti darbą su vaikų priežiūra.
7. Rekomenduojama lengva ranka nenurašyti šeimų, paauglių, kurie atsisako paslaugų, bet siekti ieškoti
būdų kaip motyvuoti, ypač paauglius.
8. Kadangi paslaugų trūkumas yra esminis skaudulys, trukdantis užtikrinti vaikų gerovę, o nevyriausybinis sektorius yra šioje situacijoje yra itin svarbus išteklius, todėl valdžios institucijos turėtų sutelkti dėmesį į tai
kaip sukurti aplinką (įgalinti) veiksmingam nevyriausybinio sektoriaus veikimui, ir kartu su šiuo sektoriumi
kurtų strategijas kaip praturtinti aplinką, įgalinti šeimas pilnavertiškai rūpintis savo vaikais.
9. Rekomenduojama stiprinti socialinę jungtį tarp valdžios institucijų, nevyriausybinių organizacijų ir pavienių piliečių, kad būtų pasiekiamas optimalus rezultatas išeinat iš skurdo ir socialinės atskirties rato ir kad
būtų vystoma gerovės sistema palanki pažeidžiamiausioms visuomenės grupėms. Jungtį tarp pavienių piliečių įsitraukimo į praktinę pagalbą, savanorystę perduoti nevyriausybinėms organizacijoms, jose finansuojant darbo vietą šiai funkcijai atlikti.
10. Politiniame lygyje informacinės sklaidos kanaluose būtina diskutuoti apie subsidiarumo principą, kuris yra
visos Europos sąjungos pamatinis principas, ypač socialinių paslaugų teikime. Rekomenduotina jį įtraukti į
LR Nevyriausybinių organizacijų plėtros bei LR Socialinių paslaugų įstatymus. Rekomenduotina tirti šio principo (ne-) įgyvendinimo pasekmes lietuviškame kontekste.
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