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PATVIRTINTA
Socialinės apsaugos ir darbo ministro
2007 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. A1-23

KONSOLIDUOTAS SKURDO IR SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO 2007-2008 M. PRIEMONIŲ SĄRAŠAS
Preliminarus lėšų
Atsakingi
Įvykdymo
poreikis
vykdytojai
terminas
(tūkst. litų)ir jų
šaltinis
1 PRIORITETAS. SKATINTI DALYVAVIMĄ DARBO RINKOJE
1.1. Didinti gyventojų 1.1.1. Plėtoti veiksmų grupę,
užimtumą ir dalyvavimą siekiant darbo pasiūlos ir
darbo rinkoje
paklausos
suderinamumo
siekiant
padėti
darbo
ieškantiems
asmenims:
ilgalaikiams
bedarbiams,
dirbantiesiems, darbo rinkoje
neaktyviems
asmenims,
išsirinkti tinkamą profesiją ir
susirasti poreikius atitinkantį
darbą:
1.1.1.1.
Įgyvendinti 2007-2008 m. - Socialinės apsaugos 2007–
kvalifikacijos
suteikimo 22000
(iš ir darbo ministerija, 2008 m.
ilgalaikiams
bedarbiams Užimtumo fondo Lietuvos darbo
programas - įtraukti juos į ir
Europos birža, Lietuvos
motyvacijos rinktis profesiją socialinio fondo) darbo rinkos
ugdymo priemones (Lietuvos
mokymo tarnyba
Respublikos Vyriausybės 2007
m. sausio 17 d. nutarimas Nr. 46
Uždaviniai

Priemonės pavadinimas

Laukiamas rezultatas

Bus
sudarytos
galimybės
įvertinti
profesinius polinkius ir
kryptingai
siekti
profesinės kvalifikacijos
įgijimo
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„Dėl skurdo ir socialinės
atskirties mažinimo 2007-2008
metų priemonių patvirtinimo“
(Žin. 2007, Nr.8-328))
1.1.1.2. Įtraukti neaktyvius
asmenis į konsultavimo ir
motyvavimo dirbti ir mokytis
priemones
(Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2007
m. sausio 17 d. nutarimas Nr.
46 „Dėl skurdo ir socialinės
atskirties mažinimo 2007-2008
metų priemonių patvirtinimo“
(Žin. 2007, Nr.8-328))
1.1.1.3.
Įdiegti
jaunimo
supažindinimo su profesijomis
programas
(Nacionalinė
Lisabonos
strategijos
įgyvendinimo
programa,
patvirtinta 2005-11-22 Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės
nutarimu Nr. 1270 (Žin., 2005,
Nr. 139-5019))
1.1.1.4. Didinti darbo jėgos
kompetenciją
ir
ugdyti
gebėjimus
prisitaikyti
prie
pokyčių,
ugdant
gyventojų
kompiuterinį
raštingumą
(Lietuvos
Respublikos

Preliminarus lėšų
poreikis
(tūkst. litų)ir jų
šaltinis

bendrieji
asignavimai

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Socialinės apsaugos 2007–
ir darbo ministerija, 2008 m.
Lietuvos darbo
birža, Lietuvos
darbo rinkos
mokymo tarnyba

Laukiamas rezultatas

Bus
konsultuojama
daugiau
ekonomiškai
neaktyvių
gyventojų,
ugdoma jų motyvacija
dirbti ar mokytis

45 (iš Užimtumo Socialinės apsaugos 2007 -2008
fondo ir Europos ir darbo ministerija, m.
socialinio fondo) Lietuvos darbo
birža, Lietuvos
darbo rinkos
mokymo tarnyba

Bus sudaryta galimybė
nekvalifikuotam
jaunimui susipažinti su
profesijų pasauliu ir
kryptingai
rinktis
profesiją

20000 (iš Europos
socialinio fondo ir
iš
valstybės
biudžeto
(specialiosios ES
struktūrinių fondų

Įgyvendinti 16
kurių
planuojama
kompiuterinio
raštingumo
suteikti 65 500

Socialinės apsaugos
ir darbo ministerija,
Viešoji
įstaiga
„Langas į ateitį“,
Lietuvos
pensininkų sąjunga

2006 buvo
pradėti
projektų
paruošiamieji
darbai,
projektų

projektų,
pasėkoje
įgūdžius
darbingo

3

Uždaviniai

Priemonės pavadinimas

Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio
2 d. nutarimas Nr. 935 „Dėl
Lietuvos
2004–2006
metų
bendrojo
programavimo
dokumento, patvirtinimo“ (Žin.,
2004, Nr. 123-4486)
1.1.2.
Ugdyti
gyventojų
verslumą, tobulinti aplinką,
palankią smulkaus ir vidutinio
verslo kūrimuisi ir plėtrai
didinti moterų, ypač kaime,
galimybes imtis verslo ir jį
plėtoti (skelbti sėkmingo verslo
pavyzdžius, skleisti socialiai
atsakingo
verslo
idėją,
finansuoti
konferencijas,
seminarus verslui rūpimais
klausimais)
(Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 200510-19 d. nutarimas Nr. 1104
„Dėl smulkaus ir vidutinio
verslo plėtros iki 2008 metų
strateginių krypčių aprašo ir
smulkaus ir vidutinio verslo
plėtros
2005-2008
metų
priemonių aprašo patvirtinimo“
(Žin., 2005, Nr. 126-4491)
Nacionalinė
Lisabonos

Preliminarus lėšų
Atsakingi
Įvykdymo
poreikis
vykdytojai
terminas
(tūkst. litų)ir jų
šaltinis
bendrojo
„Bočiai“, Alytaus vykdymas
finansavimo
profesinio rengimo 2007 -2008
programos) lėšų) centras ir kt.
m.
konkurso būdu

Bendrieji
asignavimai

Ūkio
ministerija, 2007–2008
Žemės
ūkio m.
ministerija,
Lietuvos smulkaus
ir vidutinio verslo
plėtros agentūra

Laukiamas rezultatas

amžiaus
gyventojų

Lietuvos

Kasmet bus paremta virš
3000 ūkio subjektų
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Preliminarus lėšų
poreikis
(tūkst. litų)ir jų
šaltinis

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Ūkio ministerija

2007–2008
m.

Laukiamas rezultatas

strategijos
įgyvendinimo
programa, patvirtinta 2005-1122
Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės nutarimu Nr. 1270
(Žin., 2005, Nr. 139-5019))
1.1.3. Skirti papildomą dėmesį
jaunimo verslumui skatinti,
numatant
tam
atitinkamas
priemones atskiroms tikslinėms
grupėms:
1.1.3.1.
Skatinti
įmones,
įdarbinančias (priimančias atlikti
praktiką)
jaunimą
verslo
organizavimo patirčiai perimti
(Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės 2005-10-19 d.
nutarimas Nr. 1104 „Dėl
smulkaus ir vidutinio verslo
plėtros iki 2008 metų strateginių
krypčių aprašo ir smulkaus ir
vidutinio verslo plėtros 20052008 metų priemonių aprašo
patvirtinimo“
(Žin.,
2005,
Nr. 126-4491))
1.1.3.2. Įgyvendinti jaunimo
verslumo skatinimo priemones:
kurti naujas darbo vietas, rengti
vietinių užimtumo iniciatyvų

Bendrieji
asignavimai

2000 (Užimtumo Socialinės apsaugos
fondas)
ir darbo ministerija,
Lietuvos
darbo
birža

2007–2008
m.

Bus
pasiūlytos
ir
įgyvendintos priemonės
jaunimo
verslumui
skatinti, tame tarpe ir
priemonė,
numatanti
remti
įmones,
įdarbinančias jaunimą
verslumo organizavimo
patirčiai perimti

Bus
skatinamas
ir
ugdomas
jaunimo
verslumas
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(VUI) projektus, ugdyti jaunimo
verslumą (Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2007 m. sausio 17
d. nutarimas Nr. 46 „Dėl skurdo
ir socialinės atskirties mažinimo
2007-2008 metų priemonių
patvirtinimo“ (Žin. 2007, Nr.8328))
1.1.4. Siekti sklandžios žemės
ūkio ir kaimo raidos, plėtoti
alternatyvią žemės ūkiui veiklą.
Stiprinti ūkininkų ir kitų kaimo
gyventojų, kurių veikla susijusi
su žemės, miškų ūkio ar
alternatyvia žemės ūkiui veikla,
profesinius įgūdžius, stiprinti jų
gebėjimus dalyvauti kaimo
plėtros procese:
1.1.4.1. Mokėti žemdirbiams
tiesiogines išmokas už žemės
ūkio naudmenų ir pasėlių plotus,
gyvulius, pieną ir kvotinio
cukraus
toną
(Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2006
m. kovo 20 d. nutarimu Nr. 274
„Dėl
tiesioginių
išmokų
Lietuvos žemės ūkio veiklos
subjektams teikimo už 2006
metus“ (Žin., 2006, Nr. 32-

Preliminarus lėšų
poreikis
(tūkst. litų)ir jų
šaltinis

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas

Socialiniai
partneriai

2007
m.
– Žemės ūkio
ministerija
749781,
2008
m.
–
1250689
(EŽŪOGF
ir
valstybės
biudžeto lėšos)

2007-2008
m.

Žemdirbiai
gaus
papildomų pajamų, bus
palaikomas
didesnis
užimtumo lygis
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1131);
Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės 2006 m. gegužės 2
d. nutarimas Nr. 391 „Dėl
atskirų tiesioginių išmokų už
cukrų Lietuvos žemės ūkio
veiklos subjektams teikimo“
(Žin., 2006, Nr. 50-1812))
(2007 -2008 m. - projektas)
1.1.4.2 Remti žemdirbių ir
kaimo gyventojų mokymus,
konsultavimą,
švietimą
ir
informacijos sklaidą (Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2004
m. rugpjūčio 2 d. nutarimas Nr.
935 „Dėl Lietuvos 2004–2006
metų bendrojo programavimo
dokumento, patvirtinimo“ (Žin.,
2004, Nr. 123-4486))
2007 -2008 m. – Lietuvos kaimo
plėtros
2007-2013
metų
programos priemonių projektas
1.1.4.3.
Remti
jaunuosius
ūkininkus (Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio
2 d. nutarimas Nr. 935 „Dėl
Lietuvos
2004–2006
metų
bendrojo
programavimo

Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas

2007 m. – 1412,
Žemės ūkio
2008 m. – 21378 ministerija
(ES ir bendrojo
finansavimo
lėšos)

2007-2008
m.

Stiprės
profesiniai
įgūdžiai ir gebėjimai
prisitaikyti
prie
besikeičiančios
technologinės ir verslo
aplinkos,
didės
kaimiečių
užimtumo
galimybės,
mažės
nedarbas

2007 m. – 20716, Žemės ūkio
2008 m. – 37368 ministerija
(ES ir bendrojo
finansavimo
lėšos)

2007-2008
m.

Didės
žemės
ūkio
sektoriaus
konkurencingumas,
jaunųjų ūkininkų šeimų
ir jų ūkiuose dirbančių
asmenų
pajamos,

Preliminarus lėšų
poreikis
(tūkst. litų)ir jų
šaltinis

Atsakingi
vykdytojai
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dokumento, patvirtinimo“ (Žin.,
2004, Nr. 123-4486) 2007 2008 m. – Lietuvos kaimo
plėtros
2007-2013
metų
programos priemonių projektas)
1.1.4.4. Remti pusiau natūrinius
restruktūrizuojamus
ūkius
(Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės 2003 m. spalio 22
d. nutarimas Nr. 1317 „Dėl
kaimo plėtros 2004–2006 metų
plano pagrindinių nuostatų“
(Žin., 2003, Nr. 101 – 4550);
2007 -2008 m. – Lietuvos kaimo
plėtros
2007-2013
metų
programos priemonių projektas)
1.1.4.5. Kompensuoti prarastas
pajamas
ūkininkaujantiems
mažiau palankiose ūkininkauti
vietovėse (Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2003 m. spalio 22
d. nutarimas Nr. 1317 „Dėl
kaimo plėtros 2004–2006 metų
plano pagrindinių nuostatų“
(Žin., 2003, Nr. 101 – 4550)
2007 -2008 m. – Lietuvos kaimo
plėtros
2007-2013
metų
programos priemonių projektas)
1.1.4.6. Remti alternatyvios

Preliminarus lėšų
poreikis
(tūkst. litų)ir jų
šaltinis

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas

pagerės gyvenimo lygis

2007 m. – 19336, Žemės ūkio
2008 m. – 26516 ministerija
(ES ir bendrojo
finansavimo
lėšos)

2007-2008
m.

Didės smulkių ūkių
ekonominis
gyvybingumas,
taps
konkurencingesnė
gaminama žemės ūkio
produkcija, didės kaimo
gyventojų užimtumas ir
pajamos

2007 m. –
Žemės ūkio
132900,
ministerija
2008 m. – 200000
(ES ir bendrojo
finansavimo
lėšos)

2007-2008
m.

Sumažės pajamų bei
gyvenimo
kokybės
skirtumai
tarp
ūkininkaujančių
palankiose ūkininkauti
vietovėse ir mažiau
palankiose
bei
nepalankiose
ūkininkauti vietovėse

Žemės ūkio

2007-2008

Kaimo

2007 m. –15556,

vietovėse

bus
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žemės ūkiui veiklos projektus
(mikroįmonių įkūrimas ir plėtra
bei ne žemės ūkio veiklos
įvairinimas, kaimo turizmo
plėtojimas,
amatų
plėtra)
(Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio
2 d. nutarimas Nr. 935 „Dėl
Lietuvos
2004–2006
metų
bendrojo
programavimo
dokumento, patvirtinimo“ (Žin.,
2004, Nr. 123-4486)
2007 -2008 m. – Lietuvos kaimo
plėtros
2007-2013
metų
programos priemonių projektas)
1.1.4.7. Stiprinti vietos veiklos
grupių ir kitų kaimo plėtros
proceso dalyvių gebėjimus,
atnaujinti
kaimus,
kurti
patrauklią aplinką gyventi ir
dirbti kaimo vietovėse (Leader+
pobūdžio priemonė) (Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2004
m. rugpjūčio 2 d. nutarimas Nr.
935 „Dėl Lietuvos 2004–2006
metų bendrojo programavimo
dokumento, patvirtinimo“ (Žin.,
2004, Nr. 123-4486)
2007 -2008 m. – Lietuvos kaimo

Preliminarus lėšų
Atsakingi
poreikis
vykdytojai
(tūkst. litų)ir jų
šaltinis
2008 m. – 158452 ministerija
(ES
lėšos
ir
bendrojo
finansavimo
lėšos)

2007 m. – 857,
2008 m. – 51678
(ES lėšos ir
bendrojo)

Žemės ūkio
ministerija

Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas

m.

kuriamos naujos darbo
vietos, atsiras papildomų
pajamų šaltinių, didės
kaimo
gyventojų
užimtumas ir pajamos iš
alternatyvios
žemės
ūkiui veiklos

2007-2008
m.

Stiprės vietos veiklos
grupių gebėjimai, kaimo
gyventojai patys spręs
savo
vietovės
problemas,
gerės
gyvenamosios aplinkos
kokybė, mažės kaimo
gyventojų
socialinė
atskirtis
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plėtros
2007-2013
metų
programos priemonių projektas)
1.1.5. Derinti darbo rinkos
lankstumą
su
užimtumo
saugumu, siekiant užtikrinti
užimtumo augimą ir gyvenimo
kokybės augimą:
1.1.5.1. Diegiant remiamojo
įdarbinimo
priemones,
pirmenybę teikti darbdaviams,
užtikrinantiems
bedarbių
neterminuotą
įdarbinimą
(Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės 2007 m. sausio 17
d. nutarimas Nr. 46 „Dėl skurdo
ir socialinės atskirties mažinimo
2007-2008 metų priemonių
patvirtinimo“ (Žin. 2007, Nr.8328))
1.1.5.2.
Nustatyti,
ar
veiksmingos
diegiamos
aktyvios darbo rinkos politikos
priemonės
(Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2007
m. sausio 17 d. nutarimas Nr.
46 „Dėl skurdo ir socialinės
atskirties mažinimo 2007-2008
metų priemonių patvirtinimo“
(Žin. 2007, Nr.8-328))

Preliminarus lėšų
poreikis
(tūkst. litų)ir jų
šaltinis

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas

-

Socialinės apsaugos 2007 m.
ir darbo ministerija,
Lietuvos
darbo
birža,
Socialiniai
partneriai

Padidės
remiamojo
įdarbinimo
priemonių
efektyvumas

-

Socialinės apsaugos 2008 m.
ir darbo ministerija,
Lietuvos
darbo
birža,
Socialiniai
partneriai

Padidės aktyvios darbo
rinkos
politikos
priemonių
veiksmingumas
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Preliminarus lėšų
Atsakingi
poreikis
vykdytojai
(tūkst. litų)ir jų
šaltinis
1.1.5.3.
Remti
buvusius 6000
(iš Socialinės apsaugos
bedarbius,
turinčius Užimtumo fondo) ir darbo ministerija,
mikroįmones,
kuriose
Lietuvos
darbo
steigiamos
darbo
vietos
birža,
bedarbiams įdarbinti (Lietuvos
Socialiniai
Respublikos Vyriausybės 2007
partneriai
m. sausio 17 d. nutarimas Nr. 46
„Dėl skurdo ir socialinės
atskirties mažinimo 2007-2008
metų priemonių patvirtinimo“
(Žin. 2007, Nr.8-328))
1.1.5.4.
Paruošti Trišalių ir 1293 (iš Europos Lietuvos
darbo
Dvišalių tarybų modulius, pagal socialinio fondo) federacija, Vilniaus
kuriuos
darbdaviams
ir
miesto ir apskrities
darbuotojų
atstovams
bus
verslininkų
organizuojami mokymai, ugdant
darbdavių
socialinių partnerių gebėjimus
konfederacija
bei
kompetenciją.
Vystyti
socialinių
partnerių
bendradarbiavimą,
kuris
užtikrins geresnį dirbančiųjų
atstovavimą (Lietuvos 2004 2006
metų
bendrojo
programavimo
dokumentas,
patvirtintas
Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2004
m. rugpjūčio 2 d. nutarimu Nr.
935 (Žin., 2004, Nr. 4486)
1.1.5.5. Sudaryti darbdaviams Bendrieji
Socialinės apsaugos

Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas

2007 – 2008
m.

Bus steigiama daugiau
naujų darbo vietų

2007 – 2008
m.

Suteikta daugiau žinių
vystyti Trišalių tarybų
veiklą
Vilniaus
apskrities savivaldybėse;
mokymų metu 400
darbdavių ir darbuotojų
atstovų įgis gebėjimų
vystyti
socialinę
partnerystę;
sukurtas
efektyvus
socialinės partnerystės
modulis.

2007

Darbdaviams

bus
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1.2. Stiprinti socialinę
aprėptį didinti
bedarbių,
asmenų,
derinančių šeimos ir
darbo įsipareigojimus,

Priemonės pavadinimas

Preliminarus lėšų
Atsakingi
poreikis
vykdytojai
(tūkst. litų)ir jų
šaltinis
galimybę registruoti pasiūlymus asignavimai
ir darbo ministerija,
aktyvios darbo rinkos politikos
Lietuvos
darbo
priemonėms internetu
birža

1.1.5.6. Atlikti naujų paslaugų
poreikio ir atviro informavimo
paslaugų sistemos efektyvumo
tyrimą, išskiriant jų naudą
tikslinėms bedarbių grupėms
1.1.6.
Skatinti
socialinę
partnerystę, plėtoti socialinį
dialogą ir keisti tradicinius
stereotipus apie vyro ir moters
vaidmenį ekonominėje šalies
veikloje,
užtikrinant
lyčių
lygybę
darbo
rinkoje.
(Valstybinė moterų ir vyrų
lygių galimybių 2005-2009
metų programa patvirtinta
Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės 2005 m. rugsėjo
26 nutarimu Nr. 1042 (Žin.,
2006, Nr. 116-4202))
1.2.1. Remti labiausiai socialiai
pažeidžiamų asmenų grupių
dalyvavimą darbo rinkoje ir
užimtumą:
1.2.1.1. Įdiegti profesinių žinių

Bendrieji
asignavimai

Socialinės apsaugos
ir darbo ministerija,
Lietuvos
darbo
birža

2007 m. – 30
Socialinės apsaugos
2008 m. – 30
ir darbo ministerija
(iš
valstybės
biudžeto)

50000

Įvykdymo
terminas

2008

2007-2009
m.

(iš Socialinės apsaugos 2007–2008

Laukiamas rezultatas

sudarytos
galimybės
internetu
registruoti
paraiškas aktyvios darbo
rinkos
politikos
priemonėms realizuoti
Bus tobulinamos ir
kuriamos
naujos
viešosios paslaugos

Sudarytos palankesnės
sąlygos moterims ir
vyrams derinti darbo ir
šeimos
pareigas;
mažinami ekonominės
padėties
skirtumai;
sudaromos palankesnės
sąlygos darbo rinkoje

Padidės

galimybės
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Preliminarus lėšų
Atsakingi
Įvykdymo
poreikis
vykdytojai
terminas
(tūkst. litų)ir jų
šaltinis
neįgaliųjų, pagyvenusių ir (ar) praktinių įgūdžių, Užimtumo fondo ir darbo ministerija, m.
žmonių ir kitų sunkiai reikalingų norint įsidarbinti, ir
Europos Lietuvos darbo
integruojamų į darbo atnaujinimo
programas socialinio fondo) birža
rinką asmenų užimtumą ilgalaikiams bedarbiams, iki
įsiregistravimo teritorinėje darbo
biržoje nedirbusiems 2 ir
daugiau
metų
(Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2007
m. sausio 17 d. nutarimas Nr. 46
„Dėl skurdo ir socialinės
atskirties mažinimo 2007-2008
metų priemonių patvirtinimo“
(Žin. 2007, Nr.8-328))
(iš Socialinės apsaugos 2007–2008
1.2.1.2. Taikyti įdarbinimo 17000
m.
subsidijuojant
priemones Užimtumo fondo ir darbo ministerija,
ir
Europos
Lietuvos
darbo
vyresnių nei 50 metų darbingų
asmenų; nėščių moterų, šeimos socialinio fondo) birža,
socialiniai
pasirinkimu motinos arba tėvo
partneriai
(įtėvio),
vaiko
globėjo,
Uždaviniai

Priemonės pavadinimas

rūpintojo, faktiškai auginančio
vaiką iki 8 metų arba neįgalų
vaiką iki 18 metų (iki 2005 m.
liepos 1 d. pripažintą vaiku
invalidu) įdarbinimui
(Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės 2007 m. sausio 17
d. nutarimas Nr. 46 „Dėl skurdo
ir socialinės atskirties mažinimo
2007-2008 metų priemonių

Laukiamas rezultatas

įsidarbinti bedarbiams,
turintiems kvalifikaciją,
bet ilgai nedirbusiems

Padidės
galimybės
neterminuotai įsidarbinti
vyresnio
amžiaus
asmenims,
asmenims,
derinantiems šeimos ir
darbo įsipareigojimus

13

Uždaviniai

Priemonės pavadinimas

Preliminarus lėšų
poreikis
(tūkst. litų)ir jų
šaltinis

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas

2007- 2008
m.

Apmokyta 140 moterų
vyresnių nei 50 m. pagal
4 modulius, sudaryta
duomenų
bazė,
ieškomos darbo vietos,
konsultuojamos moterys
įsidarbinant.
Išleista
leidiniai:
mokymo
metodika,
mokymo
programa, apmokymo
rezultatai,
brošiūra,
„Kodėl verta mokytis“
su
teigiamais
pavydžiais,
seminarai
kaimo bendruomenėse
Grįžusiems iš laisvės
atėmimo
vietų
bus
sudarytos
galimybės

patvirtinimo“ (Žin. 2007, Nr.8328))

1.2.1.3. Integruoti į darbo rinką 186 (iš Europos Pagyvenusios
socialiai pažeidžiamas vyresnio socialinio fondo moters veiklos
amžiaus moteris
pagal konkursą)
centras

1.2.1.4. Diegti motyvacijos 60 (iš valstybės Socialinės apsaugos 2007–2008
dirbti ugdymo priemones ir biudžeto)
ir darbo ministerija, m.
kvalifikacijos
suteikimo
Lietuvos darbo
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programas grįžusiems iš laisvės
atėmimo vietų, kai laisvės
atėmimo
laikotarpis
buvo
ilgesnis kaip 6 mėnesiai
(Nuteistųjų ir asmenų, paleistų iš
laisvės atėmimo vietų, socialinės
adaptacijos
2004-2007
m.
programa, patvirtinta 1999 m.
spalio
25d.
Lietuvos
Vyriausybės
Respublikos
nutarimu Nr. 1179 (Žin.,1999,
Nr. 91-2676; 2004, Nr. 23-709)),
(Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės 2007 m. sausio 17
d. nutarimas Nr. 46 „Dėl skurdo
ir socialinės atskirties mažinimo
2007-2008 metų priemonių
patvirtinimo“ (Žin. 2007, Nr.8328))
1.2.1.5. Įgyvendinant vietinių
užimtumo iniciatyvų (VUI)
projektus, pirmenybę teikti
darbdaviams,
užtikrinantiems
neįgalių bedarbių neterminuotą
įdarbinimą
(Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2007
m. sausio 17 d. nutarimas Nr. 46
„Dėl skurdo ir socialinės
atskirties mažinimo 2007-2008

Preliminarus lėšų
poreikis
(tūkst. litų)ir jų
šaltinis

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

įvertinti savo gebėjimus
siekti darbo ir kryptingai
planuoti
profesinę
karjerą

birža

-

Socialinės apsaugos
ir darbo ministerija,
Lietuvos darbo
birža
socialiniai partneriai

Laukiamas rezultatas

2007–2008
m.

Padidės
įsidarbinimo
galimybės neįgaliesiems
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Preliminarus lėšų
poreikis
(tūkst. litų)ir jų
šaltinis

metų priemonių patvirtinimo“
(Žin. 2007, Nr.8-328))
1.2.1.6. Remti neįgaliuosius, 2007-2008 m. –
kuriems nustatytas 20 – 40
4500 (iš
procentų darbingumo lygis (iki Užimtumo fondo)
2005 m. liepos 1 d. I – II
invalidumo grupė) arba vidutinis
neįgalumo lygis; neįgaliuosius,
kuriems nustatytas 45 – 55
procentų darbingumo lygis (iki
2005 m. liepos 1 d. III
invalidumo grupė) arba lengvas
neįgalumo lygis, įtraukiant juos į
įdarbinimo subsidijuojant bei
įdarbinimo į subsidijuotas naujas
darbo vietas priemones
(Lietuvos Respublikos bedarbių
rėmimo įstatymas (Žin., 1991,
Nr. 2-25; Žin., 2005, Nr. 812941); Lietuvos Respublikos
užimtumo rėmimo įstatymas
(Žin., 2006, Nr. 73-2762);
(Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės 2007 m. sausio 17
d. nutarimas Nr. 46 „Dėl skurdo
ir socialinės atskirties mažinimo
2007-2008 metų priemonių
patvirtinimo“ (Žin. 2007, Nr.8328))

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas

Socialinės apsaugos
ir darbo ministerija,
Lietuvos darbo
birža,
Socialiniai
partneriai

2007 – 2008
m.

Pagerės
neįgaliųjų
integravimo į darbo
rinką
kartu
su
sveikaisiais galimybės,
daugiau neįgaliųjų dirbs
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Preliminarus lėšų
poreikis
(tūkst. litų)ir jų
šaltinis
Kasmet po 14000
(iš
valstybės
biudžeto
ir
Europos
socialinio fondo)

1.2.1.7.
Skatinti
neįgaliųjų
užimtumą, remiant jų įdarbinimą
socialinėse įmonėse (Lietuvos
Respublikos socialinių įmonių
įstatymas (Žin., 2004, Nr. 963519; 2006, Nr.116-4405)
1.2.1.8.
Sudaryti
galimybę Bendrieji
derinantiems
darbą
ir asignavimai
įsipareigojimus
šeimai
savarankiškai atlikti pirminę
registraciją
darbo
biržoje
internetu bei tęsti jų aptarnavimą

1.2.2. Išplėsti aktyvios darbo
rinkos
priemonių
taikymą
skatinant
neįgalių
asmenų
ekonominį
aktyvumą,
geresniam neįgaliųjų galimybių
darbo rinkoje išnaudojimui,
padedant jiems užsitikrinti
geresnę gyvenimo kokybę:
1.2.2.1.
Įdiegti
neįgaliųjų, 3000
(iš
kuriems nustatytas 20 – 40 Užimtumo fondo)
procentų darbingumo lygis (iki
2005 m. liepos 1 d. I – II
invalidumo grupė) arba vidutinis
neįgalumo lygis savarankiško
užimtumo skatinimo priemones,
padedančias jiems susikurti sau

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas

Socialinės apsaugos
ir darbo ministerija,
Lietuvos darbo
birža,
Socialiniai
partneriai
Socialinės apsaugos
ir darbo ministerija,
Lietuvos
darbo
birža

2007 – 2008
m.

Bus sukuriama daugiau
darbo vietų socialinėse
įmonėse

2007–2008

Bus sudaryta galimybė
pagrindinius anketinius
duomenis
įvesti
interneto svetainėje bei
gauti
darbo
bei
dalyvavimo programose
pasiūlymus

Socialinės apsaugos 2007-2008
ir darbo ministerija, m.
Socialiniai
partneriai

Gerės
verslumas

neįgaliųjų
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darbo vietą ir ugdytis verslumą
(Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės 2007 m. sausio 17
d. nutarimas Nr. 46 „Dėl skurdo
ir socialinės atskirties mažinimo
2007-2008 metų priemonių
patvirtinimo“ (Žin. 2007, Nr.8328))
1.2.2.2.
Vystyti
profesinės
reabilitacijos sistemą, plečiant
profesinės
reabilitacijos
paslaugų skaičių ir didinant jų
prieinamumą
(Neįgaliųjų
socialinės integracijos įstatymas
(Žin., 1991, Nr. 36-969; 2004,
Nr. 83-2983))
1.2.3. Didinti imigrantų, o taip
pat
paveiktų psichoaktyvių
medžiagų asmenų, socialinės
rizikos ir socialinę atskirtį
patiriančių asmenų integraciją į
darbo rinką ir visuomenę,
sudarant galimybes socialinės
rizikos asmenims įsilieti į darbo
rinką, teikiant būtinas socialines
paslaugas ir kovojant su jų
diskriminacija darbo rinkoje:
1.2.3.1.
Išplėsti
asmenų,
baigusių
psichologinės

Preliminarus lėšų
poreikis
(tūkst. litų)ir jų
šaltinis

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas

2007m.4000,
2008m. - 8000
iš
valstybės
biudžeto

Socialinės apsaugos
ir darbo ministerija,
Lietuvos darbo
birža, teritorinės
darbo biržos,
profesinės
reabilitacijos
įstaigos

2007-2008
m.

Kasmet didės asmenų,
dalyvaujančių profesinės
reabilitacijos
programose,
sudarančiose
sąlygas
jiems grįžti į darbo
rinką, skaičius.

400 (iš Užimtumo Socialinės apsaugos 2008 m.
fondo ir Europos ir darbo ministerija,

Bus remiamas asmenų,
priklausomų
nuo
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Preliminarus lėšų
Atsakingi
poreikis
vykdytojai
(tūkst. litų)ir jų
šaltinis
socialinės
reabilitacijos socialinio fondo) Lietuvos darbo
programas, integravimo į darbo
birža, Lietuvos
rinką
galimybes,
taikant
darbo rinkos
įdarbinimo
subsidijuojant
mokymo tarnyba
priemones (Lietuvos 2007–2013
metų
Europos
Sąjungos
struktūrinės
paramos
panaudojimo
strategijos
projektas; Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2007 m. sausio 17
d. nutarimas Nr. 46 „Dėl skurdo
ir socialinės atskirties mažinimo
2007-2008 metų priemonių
patvirtinimo“ (Žin. 2007, Nr.8328))

Įvykdymo
terminas

2 PRIORITETAS. KOKYBIŠKŲ PASLAUGŲ PRIEINAMUMO GERINIMAS
Socialinių paslaugų kokybės gerinimo, pažangių jų formų plėtojimo priemonės
Socialinės apsaugos
2007 m.
2.1. Gerinti socialinių 2.1.1. Sukurti bendrą socialinės
paslaugų kokybę, visų globos
standartų
(normų),
ir darbo ministerija
pirma plėtoti pažangias kokybės vertinimo ir kontrolės
jų formas, didinti jų mechanizmą visiems socialinių
teikėjams,
prieinamumą. Mažinti paslaugų
nuo
jų
regioninius skirtumus nepriklausomai
teikiant
socialines pavaldumo (savivaldybių, NVO
ir kt.)
paslaugas
(Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės 2006 m. spalio 17

Laukiamas rezultatas

narkotinių
psichiką
medžiagų ir
žmonėmis
integravimas
rinką

ir
kitų
veikiančių
prekybos
aukų
į darbo

Sustiprinus
bendradarbiavimą tarp
nevyriausybinių
organizacijų ir vietos
valdžios institucijų, bus
nustatyti
socialinės
globos
atskiroms
socialinėms
žmonių
grupėms
kokybės
reikalavimai
ir
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Preliminarus lėšų
poreikis
(tūkst. litų)ir jų
šaltinis

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

d. nutarimas Nr. 1020 „Dėl
Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės 2006-2008 metų
programos
įgyvendinimo
priemonių patvirtinimo“ (Žin.,
2006, Nr. 112-4273) 42 punktas)
2.1.2.1. Aktyvinti ir remti
socialinį darbą su socialinės
rizikos
šeimomis,
didinant
socialinių darbuotojų darbui su
socialinės rizikos šeimomis
skaičių savivaldybėse, skatinant
naujų darbo formų atsiradimą
bei tobulinant šių darbuotojų
kvalifikaciją
(Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2006
m. spalio 17 d. nutarimas Nr.
1020
„Dėl
Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 20062008
metų
programos
įgyvendinimo
priemonių
patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr.
112-4273) 64 punktas)
2.1.2.2. Teikti socialinę pagalbą
skurstančiai šeimai, vystant
individualaus ir grupinio darbo
metodus.

2007 m. – 700
Socialinės apsaugos
2008 m. - 1000
ir darbo ministerija
(iš
Valstybės savivaldybės
biudžeto)

70 (užsienio
fondai)

Lietuvos Caritas

Nuolat

2007

Laukiamas rezultatas

socialinių
paslaugų
gavėjams bus užtikrinta
kokybiška jų namuose
ar įstaigose teikiama
dienos, trumpalaikė ar
ilgalaikė
socialinė
globa.
Ugdant
socialinės
rizikos šeimų gebėjimus
ir motyvaciją pačioms
spręsti savo socialines
problemas
bus
mažinama
socialinės
rizikos šeimų ir jų vaikų
socialinė atskirtis bei
stacionarios
vaikų
globos poreikis

Didesnis
skaičius
skurstančių
šeimų,
auginančių vaikus gaus
reikalingą pagalbą.
Metų eigoje reguliariai
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2.1.3.
Plėtoti
pažangias
socialinių paslaugų teikimo
formas bendruomenėje, kuriant
socialinių
paslaugų
tinklą
savivaldybėse bei regionuose ir
užtikrinant socialinių paslaugų
teikimą
labiausiai
pažeidžiamoms
asmenų
grupėms,
parengiant
ir
įgyvendinant
Socialinių
paslaugų infrastruktūros plėtros
2007-2009
metų
programą
(Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės 2006 m. spalio 17
d. nutarimas Nr. 1020 „Dėl
Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės 2006-2008 metų
programos
įgyvendinimo
priemonių patvirtinimo“ (Žin.,
2006, Nr. 112-4273) 41 punktas)
2.1.4.
Remti psichologinės
pagalbos tarnybas, teikiančias
geros kokybės psichologinės
pagalbos telefonu paslaugas – iš

Preliminarus lėšų
poreikis
(tūkst. litų)ir jų
šaltinis

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Socialinės apsaugos
ir darbo ministerija,
savivaldybės

2007-2009
m.

2007 m. – 400;
Socialinės apsaugos
2008 m. – 400 (iš ir darbo ministerija,
valstybės
savivaldybės
biudžeto)

2007 - 2008
m.

2007-2009 m.
15 000

Laukiamas rezultatas

bus pravedami mokymai
ir supervizijos grupės
darbuotojams,
dirbantiems
su
skurstančia šeima.
Įtraukiant
nevyriausybines
organizacijas kuriamas
socialinių
paslaugų
tinklas savivaldybėse ir
regionuose,
prioritetą
skiriant
prevenciniais
tikslais
teikiamoms
bendruomeninėms
ar
socialinės
priežiūros,
socialinės
globos
paslaugoms.

Bus
prieinamesnės
prevenciniais
tikslais
teikiamos
paslaugos
asmenims, patekusiems į
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Lietuvos Respublikos biudžeto
lėšų
apmokėti
telefono
pokalbius
gyventojams,
skambinantiems į psichologinės
pagalbos tarnybas, kurioms
suteikta 800-oji paslauga, taip
pat iš dalies padengti jų
administravimo
išlaidas
(Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės 2007 m. sausio 17
d. nutarimas Nr. 46 „Dėl skurdo
ir socialinės atskirties mažinimo
2007-2008 metų priemonių
patvirtinimo“ (Žin. 2007, Nr.8328))
2.1.5. Vystyti dienos socialinę
globą
asmenų,
reikalingų
nuolatinės priežiūros, namuose,
skatinant
nevyriausybinių
organizacijų, teikiančių šias
paslaugas, veiklą

2.1.6.
Tobulinti
socialinės
paramos informacinę sistemą
(SPIS): kaupti ir analizuoti
informaciją
apie
socialiai
pažeidžiamas šeimas, šeimų
sudėtį,
pajamas,
valstybės

Preliminarus lėšų
poreikis
(tūkst. litų)ir jų
šaltinis

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas

krizines situacijas

Kasmet po 1000
Lietuvos
(tikslinė dotacija Raudonojo
iš
valstybės Kryžiaus Draugija
biudžeto)

100
(Užsienio
religiniai fondai)
2007m. – 560
2008 m. – 560
(iš
valstybės
biudžeto)

2007 - 2008 Bus suteikta socialinių
m.
paslaugų
namuose
didesniam
paslaugų
gavėjų skaičiui.

Lietuvos Caritas
Socialinės apsaugos Nuolat
ir darbo ministerija,
savivaldybės

Bus
parengtas
papildomas
SPIS
programinės
įrangos
modulis
informacijos
apie techninės pagalbos
priemonių neįgaliesiems
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Preliminarus lėšų
poreikis
(tūkst. litų)ir jų
šaltinis

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

skiriamas socialines išmokas ir
paslaugas (Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2006 m. spalio 17
d. nutarimas Nr. 1020 „Dėl
Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės 2006-2008 metų
programos
įgyvendinimo
priemonių patvirtinimo“ (Žin.,
2006, Nr. 112-4273)
43
punktas)

2.1.7. Plėtoti ir populiarinti Konkurso būdu iš
savanorišką veiklą: motyvuoti ir Europos
rengti
savanorius,
rengti socialinio fondo
metodines priemones savanorių
pritraukimui ir rengimui, sukurti
portalą su savanoriškos veiklos
atlikimo duomenų baze.

2007-2008
Nevyriausybinės
organizacijos
m.
(Savanorių centras,
Lietuvos
pagyvenusių
žmonių
konfederacija,
Pagyvenusios
moters
veiklos
centras),
Savivaldybės,
Socialinės apsaugos
ir darbo ministerija

Laukiamas rezultatas

registravimą;
papildomos programinės
priemonės
registruoti
socialinės
paramos
nepasiturinčių
šeimų
mokiniams
teikimą;
techninės
užduotys
2006-2007 m. SPIS
sujungimui su kitais
šalies registrais.
Bus pagerinta socialinių
paslaugų
apskaita,
supaprastintos socialinės
paramos
gavimo
procedūros.
Vietos
lygmeniu
vykdomi
projektai,
kuriais jauni ir vyresnio
amžiaus
asmenys,
supažindinami
su
savanoriško
darbo
samprata
ir
informuojami
apie
konkrečias
vietoje
veikiančias ir savanorius
pasirengusias
priimti
institucijas;
Parengta
universali
savanorių
pritraukimo
bei
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Preliminarus lėšų
poreikis
(tūkst. litų)ir jų
šaltinis

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas

motyvavimo literatūra.
Socialinių paslaugų pritaikymo tam tikroms jų gavėjų grupėms priemonės
2.2. Pagerinti ir geriau 2.2.1.
Vykdyti
ir
plėtoti Nacionalinės
Koordinuoja
pritaikyti
socialinių neįgaliųjų reabilitaciją; pritaikyti žmonių su negalia Neįgaliųjų reikalų
paslaugų teikimą šioms jų
poreikiams
socialines socialinės
departamentas prie
jų gavėjų grupėms: paslaugas; pritaikyti viešąją integracijos 2003- Socialinės apsaugos
neįgaliesiems, senyvo fizinę
aplinką,
būstą
ir 2012 metų
ir
darbo
amžiaus
žmonėms, gyvenamąją
aplinką, programos
ministerijos,
prekybos
žmonėmis informacinę aplinką; plėtoti vykdymui
Vykdytojai
aukoms, smurto prieš neįgaliųjų
ugdymo
veiklą; planuojama skirti valstybinės
moteris
šeimoje didinti neįgaliųjų užimtumą, 2007 m. - 34048, institucijos,
aukoms, paleistiems iš šviesti visuomenę, kad ji geriau 2008m. – 32998
apskritys,
įkalinimo
įstaigų suvoktų neįgaliųjų poreikius; (iš valstybės
savivaldybės,
asmenims,
užtikrinti
kultūros,
sporto, biudžeto)
žmonių su negalia
užsieniečiams,
poilsio
prieinamumą
visuomeninės
gavusiems prieglobstį neįgaliesiems
(Nacionalinės
asociacijos
Lietuvos Respublikoje
žmonių su negalia socialinės
integracijos 2003-2012 metų
programa, patvirtinta Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2002
m. birželio 7 d. nutarimu Nr.
850 (Žin., 2002, Nr. 57-2335;
Žin., 2006, Nr. 75- 2867))
2.2.2.
Siekti
neįgaliųjų 2007m.3000, Socialinės apsaugos
savarankiškumo ir socialinės 2008m. – 4330
ir darbo ministerija,
integracijos, tenkinant neįgaliųjų (iš
valstybės Aplinkos
specialiuosius
poreikius
ir biudžeto)
ministerija,
pritaikant neįgaliesiems būstą ir
Neįgaliųjų reikalų
jo aplinką (Būsto pritaikymo
departamentas prie

2003 – 2012 Programoje
numatytų
m.
priemonių
įgyvendinimas
leis
užtikrinti neįgaliesiems
visapusišką
socialinę
integraciją bei lygias
galimybes
visose
gyvenimo srityse.

2007-2011
m.

Programos
įgyvendinimo pabaigoje
bus pasiekta, kad būsto
pritaikymo
neįgaliesiems poreikis
bus
tenkinamas
50
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Preliminarus lėšų
poreikis
(tūkst. litų)ir jų
šaltinis

žmonėms su negalia 2007-2011
metais programa, patvirtinta
Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės 2006 m. birželio 28
d. nutarimu Nr. 638 (Žin., 2006,
Nr. 73-2782))

2.2.3. Vystyti nestacionarių
socialinių
paslaugų
infrastruktūrą, skirtą asmenims
su sunkia negalia ar turintiems
proto
(psichinę)
negalią,
socialinės
rizikos
vaikams
(šeimoms),
didinant
tokių
asmenų šeimos narių sugrįžimą į
darbo rinką (Lietuvos 2007–
2013 metų Europos Sąjungos
struktūrinės
paramos
panaudojimo
strategijos
projektas)
2.2.4. Tobulinti specialiųjų
poreikių nustatymo ir tenkinimo
sistemą.
Planuojama, kad 2007 m.
Techninės
pagalbos
neįgaliesiems centras techninės
pagalbos priemonėmis aprūpins
ne tik fizinę negalią, bet ir regos

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas

Socialinės apsaugos
ir
darbo
ministerijos,
savivaldybės

procentų per metus.
Pagerės
neįgaliųjų
gyvenimo sąlygos daugiau
būstų
bus
pritaikyta
pagal
jų
specialiuosius poreikius.

ES lėšos
(planuojama)

Socialinės apsaugos 2007-2008
ir darbo ministerija,
savivaldybės

Padidės
socialinių
paslaugų prieinamumas
regionuose
ir
savivaldybėse.

2007m.- 6400,
2008m. – 7150 (iš
valstybės
biudžeto)

Socialinės apsaugos 2007 -2008
ir darbo ministerija, m.
Techninės pagalbos
neįgaliesiems
centras

Padidės
neįgaliųjų
poreikio
techninės
pagalbos priemonėms
patenkinimas (2007 m.79%, 2008 m.-81%).
Išplėsta
techninės
pagalbos
priemonių
įvairovė sudarys sąlygas
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Preliminarus lėšų
poreikis
(tūkst. litų)ir jų
šaltinis

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

ir klausos sutrikimų turinčius
neįgaliuosius
(Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2006
m. spalio 17 d. nutarimas Nr.
1020
„Dėl
Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 20062008
metų
programos
įgyvendinimo
priemonių
patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr.
112-4273), 49 punktas
2.2.5. Įgyvendinti Prekybos
žmonėmis
prevencijos
bei
kontrolės
2005-2008
metų
programą (patvirtinta Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2005
m. gegužės 19 d. nutarimu
Nr.558 (Žin., 2005, Nr. 652333):
2.2.5.1.
Remti
valstybės Kasmet po 400
institucijų
ir
nevalstybinių (iš valstybės
organizacijų projektus, skirtus biudžeto)
prekybos
žmonėmis
aukų
socialinei paramai, apsaugai bei
reintegracijai į visuomenę.

Laukiamas rezultatas

neįgaliesiems dalyvauti
visose gyvenimo srityse.
Perkamos ir išduodamos
priemonės bus labiau
diferencijuojamos pagal
asmens ligas ar bendrą
negalią,
socialinę
aplinką.

Socialinės apsaugos 2007 – 2008
ir darbo ministerija, m.
Vidaus
reikalų
ministerija

Numatyta kiekvienais
metais paremti 10-15
organizacijų
pateiktų
projektų įgyvendinimą.
Planuojama,
kad
socialinės paslaugos bus
suteiktos kasmet apie
150-200 nukentėjusiųjų,
o prevencinis darbas
vykdomas su
2000
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Preliminarus lėšų
poreikis
(tūkst. litų)ir jų
šaltinis

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas

asmenų.

2.2.5.2.
Mokyti
ir 2007 m. - 15
perkvalifikuoti
socialinius (iš
valstybės
darbuotojus,
socialinius biudžeto)
pedagogus,
dirbančius
savivaldybėse
ir
nevyriausybinėse organizacijose
prekybos
žmonėmis
aukų
socialinės pagalbos srityje

2.2.6. Įgyvendinti Nuteistųjų ir
asmenų, paleistų iš laisvės
atėmimo
vietų,
socialinės
adaptacijos 2004–2007 metų
programą ir kurti visą Lietuvą
apimantį socialinės reabilitacijos
ir reintegracijos tinklą, padedantį
nuteistiesiems ir asmenims,
paleistiems iš laisvės atėmimo
vietų
(patvirtinta
Lietuvos
Respublikos Vyriausybė 2004
m. vasario 9 d. nutarimu Nr. 14

Socialinės apsaugos
ir darbo ministerija,
Švietimo ir mokslo
ministerija,
Sveikatos apsaugos
ministerija,
nevyriausybinės
organizacijos,
Tarptautinės
migracijos
organizacijos
Vilniaus biuras

Kasmet bus apmokyta ir
perkvalifikuota po 15-30
darbuotojų,
dirbančių
savivaldybėse
ir
nevyriausybinėse
organizacijose prekybos
žmonėmis
aukų
socialinės
pagalbos
srityje.
Paruošti
darbuotojai
suteiks
paslaugas
100-150
asmenų.
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Preliminarus lėšų
poreikis
(tūkst. litų)ir jų
šaltinis

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas

(Žin., 2004, Nr. 23-709):

2.2.6.1. Remti organizacijų
projektus, skirtus nuteistųjų ir
asmenų, paleistų iš laisvės
atėmimo
vietų,
socialinei
reabilitacijai ir integracijai į
visuomenę.

2007 m. – 300
Socialinės apsaugos 2007
m.- Numatoma
paremti
2008 m. lėšos ir darbo ministerija 2008 m.
organizacijų
pateiktų
svarstomos
20-30
projektų
(iš
valstybės
įgyvendinimą. Tikimasi,
biudžeto)
kad socialinės paslaugos
kasmet bus suteiktos
apie 2000 nuteistųjų ir
asmenų, paleistų iš
įkalinimo vietų.

darbo
2.2.6.2. Tobulinti savivaldybių ir 2007 m. - 20 (iš Lietuvos
nevyriausybinių
organizacijų valstybės
rinkos
mokymo
tarnybos
prie
socialinių
darbuotojų biudžeto)
Socialinės apsaugos
kvalifikaciją,
perkvalifikuoti
juos dirbti su nuteistaisiais ir
ir darbo ministerijos
padalinys
asmenimis, paleistais iš laisvės
atėmimo vietų.
Socialinių
darbuotojų rengimo
centras
2.2.6.3. Savivaldybėse kaupti
duomenis apie grįžusių iš
įkalinimo
įstaigų
asmenų
skaičių, tirti jų poreikius
pagalbai.

-

Savivaldybės

Bus
apmokyta
ir
perkvalifikuota
30
darbuotojų,
dirbančių
savivaldybėse
ir
nevyriausybinėse
organizacijose, kurie per
metus teis pagalbą 2500
nuteistųjų ir asmenų,
paleistų
iš
laisvės
atėmimo vietų.
Bus lengviau ir taikliau
planuojama
ir
organizuojama pagalba
ir parama.
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Preliminarus lėšų
Atsakingi
poreikis
vykdytojai
(tūkst. litų)ir jų
šaltinis
2.2.6.4. Kurti visą Lietuvą 180
(užsienio Lietuvos Caritas
apimanti socialinės reabilitacijos fondai)
ir reintegracijos tinklą padedantį
nuteistiesiems ir asmenims,
paleistiems iš laisvės atėmimo
vietų

2.2.7. Įgyvendinti Lietuvos
valstybės
paramos
teikimą
užsieniečių, gavusių prieglobstį
Lietuvos
Respublikoje,
integracijai tvarką.

2007m. - 200
Lietuvos
2008 m. – 250
Raudonojo
(Lietuvos
Kryžiaus draugija
Raudonojo
Kryžiaus
draugijos lėšos)
Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo gyventojams efektyvinimo priemonės
2.3.
Efektyvinti 2.3.1.
Užtikrinti
tinkamą Speciali tikslinė Savivaldybės,
valstybės garantuojamos visuomenės informavimą apie dotacija
Teisingumo
teisinės
pagalbos valstybės garantuojamą teisinę savivaldybėms
ministerija
teikimą gyventojams ir pagalbą visose savivaldybėse valstybinei
plėtoti
informacijos (Valstybės
garantuojamos funkcijai atlikti
teikimą bendruomenėse, teisinės pagalbos įstatymo (Žin.,
taip mažinant socialinę 2000, Nr. 30-827; 2005, Nr. 18įtampą, kylančią dėl 572) 7, 8 straipsniai)
teisinės
ir
kitos
informacijos neturėjimo
bei
savo
teisių
nežinojimo

Įvykdymo
terminas

2007-2008
m.

2007-2008
m.

Nuolat

Laukiamas rezultatas

Didesnis
skaičius
pagalbos
reikalingų
asmenų
gaus
profesionalią pagalbą,
pagerės
teikiamų
paslaugų
kokybė,
orientuojantis į paslaugų
teikimą bendruomenėje
(asmens gyvenamojoje
vietoje)
Pabėgėliams
ir
prieglobsčio
prašytojams
bus
lengviau integruotis į
Lietuvos visuomenę
Kiekvienas
šalies
gyventojas
bus
informuotas,
kad
nepriklausomai nuo jo
socialinės padėties ir
pajamų jis turi teisę
gauti teisinę informaciją,
konsultacijas
įvairiais
gyvenimo klausimais ir
taip
bus
sumažinta
socialinė įtampa, kylanti
dėl teisinės informacijos
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2.3.2. Plėsti asmenų, turinčių
teisę gauti antrinę teisinę
pagalbą, ratą; parengti tam
reikalingus teisės aktų projektus.
(Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės 2006-2008 m.
programos
įgyvendinimo
priemonių,
patvirtintų
Vyriausybės 2006 m. spalio 17
d. nutarimu Nr. 1020, (Žin.,
2006, Nr. 112-4273) 723
punktas)
2.3.3 Užtikrinti
socialinės
atskirties paliestiems asmenims,
ypač bedarbiams, prieglobsčio
prašytojams, teisę nemokamai
gauti visapusišką informaciją ir
konsultacijas,
padaryti
informacijos šaltinius jiems
labiau prieinamus, užtikrinti
efektyvesnę jų teisių apsaugą.

Preliminarus lėšų
poreikis
(tūkst. litų)ir jų
šaltinis

Atsakingi
vykdytojai

Priemonė
bus Teisingumo
finansuojama iš ministerija
programai
„Valstybės
garantuojamos
teisinės pagalbos
teikimas“ skirtų
lėšų (540 tūkst.
litų)

Įvykdymo
terminas

2007 m.

2007 m. - 400
Lietuvos
Nuolat
2008 m. - 500
Raudonojo
(valtybės
Kryžiaus draugija
biudžetas
ir Migracijos
Lietuvos
departamentas prie
Raudonojo
vidaus
reikalų
Kryžiaus
ministerijos
draugijos lėšos)

2.3.4. Remti nevyriausybinių Kasmet po 80 (iš Socialinės apsaugos 2007-2008
organizacijų veiklą – teikti valstybės
ir darbo ministerija m.
nemokamą socialinio pobūdžio biudžeto)

Laukiamas rezultatas

neturėjimo ir savo teisių
nežinojimo.
Daugiau asmenų turės
teisę gauti antrinę teisinę
pagalbą,
padidės
galimybės
asmenims
tinkamai naudotis savo
teisėmis ir laisvėmis
teisinėje sistemoje, ginti
savo teises ir vykdyti
pareigas.

Bus didinamas teisinių ir
socialinių
paslaugų
prieinamumas labiausiai
pažeidžiamiems
asmenims.

Daugiau gyventojų bus
prieinamos socialinės ir
teisinės
konsultacijos
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Preliminarus lėšų
poreikis
(tūkst. litų)ir jų
šaltinis

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

informaciją ir konsultacijas
socialiai atskirtiems asmenims
(Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės 2007 m. sausio 17
d. nutarimas Nr. 46 „Dėl skurdo
ir socialinės atskirties mažinimo
2007-2008 metų priemonių
patvirtinimo“ (Žin. 2007, Nr.8328))
2.3.5. Toliau plėtoti Lietuvos
gyventojų patarėjų sąjungos
veiklą ir periodiškai atnaujinant
informacinę
sistemą,
kuria
remiantis
konsultuojami
žmonės:
2.3.5.1. Atnaujinti bei papildyti 80
(konkurso Lietuvos gyventojų 2007 m.
Lietuvos gyventojų patarėjų būdu)
patarėjų
sąjunga,
sąjungos (LGPS) Informacinę
Mykolo
Romerio
universiteto Teisės
sistemą ir skleisti socialinę
teisinę informaciją.
fakultetas, Lietuvos
moterų
draugija,
Lietuvos
nusikaltimų aukų
rėmimo asociacija

Laukiamas rezultatas

įvairiais
socialinės
apsaugos klausimais

Atnaujinta
LGPS
socialinė
teisinė
Informacinė
sistema
pagal naujausius teisės
aktų pakeitimus, kuri
išleidžiama
CD,
pateikiama
internete.
Leidžiami
LGPS
leidiniai
(knygos,
brošiūros, lankstukai ir
kt.), kurie nemokamai
dalinami bendruomenės
nariams
per
LGPS
padalinius.
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Preliminarus lėšų
Atsakingi
poreikis
vykdytojai
(tūkst. litų)ir jų
šaltinis
2.3.5.2. Plėsti LGPS tinklą bei 200
(konkurso Lietuvos gyventojų
užtikrinti regioninių padalinių būdu)
patarėjų
sąjunga,
darbo
efektyvumą
teikiant
Mykolo
Romerio
teisinę socialinę informaciją,
universiteto Teisės
patarimus bei konsultacijas
fakultetas, Lietuvos
gyventojams.
moterų
draugija,
Lietuvos
nusikaltimų aukų
rėmimo asociacija
2.3.5.3.
Sukurti
nuotolinio 45 (rėmėjų lėšos ) Lietuvos gyventojų
konsultavimo centrą LGPS bei svarstoma
patarėjų
sąjunga,
teikti patarimus ir konsultacijas
Mykolo
Romerio
tokiu būdu.
universiteto Teisės
fakultetas, Lietuvos
moterų
draugija,
Lietuvos
nusikaltimų aukų
rėmimo asociacija
(konkurso Lietuvos gyventojų
2.3.5.4. Kelti LGPS patarėjų bei 30
patarėjų
sąjunga,
savanorių kvalifikaciją ir ugdyti būdu)
jų gebėjimus rengiant jiems
Mykolo
Romerio
universiteto Teisės
mokymus ir seminarus.
fakultetas, Lietuvos
moterų
draugija,
Lietuvos
nusikaltimų aukų
rėmimo asociacija
Dalyvavimo kultūriniame gyvenime aktyvinimo priemonės
Vykdant
Kultūros Kasmet
visų Kultūros
2.4. Aktyvinti visų 2.4.1.

Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas

2007– 2008
m.

Bus
realizuojama
Lietuvos gyventojų teisė
į informaciją, suteikiant
jiems žinias apie jų
teises ir pareigas bei
teikiamas
pašalpas,
lengvatas.
Teikiami
patarimai,
kaip
tai
realizuoti.
Socialinio informavimo
ir
konsultavimo
galimybės
Lietuvos
gyventojams bus labiau
prieinamos
ir
operatyvesnės.

2007 m.

2007 – 2008
m.

Nuolat

Pagerės LGPS patarėjų
bei
savanorių
kompetencija ir teikiami
patarimai
ir
konsultacijos
gyventojams.

Aktyvinamos
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žmonių, nepriklausomai
nuo
jų
socialinio
statuso,
pajamų
ar
tautybės,
dalyvavimą
kultūrinėje, sporto ir
savišvietos veikloje

tradicijų ir mėgėjų meninės
veiklos puoselėjimo ir plėtros
programą, remti etninės ir
regionų
kultūros
projektus
(Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės 2006-2008 m.
programos
įgyvendinimo
priemonių,
patvirtintų
Vyriausybės 2006 m. spalio 17
d. nutarimu Nr. 1020, (Žin.,
2006, Nr. 112-4273) 221
punktas):
2.4.1.1. Remti (konkurso būdu)
įvairaus
amžiaus
žmonių
dalyvavimą
folkloro
kolektyvuose, vaikų folkloro
ansamblių steigimąsi, klubinius
žmonių sambūrius (Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2003
m. birželio 19 d. nutarimas Nr.
793 (Žin., 2003, 60-2725)
2.4.1.2. Konkurso būdu remti
vaikų ir jaunimo kultūros
edukacijos projektus susijusius
su nacionalinės kovos su skurdu
ir socialine atskirtimi (Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2006
m. rugsėjo 21 d. nutarimas Nr.
926 „Dėl vaikų ir jaunimo

Preliminarus lėšų
poreikis
(tūkst. litų)ir jų
šaltinis
projektų rėmimui
– po 1000
(iš
valstybės
biudžeto)

50
(iš
valstybės
biudžeto)

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

ministerija,
Švietimo ir mokslo
ministerija,
Socialinės apsaugos
ir darbo ministerija,
savivaldybės,
Valstybinė jaunimo
reikalų
taryba,
meno
kūrėjų
organizacijos

Laukiamas rezultatas

bendruomenės.
Bus
suteiktos
platesnės
galimybės
visoms
socialinėms
grupėms
dalyvauti kultūriniame
gyvenime

Nuolat

100
Kultūros
2007 – 2008
(iš
valstybės ministerija,
m.
biudžeto)
Švietimo ir mokslo
ministerija

Bus kuriami nauji vaikų,
pagyvenusių žmonių
folkloro
ansambliai,
nauji klubai.

Jaunimas iš miestų su
komplikuota gyventojų
socialine,
ekonomine,
tautine padėtimi bus
geriau integruojamas į
Lietuvos kultūrinį bei
socialinį gyvenimą
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Preliminarus lėšų
poreikis
(tūkst. litų)ir jų
šaltinis

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas

50 (iš valstybės
biudžeto)

Kultūros ministerija

2007 -2008
m.

Bus suteiktos platesnės
galimybės žmonėms su
regėjimo
negalia
šviestis,
mokytis,
dalyvauti kultūriniame
gyvenime

kultūrinės edukacijos 2006-2011
metų programos patvirtinimo“
(Žin., 2006, Nr.: 102-3950))
2.4.2. Didinti bibliotekų teatrų ir
kitų kultūros centrų teikiamų
paslaugų prieinamumą žmonėms
su negalia:
2.4.2.1.
Palaikyti
Lietuvos
aklųjų
bibliotekos
veiklą,
užtikrinant
informacinių,
kultūros ir mokslo šaltinių
prieinamumą
sutrikusio
regėjimo žmonėms (Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2006
m. sausio 31 d. nutarimas Nr.
107 „Dėl 2006 metų Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto
patvirtintų
asignavimų
paskirstymo pagal programas
(Žin., 2006, Nr.14-490))
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Preliminarus lėšų
Atsakingi
poreikis
vykdytojai
(tūkst. litų)ir jų
šaltinis
2007
m. -16380
2.4.2.2. Rekonstruoti Kauno
Kultūros ministerija
dramos
teatro,
Klaipėdos
apskrities viešosios bibliotekos, 2008 m. -4000
Šiaulių
apsk.
P.Višinskio (iš
valstybės
viešosios bibliotekos, Vilniaus biudžeto)
apsk. A.Mickevičiaus viešosios
bibliotekos
pastatus,
atsižvelgiant
į
neįgaliųjų
poreikius (Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2006 m. vasario 8
d. nutarimas Nr. 131 (Žin., 2006,
Nr. 17-618))

Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas

2007-2008
m.

Patalpos bei aplinka bus
pritaikytos neįgaliesiems

2.4.3. Organizuoti kuo daugiau 500
sporto renginių žmonėms su
negalia ir skatinti juos dalyvauti
sveikų žmonių renginiuose.

Sportuojančių neįgalių
žmonių skaičius padidės
nuo 4100 (2006 m.) iki
4500 (2009 m.)

2.4.4. Remti nevyriausybinių
organizacijų projektus, skirtus
įvairiapusiam nestereotipiškam
moterų ir vyrų įvaizdžiui kurti
per visuomenės informavimo
priemones (Valstybinė moterų
ir vyrų lygių galimybių 20052009
metų
programa,

Kūno kultūros ir 2007- 2009
sporto
m.
departamentas prie
Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės,
apskričių viršininko
administracijos,
savivaldybės
Kasmet po 30 (iš Kultūros ministerija 2007-2008
valstybės
m.
biudžeto)

Keičiant moters ir vyro
vaidmenų stereotipus,
bus
sudarytos
palankesnės
sąlygos
moterims rinktis norimą
profesiją ir darbą.
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Preliminarus lėšų
poreikis
(tūkst. litų)ir jų
šaltinis

patvirtinta
Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2005
m. rugsėjo 26 nutarimu Nr.
1042 (Žin., 2006, Nr. 1164202))
Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimo priemonės
2.5. Stiprinti psichikos 2.5.1.
Parengti
Lietuvos
200
sveikatą,
skatinti Respublikos Seimo nutarimo dėl
(bendrieji
palankią
individui Psichikos sveikatos strategijos ir
asignavimai)
socialinę aplinką, ugdyti jos įgyvendinimo programos
bendruomeniškumo ir projektus (Patvirtinta Lietuvos
solidarumo
jausmą Respublikos Vyriausybės 2006
visuomenėje.
Telkti m. spalio 17 d. nutarimu Nr.
įvairius sektorius ir 1020 (Žin., 2006, Nr. 112 –
stiprinti jų sąveiką ŽIV 4273))
ir
AIDS
bei
priklausomybių
ligų
srityje.
2.5.2. Įgyvendinti Valstybinės Lėšos
iš
tuberkuliozės profilaktikos ir planuojamos
kontrolės 2007-20010 metų valstybės
biudžeto
ir
programos projektą
(Lietuvos
Respublikos labdaros
Vyriausybės 2006 m. spalio 17 organizacijų bei
d. nutarimas Nr. 1020 (Žin., fondų
2006, Nr. 112 – 4273))

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas

Sveikatos apsaugos
ministerija

2007 m.

Bus
prieinamesnės
prevenciniais
tikslais
teikiamos
psichikos
sveikatos
paslaugos
asmenims,
turintiems
psichikos
sveikatos
problemų

Sveikatos apsaugos
ministerija

2007-2008
m.

Mažės sergančiųjų
tuberkulioze sergamumo
bei mirtingumo
rodikliai.
Tuberkulioze sergantys
pacientai,
nepriklausomai nuo jų
socialinio statuso, gautų
prieinamas ir
kokybiškas gydymo
paslaugas
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2.5.3. Įgyvendinti Valstybinę
ŽIV/AIDS profilaktikos ir
kontrolės 2003-2008 metų
programą
(Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2003
m. spalio 14 d. nutarimas Nr.
1273 (Žin., 2003, 98-4399)

Preliminarus lėšų
Atsakingi
poreikis
vykdytojai
(tūkst. litų)ir jų
šaltinis
bendrieji
Sveikatos apsaugos
asignavimai
ministerija,
Švietimo ir mokslo
ministerija, Vidaus
reikalų ministerija,
Krašto apsaugos
ministerija,
Socialinės apsaugos
ir darbo ministerija,
Teisingumo
ministerija,
Kalėjimų
departamentas prie
Teisingumo
ministerijos

2.6. Bendradarbiauti su
socialinės apsaugos
sektoriumi sprendžiant
sveikatos ir socialines
problemas, mažinant
socialinius ir
ekonominius sveikatos
ir sveikatos priežiūros
skirtumus

2.6.1. Parengti ir patvirtinti
Slaugos ir socialinių paslaugų
bendro teikimo tvarkos aprašą.
(Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2006 m. spalio 17
d. nutarimas Nr. 1020 (Žin.,
2006, Nr. 112 – 4273))

-

Sveikatos apsaugos
ministerija,
Socialinės apsaugos
ir darbo ministerija

2.7. Skatinti
bendruomenių slaugos

2.7.1.
Parengti ir patvirtinti
Slaugos
paslaugų

-

Sveikatos apsaugos
ministerija,

Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas

2007 -2008
m.-

Bus
prieinamesnės
prevenciniais
tikslais
teikiamos
sveikatos
priežiūros
paslaugos
siekiant
sumažinti
ŽIV/AIDS sergančiųjų
skaičių

2007 m. I
ketvirtis

Gerės
sveikatos
ir
socialinės
apsaugos
sektorių
bendradarbiavimas
teikiant paslaugas

2007 m. II
ketvirtis

Gerės
priežiūros

sveikatos
paslaugų
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Preliminarus lėšų
poreikis
(tūkst. litų)ir jų
šaltinis

namų kūrimą. Įteisinti
slaugos paslaugų
įkainius: numatyti
didesnį mokestį už
sunkių ligonių priežiūrą,
skatinti šių paslaugų
savanorišką rėmimą,
bendradarbiauti su
socialiniu sektoriumi.
Plėtoti slaugos namuose
paslaugas

ambulatorinėse
sveikatos
priežiūros įstaigose ir namuose
teikimo reikalavimus (Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2006
m. spalio 17 d. nutarimas Nr.
1020 (Žin., 2006, Nr. 112 –
4273))

2.8. Tobulinti
specialistų dirbančių su
vaikais kvalifikaciją
smurto prevencijos
srityje

2.8.1. Rengti sveikatos
10
priežiūros darbuotojams
(bendrieji
seminarus smurto prieš vaikus
asignavimai)
prevencijos klausimais (Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2005
m. gegužės 4 d. nutarimas Nr.
491 (Žin., 2005, Nr. 58 – 2021))

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

prieinamumas
gyvenantiems atokiose
gyvenvietėse

Sveikatos apsaugos
ministerija,
savivaldybės

2007

3. PRIORITETAS. PANAIKINTI VAIKŲ SKURDĄ IR DIDINTI PARAMĄ ŠEIMOMS
3.1. Panaikinti vaikų 3.1.1. Užtikrinti kompleksinių 2007 –20001
Socialinės apsaugos 2007 -2008
skurdą
ir
socialinę paslaugų
(ikimokyklinio
ministerija,
m.
atskirtį
ugdymo, dienos užimtumo, 2008 -2000
Švietimo ir mokslo
1

Laukiamas rezultatas

Bus suteiktos
kokybiškesnės
paslaugos vaikams
patyrusiems smurtą

1.
Bus
sukurti
kompleksinių paslaugų
pirkimo modeliai ir

2006 m. yra atliekamas mokslinis tyrimas kurio tikslas įvertinti kompleksinių paslaugų poreikį vaikams (tėvų apklausa), paslaugų infrastruktūros išsidėstymą bei paruošti
pasiūlymus dėl kompleksinių paslaugų pirkimo modelių ikimokyklinio amžiaus vaikams siekiant užtikrinti jų prieinamumą visiems vaikams. 2007 m. iki IV ketv. Pagal XIIIosios Vyriausybės programą turėjo būti paruošta nacionalinė programa dėl tokių kompleksinių paslaugų pirkimo. SADM biudžete preliminariai yra suplanuota skirti 20072008 m. 2 mln. Lt
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sveikatos ir socialinių, šeimos
konsultavimo)
prieinamumą
visiems vaikams pagal šeimos
gyvenamąją vietą, ypatingą
dėmesį atkreipiant į kaimo
vietoves
ir
ikimokyklinio
amžiaus
vaikus.
Parengti
nacionalinę programą, skirtą
kompleksinei pagalbai tėvams,
iki ir po vaiko gimimo ir kol
vaikas pradės lankyti mokyklą.
Programa
bus
rengiama
įgyvendinant patvirtintą Vaiko
gerovės politikos strategiją
(Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės 2005 m. vasario 17
d. nutarimo Nr. 184 ,,Dėl vaiko
gerovės valstybės politikos
strategijos ir jos įgyvendinimo
priemonių 2005-2012 m. plano
patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr.
25-802) 4.3 punktas)
3.1.2. Vykdyti Nacionalinę
vaikų dienos centrų programą
(pradėta 2002 m.), kurios tikslas
– skatinti nestacionarių vaikų
dienos
centrų
kūrimąsi
bendruomenėse kur sudaromos
sąlygos vaikams iš socialinės

Preliminarus lėšų
poreikis
(tūkst. litų)ir jų
šaltinis

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

ministerija,
(iš
valstybės Sveikatos apsaugos
biudžeto)
ministerija,
Apskričių
viršininkų
administracijos,
savivaldybės

2007 - 4000
Socialinės apsaugos
(iš
valstybės ir darbo ministerija,
biudžeto)
nevyriausybinės
organizacijos,
savivaldybės

Laukiamas rezultatas

paruošos
tikslinių
dotacijų savivaldybėms
skyrimo metodikos ,
kurių
pagalba
savivaldybės
bus
diegiamos
ugdymo,
sveikatos,
socialinės
paslaugos ikimokyklinio
amžiaus
(0-6
m.)
vaikams.
2.
Bus
sudarytos
ikimokyklinio amžiaus
vaikams, gyvenantiems
tiek kaimo, tiek miesto
vietovėse
gauti
jų
poreikius
atitinkančią
pagalbą.

2007 m..

Plėsis
nestacionarių
dienos užimtumo ir
socialines
paslaugas
vaikams iš socialinės
rizikos šeimų teikiančių
centrų
skaičius.
Prioritetas 2007 m. bus
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Preliminarus lėšų
poreikis
(tūkst. litų)ir jų
šaltinis

rizikos šeimų gauti papildomas
ugdymo bei socialinių įgūdžių
lavinimo paslaugas, sudaryti
galimybes tėvams atvykti į šiuos
centrus neformaliam švietimui,
ypatingas dėmesys yra skiriamas
šių
centrų
plėtrai kaimo
vietovėse (Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2004 m. gruodžio 1
d. nutarimas Nr. 1525 ,,Dėl
nacionalinės vaikų dienos centrų
2005-2007
m.
programos
patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr.
147-6441))
3.1.3. Finansuojant jaunimo ir
2007 m. – 330
2008 m. – 350
jaunimo organizacijų
iniciatyvas, prioritetą teikti
socialiai pažeidžiamo jaunimo
inicijuotiems ar jiems skirtiems
projektams (Jaunimo iniciatyvų
ir laisvalaikio užimtumo
plėtojimo projektų finansavimo
2006 metais konkurso nuostatai
(patvirtinti Valstybinės jaunimo
reikalų tarybos 2006 m. sausio
12 d. sprendimu Nr. 4-8);
- Jaunimo ugdymo sportine
veikla projektų finansavimo
2006 metais konkurso nuostatai

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas

teikiamas
kaimo
vietovėms.
Sumažės
mokyklinio
amžiaus
vaikų,
gyvenančių socialinės
rizikos
šeimose,
socialinė atskirtis ir
pagerės jų socialinė
integracija

Jaunimo
reikalų
departamentas prie
Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos

2007 - 2008
m.

Bus mažinama mažiau
galimybių turinčių jaunų
žmonių
socialinė
atskirtis, gerinami jų
socialiniai
įgūdžiai,
padėsiantys
jauniems
žmonėms
geriau
integruotis
į
visuomeninį gyvenimą
ir darbo rinką
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Preliminarus lėšų
poreikis
(tūkst. litų)ir jų
šaltinis

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas

2007- 670
2008- 620
(iš
valstybės
biudžeto)

Socialinės apsaugos
ir darbo ministerija,
Švietimo ir mokslo
ministerija,
Sveikatos apsaugos
ministerija,
Finansų ministerija,
Aplinkos
ministerija,
Teisingumo
ministerija

2007-2008

Pagerės vaikų globos
namuose augančių vaikų
pasirengimas
savarankiškam
gyvenimui ir galimybės
integruotis į visuomenę

3.1.5. Parengti Vaiko globos 2007-335
Socialinės apsaugos
2
(rūpybos)
sistemos 2008-10655
ir darbo ministerija,
reorganizavimo strategiją ir jos (iš
valstybės Švietimo ir mokslo

2007-2008

1. Bus sukurtas šeimų
informavimo tinklas ir
sudarytos galimybės

Priemonės pavadinimas

(patvirtinti Valstybinės jaunimo
reikalų tarybos 2006 m. sausio
12 d. sprendimu Nr.: 4-8))
3.1.4.
Vykdyti
nacionalinę
Našlaičių
ir tėvų globos
netekusių vaikų rėmimo ir
integracijos į visuomenę 20052008 m. programą,
kurioje
pagrindinis
dėmesys
yra
skiriamas vaikų, gyvenančių
globos institucijose pasirengimo
savarankiškam
gyvenimui
ugdymui ir vaiko poreikius
atitinkančių gyvenimo sąlygų
sukūrimui.
(Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2004
m. spalio 13 d. nutarimas Nr.
1279 ,,Dėl Našlaičių ir tėvų
globos netekusių vaikų rėmimo
ir integravimo į visuomenę
2005-2008
m.
programos
patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr.
152-5546)).

2

Nuo 2008 m. baigiasi nacionalinė 2005-2007 m. vaikų dienos centrų programa. Nuo 2008 m. vaikų DC išlaikymą planuojama integruoti į vaiko globos sistemos reformos
strategiją. 2008 m. centrų steigimui ir paslaugų pirkimui planuojama skirti 9 mln. Lt
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Preliminarus lėšų
Atsakingi
poreikis
vykdytojai
(tūkst. litų)ir jų
šaltinis
įgyvendinimo priemonių planą, biudžeto)
ministerija,
įtvirtinant
vaiko
globos
Sveikatos apsaugos
(rūpybos) šeimoje prioritetą ir
ministerija,
institucinės
vaikų
globos
Finansų ministerija,
(rūpybos) sistemos pertvarkymo
Aplinkos
priemones, kurių tikslas –
ministerija,
paslaugų
vaikams
Apskričių
decentralizavimas. Tai siejama
viršininkų
su valstybinės vaikų institucinės
administracijos,
globos sistemos pertvarka ir
Savivaldybės,
socialinių paslaugų šeimai ir
Valstybės vaiko
vaikui plėtra savivaldybėse bei
teisių apsaugos ir
priemonėmis, orientuotomis į
įvaikinimo tarnyba
darbą su socialinės rizikos
šeimomis auginančiomis vaikus.
(Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės 2005 m. vasario 17
d. nutarimo Nr. 184 ,,Dėl vaiko
gerovės valstybės politikos
strategijos ir jos įgyvendinimo
priemonių 2005-2012 m. plano
patvirtinimo“(Žin., 2005, Nr.
25-802) 4.2 punktas)

Įvykdymo
terminas

3.1.6. Aprūpinti mokinius iš 2007m.– 11000
Socialinės apsaugos 2007 -2008
mažas pajamas gaunančių šeimų 2008m.– 11500
ir darbo ministerija, m.
mokinio
reikmenimis prieš (iš
valstybės Savivaldybės

Laukiamas rezultatas

šeimos, auginančioms
vaikus, gauti
informavimo ir
konsultavimo paslaugas
taip siekiant sumažinti
socialinės rizikos šeimų,
auginančių vaikus,
socialinę atskirtį
2.Bus sudarytos teisinės
prielaidos reorganizuoti
valstybines vaikų globos
įstaigas, sudarant
prielaidas plėsti
socialines paslaugas
šeimoms ir socialinės
rizikos vaikams
savivaldybių lygmeniu.
3. Bus sukurtos
papildomos priemonės
globos namuose
užaugusiems vaikams,
kurios padės integruotis
visuomenėje, siekiant
išvengti jų
stigmatizavimo ir
socialinės atskirties
2007 - 2008 m. – apie
15 proc. visų mokinių
bus aprūpinti mokinio
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Preliminarus lėšų
poreikis
(tūkst. litų)ir jų
šaltinis
prasidedant mokslo metams biudžeto - tikslinė
(Lietuvos
Respublikos dotacija
socialinės paramos mokiniams savivaldybėms)
įstatymas 2006-06-13 Nr. X-686
(Žin., 2006, Nr. 73-2755))

3.1.7. Teikti mokiniams iš
mažas pajamas gaunančių šeimų
nemokamą
maitinimą
mokyklose. Padidinti vienam
mokiniui
nemokamam
maitinimui skiriamų valstybės
biudžeto lėšų dydį. Mokinius iš
mažas pajamas gaunančių šeimų
nemokamai maitinti vasaros
atostogų
metu
mokyklose
organizuojamose
dieninėse
stovyklose
(Lietuvos
Respublikos socialinės paramos
mokiniams įstatymas 2006-0613 Nr. X-686 (Žin., 2006, Nr.
73-2755))

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

2007m.– 78 400
Socialinės apsaugos 2007 -2008
2008m. – 80 000 ir darbo ministerija, m.
(iš
valstybės Savivaldybės
biudžeto - tikslinė
dotacija
savivaldybėms)

Laukiamas rezultatas

reikmenis,
vienam
mokiniui skiriant iki 150
Lt. Tai suteiks galimybę
nepasiturinčių
ir
socialinės rizikos šeimų
mokiniams
lankyti
mokyklas bei pagerins
šeimų materialinę padėtį
2007 - 2008 m. – apie
21 proc. visų mokinių
gaus nemokamus pietus
mokyklose.
Nemokamų
pietų
dienos kaina nuo 2007
m. sausio 1 d. padidės
8,3 proc. ir bus ne
mažesnė kaip 2,6 proc.
MGL, t.y. 3,25 Lt,
(buvo 3 Lt), nemokamų
pusryčių kaina padidės
25 proc. ir bus ne
mažesnė kaip 1,2 proc.
MGL, t.y. 1,5 Lt (buvo
1,2 Lt). Be to, kaina
bus susieta su MGL
dydžiu,
kuris
indeksuojamas
atsižvelgiant
į
infliacijos lygį. Tai
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3.2. Siekti, kad šeimos
nepatektų į socialinės
rizikos šeimų grupę ir
didinti
paramą

Priemonės pavadinimas

Preliminarus lėšų
poreikis
(tūkst. litų)ir jų
šaltinis

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

3.1.8. Laipsniškai pereiti prie
išmokų mokėjimo kiekvienam
vaikui iki 18 metų arba
vyresniam, kol jis mokosi
dieninėje bendrojo lavinimo
mokykloje
(Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2006
m. spalio 17 d. nutarimas Nr.
1020 ,,Dėl Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2006-2008 metų
programos
įgyvendinimo
priemonių patvirtinimo“ (Žin.,
2006, Nr. 112-4273) 59 punktas)

2007m.– 67000
Socialinės apsaugos 2007 -2008
2008m.– 77000 ir darbo ministerija, m.
(iš
valstybės Finansų ministerija
biudžeto)

3.2.1. Užtikrinti, kad visi, kurie
neturi
pakankamai
lėšų
pragyventi ir dėl objektyvių
priežasčių negali jų gauti savo

2007m.–15000
2008m.–15000
(iš
valstybės
biudžeto
–

Socialinės apsaugos 2007 -2008
ir darbo ministerija, m.
Finansų ministerija,
savivaldybės

Laukiamas rezultatas

užtikrins
vaikams
pilnavertį
maitinimą,
atitinkantį
sveikos
mitybos reikalavimus.
2007 - 2008 m. – 6
proc. visų mokinių bus
nemokamai maitinami
vasaros atostogų metu
mokyklose
organizuojamose
dieninėse stovyklose
2006 m.
pratęsus
išmokos
vaikui
mokėjimą vaikams nuo
7 iki 9 metų, paramą
papildomai gavo 60
tūkst. vaikų, 2007 m.
pratęsus iki 12 metų
paramą papildomai gaus
107 tūkst. vaikų, o 2008
m. pratęsus iki 15 m. –
dar 124 tūkst. vaikų

Pagerės nepasiturinčių
gyventojų
materialinė
padėtis,
didesniam
skaičiui asmenų bus
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Preliminarus lėšų
poreikis
(tūkst. litų)ir jų
šaltinis
patekusioms į šią grupę pastangomis, gautų paramą tikslinė dotacija
šeimoms
minimaliems
poreikiams savivaldybėms)
patenkinti,
tačiau
parama
neskatintų
vengti
darbo;
padidinti būsto šildymo išlaidų
kompensacijas; suteikti teisę
gauti piniginę socialinę paramą
didesniam
nepasiturinčių
asmenų
skaičiui
(Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2006
m. spalio 17 d. nutarimas Nr.
1020 ,,Dėl Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2006-2008 metų
programos
įgyvendinimo
priemonių patvirtinimo“ (Žin.,
2006, Nr. 112-4273) 73 punktas)

3.2.2.
Suteikti
teisę
savivaldybėms iki 2 proc.
socialinei
paramai
skirtų
valstybės
biudžeto
lėšų
panaudoti
nepasiturintiems
gyventojams remti savivaldybės
sprendimu
(Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2006
m. spalio 17 d. nutarimas Nr.

-

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Socialinės apsaugos 2007 m.
ir darbo ministerija

Laukiamas rezultatas

užtikrintos minimalios
pragyvenimo lėšos. Nors
nėra galimybių tiksliai
nustatyti, kiek šeimų ar
vienų
gyvenančių
asmenų naujai įgis teisę
į paramą, planuojama,
kad socialinės pašalpos
gavėjų skaičius gali
išaugti iki 2,4–2,5 proc.,
kompensacijų už būsto
šildymą gavėjų skaičius
– iki 9–10 proc.,
kompensacijų už šaltą
vandenį bei nuotekas –
iki
4
proc.,
o
kompensacijų už karštą
vandenį – iki 6 proc.
nuolatinių
šalies
gyventojų
Savivaldybių
administracijos
turės
galimybę
iš
joms
skiriamų lėšų remti
neturinčias
teisės
į
piniginę
socialinę
paramą šeimas/asmenis,
esančias
sunkioje
materialinėje padėtyje
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Preliminarus lėšų
poreikis
(tūkst. litų)ir jų
šaltinis

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas

1020 ,,Dėl Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2006-2008 metų
programos
įgyvendinimo
priemonių patvirtinimo“ (Žin.,
2006, Nr. 112-4273) 73 punktas)
3.2.3.
Užtikrinti
valstybės
skiriamų išmokų socialinės
rizikos
šeimų
vaikams
panaudojimą jų poreikiams.
Teisiškai reglamentuoti išmokų
teikimo nepinigine forma būdus
socialinės rizikos šeimoms,
gaunančioms piniginę socialinę
paramą (Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2006 m. spalio 17
d. nutarimas Nr. 1020 ,,Dėl
Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės 2006-2008 metų
programos
įgyvendinimo
priemonių patvirtinimo“ (Žin.,
2006, Nr. 112-4273) 73 punktas)
3.2.4.
Parengti ir Lietuvos
Respublikos
Vyriausybei
pateikti Socialinio būsto fondo
plėtros trimetę programą ()

3.2.5.

Parengti

-

Socialinės apsaugos 2007 m.
ir darbo ministerija,
savivaldybės

Socialinio būsto Aplinkos
fondo plėtrai:
ministerija,
2007m. – 50 000
2008m. – 70 000
(iš
valstybės
biudžeto)
Lietuvos 29 (iš valstybės Aplinkos

Savivaldybių
administracijos
socialinės
rizikos
šeimoms
socialinę
pašalpą teiks nepinigine
forma, vykdys socialinį
darbą su šeimomis

2007 – 2008
m.

Metinis socialinio būsto
fondo prieaugis (butų
skaičius):
2007 m. – 600;
2008 m. – 650

2007 m.

Būsto

pasirinkimo
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Preliminarus lėšų
Atsakingi
Įvykdymo
poreikis
vykdytojai
terminas
(tūkst. litų)ir jų
šaltinis
Respublikos valstybės paramos biudžeto)
ministerija,
būstui įsigyti ar išsinuomoti bei
Socialinės apsaugos
daugiabučiams
namams
ir darbo ministerija,
modernizuoti
įstatymo
Finansų ministerija
pakeitimo ir papildymo įstatymo
projektą – numatyti dalies
nuomos
mokesčio
kompensavimą mažas pajamas
turintiems asmenims (šeimoms),
nuomojantiems būstą privačiame
sektoriuje ir turintiems teisę į
socialinį būstą
3.2.6.
Valstybiniu
lygiu 2007m.- 1490,
Finansų ministerija, 2007-2009 m.
nuosekliai,
kompleksiškai, 2008 m. - 1500 Kultūros
valstybės ministerija,
sistemingai mažinti smurtą prieš (iš
moteris
šeimoje.
Parengti biudžeto)
Sveikatos apsaugos
Valstybinę smurto prieš moteris
ministerija,
mažinimo strategiją ir jos
Švietimo ir mokslo
įgyvendinimo priemonių planą,
ministerija,
kuris bus pradėtas įgyvendinti
Teisingumo
nuo 2007 m. pradžios (Lietuvos
ministerija, Vidaus
Respublikos Vyriausybės 2006reikalų ministerija,
2008
m.
programos
Statistikos
įgyvendinimo
priemonių,
departamentas,
patvirtintų Vyriausybės 2006 m.
Socialines apsaugos
spalio 17 d. nutarimu Nr. 1020,
ir darbo ministerija,
(Žin., 2006, Nr. 112-4273) 696
savivaldybės.
punktas))
Priemonės pavadinimas

Laukiamas rezultatas

galimybių
didinimas
mažas
pajamas
gaunantiems asmenims
(šeimoms);
socialinio
būsto
poreikio
ir
nacionalinio
biudžeto
investicijų į šį sektorių
sumažinimas.

Įgyvendinus šios
strategijos priemones
bus:
išanalizuoti ir pakeisti
teisės aktai;
objektyviai ištirta ir
išanalizuota
smurto
prieš moteris šeimoje
padėtis;
teikiama
kompleksinė
pagalba
smurto prieš moteris
šeimoje aukai; vykdoma
veiksmingesnė smurto
prieš moteris šeimoje
prevencija; vykdomas
efektyvesnis valstybės
institucijų ir įstaigų bei
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Priemonės pavadinimas

Preliminarus lėšų
poreikis
(tūkst. litų)ir jų
šaltinis

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas

nevyriausybinių
organizacijų
bendradarbiavimas
kovojant su smurtu prieš
moteris
šeimoje;
išplėstas organizacijų,
dirbančių smurto prieš
moteris
mažinimo
srityje, tinklas.
3.2.7.
Didinti
socialinio
draudimo
išmokas,
kurios
padidintų tėvų pajamas ar jų
socialines garantijas auginant
vaikus, o taip pat valstybės
paramą netekusiems maitintojo
vaikams:
3.2.7.1.
Padidinti
išmokų 38940 – ,,Sodros” Socialinės apsaugos
ir darbo ministerija
socialiniu
draudimu biudžetas
apdraustiems
tėvams,
auginantiems vaikus iki vienerių
metų,
dydžius
(jų
apskaičiavimui
taikomus
procentus)
(Lietuvos Respublikos ligos ir
motinystės socialinio draudimo
įstatymo 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 16,
17, 19, 20, 21, 22 straipsnių
pakeitimo ir papildymo, trečiojo

2007 m.

Padidinus 15 procentų
(nuo 70 iki 85 proc.
kompensuojamo
uždarbio)
motinystės
(tėvystės)
socialinio
draudimo
pašalpas,
mokamas iki vaikui
sukaks vieneri metai,
šeimos
pajamos
sumažės
neženkliai,
lyginant su iki tol gautu
darbo užmokesčiu. Be
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Priemonės pavadinimas

Preliminarus lėšų
poreikis
(tūkst. litų)ir jų
šaltinis

Atsakingi
vykdytojai

skirsnio pavadinimo pakeitimo
ir įstatymo papildymo 18-1, 182, 18-3 straipsniais įstatymas,
(Žin., 2006, Nr. 72-2676))
29160 – ,,Sodros”
biudžetas

3.2.7.2. Didinti valstybinėms 14500 – ,,Sodros” Socialinės apsaugos
socialinio draudimo našlaičių biudžetas
ir darbo ministerija
pensijoms skaičiuoti taikomus
procentus
(Valstybinių
socialinių draudimų pensijų
įstatymo pakeitimo projektasšiuo metu svarstomas seime)

Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas

to, bus paskata ne tik
turėti daugiau vaikų, bet
ir juos auginti namuose.
2007 m.

2007 m.

3.2.7.3. Padidinti nedirbančių 53820 - valstybės Socialinės apsaugos 2008-01-01
tėvų, auginančių vaikus iki trejų biudžetas
ir darbo ministerija
metų
amžiaus,
pensijų
garantijas,
valstybės
biudžeto lėšomis draudžiant
vieną iš tėvų arba globėją, ir

Padidinus
motinystės
(tėvystės) pašalpas iki
100
procentų
kompensuojamojo
uždarbio,
papildomai
bus remiamos šeimos,
auginančios vaikus iki 6
mėnesių amžiaus
Padidės
tiesioginė
valstybės
pagalba
nepilnamečiams (jeigu
mokosi – iki 24 metų)
vaikams
našlaičiams,
likusiems be maitintojo
(maitintojų), kas leistų
išvengti
šių
vaikų
skurdo
užtikrinant
jiems
pakankamą
pragyvenimo šaltinį
Padidinus
tėvų,
auginančių vaikus iki
trejų
metų,
pensijų
garantijas
draudžiant
juos valstybės biudžeto
lėšomis
ne
tik
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Priemonės pavadinimas

mokant už juos
pensijų
socialinio draudimo įmokas nuo
minimalios mėnesinės algos
(Lietuvos
Respublikos
valstybinio socialinio draudimo
įstatymo 3, 4, 5, 6, 9 straipsnių
pakeitimo
ir
papildymo
įstatymas (Žin., 2006, Nr. 722673))
3.2.7.4.
Teikti
Lietuvos
Respublikos
Vyriausybei
pasiūlymus dėl valstybinės
socialinio draudimo bazinės
pensijos ir einamųjų metų
draudžiamųjų pajamų didinimo
(Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės 2007 m. sausio 17
d. nutarimas Nr. 46 „Dėl skurdo
ir socialinės atskirties mažinimo
2007-2008 metų priemonių
patvirtinimo“ (Žin. 2007, Nr.8328))

Preliminarus lėšų
poreikis
(tūkst. litų)ir jų
šaltinis

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas

pagrindinei,
bet
ir
papildomai valstybinės
socialinio
draudimo
pensijos daliai, būtų
suteikta
teisė
gauti
didesnę senatvės ar
netekto
darbingumo
pensijas.
-

Socialinės apsaugos 2007-2008 m.
ir darbo ministerija

Nuo
valstybinės
socialinio
draudimo
bazinės
pensijos
ir
einamųjų
metų
draudžiamųjų
pajamų
dydžių
tiesiogiai
priklauso
valstybinio
socialinio draudimo ir
valstybinių
šalpos
išmokų dydžiai, todėl
padidinus
nurodytus
rodiklius:
1) padidės valstybinės
socialinio
draudimo
našlaičių pensijos –
tiesioginė
valstybės
pagalba nepilnamečiams
našlaičiams
(jeigu
mokosi – iki 24 metų) ir
jų šeimoms, taip nors iš
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Priemonės pavadinimas

Preliminarus lėšų
poreikis
(tūkst. litų)ir jų
šaltinis

Įvykdymo
terminas

Atsakingi
vykdytojai

3.2.8.
Remti
labiausiai 2007 m. - 11 302 Žemės
nepasiturinčias
šeimas
ir (Europos žemės ministerija,

ūkio

2007-2008
m.

Laukiamas rezultatas

dalies
bus
kompensuojamos
jų
pajamos, prarastos dėl
maitintojo mirties;
2)
padidės
šalpos
našlaičių
pensijos,
mokamos
tiems
maitintojo netekusiems
vaikams, kurie neturi
teisės gauti analogiškų
socialinio
draudimo
išmokų;
3)
padidės
šalpos
pensijos bei slaugos ir
priežiūros
(pagalbos)
išlaidų
tikslinės
kompensacijos,
mokamos
neįgaliems
asmenims,
siekiant
papildomai
paremti
šeimas,
auginančias
neįgalius vaikus;
4)
padidės
ligos,
motinystės, tėvystės ir
motinystės
(tėvystės)
socialinio
draudimo
pašalpų dydžiai
Apie
245000
nepasiturinčių asmenų,

51

Uždaviniai

Priemonės pavadinimas

Preliminarus lėšų
poreikis
(tūkst. litų)ir jų
šaltinis
ūkio
garantijų
fondas);
810
(Specialiosios
tiesioginių
išmokų ir rinkos
reguliavimo
priemonių
programos lėšos)

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

valstybės
įmonė
Lietuvos
žemės
ūkio
ir
maisto
produktų
rinkos
reguliavimo
agentūra, Socialinės
apsaugos ir darbo
ministerija, Vidaus
reikalų ministerija,
Lietuvos
Raudonojo
Kryžiaus draugija,
Caritas, labdaros ir
paramos
fondas
„Lietuvos ir JAV
iniciatyvos“
4. PRIORITETAS. ŠVIETIMO IR MOKYMO TRŪKUMŲ SUMAŽINIMAS
Žmogiškųjų išteklių plėtros efektyvumo užtikrinimo priemonės
Švietimo ir mokslo 2007 m.
4.1. Užtikrinti tolesnį 4.1.1. Parengti naujos redakcijos Bendrieji
iš ministerija,
žmogiškųjų
išteklių Profesinio mokymo įstatymo asignavimai
plėtros efektyvumą
projektą bei profesinio mokymo valstybės
Socialinės apsaugos
ir darbo ministerija
sistemos pertvarkymo ir plėtros biudžeto
strategijos bei jos įgyvendinimo
veiksmų plano projektus, kurie
sudarytų
geresnes
sąlygas
tolesnei žmogiškųjų išteklių
plėtrai (Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2006-2008 metų
programos
įgyvendinimo
asmenis – tiekti jiems maistą iš
intervencinių atsargų.
(Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės 2007 m. sausio 17
d. nutarimas Nr. 46 „Dėl skurdo
ir socialinės atskirties mažinimo
2007-2008 metų priemonių
patvirtinimo“ (Žin. 2007, Nr.8328))

Laukiamas rezultatas

aprūpinami
maisto
produktais
(miltai,
makaronai, ryžiai)

Bus
skatinama
mokymosi
visą
gyvenimą plėtrą
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Priemonės pavadinimas

Preliminarus lėšų
poreikis
(tūkst. litų)ir jų
šaltinis

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas

priemonių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2006
m. spalio 17 d. nutarimu Nr.
1020, (Žin., 2006,. Nr.: 1124273) 103, 121 ir 127 punktai)
Bendrieji
asignavimai (iš
Europos
socialinio fondo ir
valstybės
biudžeto)

4.1.2. Vykdyti Mokymosi visą
gyvenimą strategiją ir jos
įgyvendinimo veiksmų planą
racionalizuojant
profesinio
mokymo
programų
tinklą,
užtikrinant, kad kiekvienam
suaugusiajam visuomenės nariui
būtų
prieinamas
valstybės
remiamas tęstinis mokymas
(Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės 2006-2008 metų
programos
įgyvendinimo
priemonių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2006
m. spalio 17 d. nutarimu Nr.

Švietimo ir mokslo 2007-2008
ministerija,
m.
Socialinės apsaugos
ir darbo ministerija,
Žemės
ūkio
ministerija,
apskričių
viršininkai

Pagerės
mokymosi
prieinamumas
visoms
gyventojų grupėms.
Išaugs
profesinio
mokymo
programų
pasiūla
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ir jos įgyvendinimo veiksmų
plano tvirtinimo“ (Žin., 2004,
Nr.: 56-1957))
4.1.3.
Kelti
profesinio
orientavimo
lygį
bendrojo
lavinimo vidurinėse mokyklose
ir gimnazijose: sukurti ir įdiegti
visos Lietuvos mastu vieningą
profesinio
informavimo,
konsultavimo ir orientavimo
sistemą (Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2006-2008 metų
programos
įgyvendinimo
priemonių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2006
m. spalio 17 d. nutarimu Nr.
1020 (Žin., 2006, Nr.: 112-4273)
118, 120 punktai;
Lietuvos Respublikos švietimo
ir mokslo ministro ir Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos
ir darbo ministro 2003 m.
lapkričio 19 d. įsakymas Nr.
ISAK-1635/A1-180
„Dėl
profesinio
orientavimo
strategijos ir jos įgyvendinimo
veiksmų plano tvirtinimo“ (Žin.,
2004, Nr.: 56-1955))
4.1.4.

Didinti

profesinio

Preliminarus lėšų
poreikis
(tūkst. litų)ir jų
šaltinis

10721
(iš
Europos
struktūrinių fondų
ir
valstybės
biudžeto)

35

000

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Švietimo ir mokslo 2007-2008
ministerija,
m.
Socialinės apsaugos
ir darbo ministerija,
Statistikos
departamentas prie
Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės

(iš Socialinės apsaugos 2007-2008

Laukiamas rezultatas

Sumažės
neteisingai
pasirinkusiųjų profesiją
asmenų ir bedarbių
skaičius

Optimizuotas darbo
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Preliminarus lėšų
poreikis
(tūkst. litų)ir jų
šaltinis
konsultavimo
ir
mokymo Europos regionų
prieinamumą
–
tobulinti plėtros fondo ir
Lietuvos darbo rinkos mokymo valstybės
sistemą
biudžeto)
(Nacionalinė
Lisabonos
strategijos
įgyvendinimo
programa, patvirtinta Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2005
m. lapkričio 22 d. nutarimu Nr.
1270, Žin., 2005, Nr.139-5019)
4.1.5. Atlikti bent 6 ūkio
sektorių specialistų poreikio
tyrimus ir parengti daugiau kaip
100 naujų profesinio rengimo
standartų (Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro ir
Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro 2004
m. kovo 26 d. įsakymas Nr.
ISAK-433/A1-83
„Dėl
mokymosi
visą
gyvenimą
užtikrinimo strategijos ir jos
įgyvendinimo veiksmų plano
tvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr.: 561957))
4.1.6. Sukurti vientisą, visiems
bendrą ir skaidrią nacionalinę
kvalifikacijos sistemą (Lietuvos

Bendrieji
asignavimai
valstybės
biudžeto

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

ir darbo ministerija, m.
Lietuvos
darbo
rinkos
mokymo
tarnyba

Švietimo ir mokslo 2007-2008
iš ministerija
m.

7 5 00 (pagal Socialinės apsaugos 2007-2008
BPD)
ir darbo ministerija, m.
(iš
Europos Švietimo ir mokslo

Laukiamas rezultatas

rinkos mokymo centrų
tinklas, sukurti 5
regioniniai centrai,
turintys šiuolaikinius
darbo rinkos poreikius
atitinkančią
infrastruktūrą,
sudarančią galimybes
teikti kokybiškas
tęstinio profesinio
mokymo paslaugas.
Pagerės
specialistų
kvalifikacijų atitikimas
darbo rinkos poreikiams

Sukurtas ir suderintas su
socialiniais partneriais
Nacionalinių
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Preliminarus lėšų
Atsakingi
Įvykdymo
Laukiamas rezultatas
poreikis
vykdytojai
terminas
(tūkst. litų)ir jų
šaltinis
Respublikos Vyriausybės 2006- socialinio fondo ir ministerija,
kvalifikacijų sistemos,
2008
metų
programos valstybės
socialiniai
užtikrinančios
įgyvendinimo
priemonių, biudžeto)
partneriai
kvalifikacijų suteikimo
patvirtintų Lietuvos Respublikos
skaidrumą, lankstumą,
Vyriausybės 2006 m. spalio 17
prieinamumą
ir
d. nutarimu Nr. 1020 (Žin.,
pripažinimą, modelis
2006,.Nr.: 112-4273) 7, 8, 127
punktai)
4.1.7. Įtraukti lyčių lygybės Kasmet po 10
Švietimo ir mokslo 2007 – 2009 Tobulės
pedagogų
klausimus
į
formalųjį
ir
ministerija
m.
kvalifikacija
lyčių
neformalųjį
švietimą
bei
lygybės
klausimas;
organizuoti
mokymus
asmenys, dalyvaujantys
pedagogams
lyčių
lygybės
formaliajame
ir
klausimais
(Lietuvos
neformaliajame švietime
Respublikos Vyriausybės 2005
įgys
daugiau
lyčių
m. rugsėjo 26 d. nutarimas Nr.
lygybės žinių
1042 „Dėl valstybinės moterų ir
vyrų lygių galimybių 2005-2009
metų programos patvirtinimo“
(Žin., 2005, Nr.: 116-4202))
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų socialinę atskirtį patiriantiems ir socialinės rizikos šeimų vaikams užtikrinimo
priemonės
4.2 Plėtoti ikimokyklinį 4.2.1. Parengti ir vykdyti Nuo 2007 m po Švietimo ir mokslo 2007 m Bus
steigiamos
bei
priešmokyklinį Ikimokyklinio
ir 1500 kasmet
ministerija,
Programos
ikimokyklinio
ir
ugdymą,
ypatingą priešmokyklinio ugdymo plėtros (iš
valstybės Socialinės apsaugos parengimas
priešmokyklinio
ugdymo
grupės,
dėmesį atkreipiant į šių programą (Lietuvos Respublikos biudžeto)
ir darbo ministerija,
Savivaldybės
2007-2012
prioritetą teikiant kaimo
paslaugų
užtikrinimą Vyriausybės 2006-2008 metų
socialinę
atskirtį programos
įgyvendinimo
vykdymas
vietovėms, atsiras naujo
tipo ikimokyklinio ir
patiriantiems
ir priemonių, patvirtintų Lietuvos
Uždaviniai

Priemonės pavadinimas
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Preliminarus lėšų
poreikis
(tūkst. litų)ir jų
šaltinis

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

socialinės rizikos šeimų Respublikos Vyriausybės 2006
vaikams
m. spalio 17 d. nutarimu Nr.
1020 (Žin., 2006,.Nr.: 112-4273)
89 punktas)

4.2.2. Parengti Vaikų nuo 2007-2008 m. po
gimimo
iki
privalomojo 500
valstybės
mokymosi pradžios gyvenimo ir (iš
ugdymo sąlygų gerinimo modelį biudžeto)
ir jį įgyvendinti (Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 20062008
metų
programos
įgyvendinimo
priemonių,
patvirtintų Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2006 m. spalio 17
d. nutarimu Nr. 1020 (Žin.,
2006,.Nr.:
112-4273)
91
punktas)
Mokyklos nelankymo prevencijos įgyvendinimo priemonės

Švietimo ir mokslo 2007-2008
ministerija,
m.
Socialinės apsaugos
ir darbo ministerija,
Sveikatos apsaugos
ministerija

Laukiamas rezultatas

priešmokyklinio
ugdymo
paslaugas
teikiančios
įstaigos,
padidės
švietimo
paslaugų,
teikiamų ikimokyklinio
ir
priešmokyklinio
amžiaus vaikams ir juos
auginančioms šeimoms
prieinamumas,
veiksmingumas,
lankstumas ir kokybė
įvertinant
socialinius,
kultūrinius
ir
ekonominius veiksnius.
Sumažės
socialinės
rizikos ir socialinės
atskirties
sąlygomis
augančių vaikų skaičius,
išaugs ugdymo paslaugų
prieinamumas socialinės
rizikos
šeimose
augantiems vaikams
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Preliminarus lėšų
Atsakingi
Įvykdymo
Laukiamas rezultatas
poreikis
vykdytojai
terminas
(tūkst. litų)ir jų
šaltinis
4.3. Sėkmingai bei 4.3.1. Paruošti kompleksinę, kasmet po 500
Švietimo ir mokslo 2007 – 2008 Bus
sumažintas
efektyviai įgyvendinti platų
priemonių
spektrą (iš
valstybės ministerija,
m.
nesimokančių
vaikų
mokyklos
nelankymo apimančią,
Mokyklos biudžeto)
Socialinės apsaugos
skaičių
prevenciją
nelankančių vaikų sugrąžinimo į
ir darbo ministerija,
mokyklas programą, kuri leistų
Vidaus
reikalų
užtikrinti, kad asmenų, įgijusių
ministerija
bent vidurinį išsilavinimą, dalis
sudarytų bent 85 proc. visų to
amžiaus jaunuolių (Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 20062008
metų
programos
įgyvendinimo
priemonių,
patvirtintos
Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2006
m. spalio 17 d. nutarimu Nr.
1020 (Žin., 2006,.Nr.: 112-4273)
90 punktas)
4.3.2. Vykdyti Vaikų ir jaunimo 2007 m. - 12000 Švietimo ir mokslo 2007-2008 m. Plėtojamos vaikų ir
jaunimo socializacijos
socializacijos
programą 2008 m. – 20000 ministerija,
galimybės,
skatinama
(Lietuvos
Respublikos (Iš valstybės ir Socialinės apsaugos
kultūrinė ir pilietinė
Vyriausybės 2004 m. vasario 23 savivaldybių
ir darbo ministerija,
branda.
d. nutarimas Nr. 209 „Dėl vaikų biudžetų)
Vidaus
reikalų
ir
jaunimo
socializacijos
ministerija
programos patvirtinimo“ (Žin.,
Kultūros
2004, Nr.: 30-995))
ministerija, Krašto
apsaugos
ministerija ir kt.
Socialinės pagalbos nepasiturintiems, socialinę atskirtį patiriantiems ar socialinės rizikos šeimose gyvenantiems mokiniams ir
studentams užtikrinimo priemonės:
Uždaviniai

Priemonės pavadinimas
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4.4. Užtikrinti socialinę
pagalbą
nepasiturintiems
ar
socialinę
atskirtį
patiriantiems
mokiniams
ir
studentams.

4.4.1. Įgyvendinti Aukštojo
mokslo sistemos plėtros 2006–
2010 metų planą.
(Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės 2006-2008 metų
programos
įgyvendinimo
priemonių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2006
m. spalio 17 d. nutarimu Nr.
1020 (Žin., 2006,.Nr.: 112-4273)
136 punktas)
4.4.2.
Reformuoti
studijų
finansavimą reglamentuojančius
teisės aktus - parengti atitinkamų
Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės nutarimų projektus
(Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės 2006-2008 metų
programos
įgyvendinimo
priemonių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2006
m. spalio 17 d. nutarimu Nr.
1020 (Žin., 2006,.Nr.: 112-4273)
137, 141 punktas)

Preliminarus lėšų
Atsakingi
Įvykdymo
poreikis
vykdytojai
terminas
(tūkst. litų)ir jų
šaltinis
Įgyvendinimui
Švietimo ir mokslo 2007 – 2010
2007 m. – 44 797 ministerija
m.
(Europos
Sąjungos
struktūrinių
fondų
ir
bendrojo
finansavi-mo
lėšos)
2008
m.
–
planuojamos
Švietimo ir mokslo 2007 m.
ministerija

2007 m. – 9000,
Švietimo ir mokslo 2007-2008
2008 m. -11000 ministerija
m.
(iš
valstybės
4.4.3. Parengti ir įgyvendinti
biudžeto,
Aukštųjų mokyklų studentų
valstybės
bendrabučių
atnaujinimo
programą
(Lietuvos
Respublikos

Laukiamas rezultatas

Sėkmingai
įvykdyta
pertvarka bus didelis
akstinas studijų kokybei
pagerinti.
Studijų
programos bus labiau
pritaikytos
studentų
paruošimui įsijungti į
darbo rinką.
Padidės
mokslo
aukštosiose
mokyklose
prieinamumas
Lankstesnė
aukštųjų
mokyklų finansavimo ir
paskolų teikimo sistema,
daugiau
remiami
studentai,
ypač
iš
nepasiturinčių šeimų.

Bus atnaujinta apie 100
bendrabučių,
įgyvendinta ne mažiau
20
bendrabučių
atnaujinimo investicijų
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Vyriausybės 2006-2008 metų
programos
įgyvendinimo
priemonių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2006
m. spalio 17 d. nutarimu Nr.
1020 (Žin., 2006,.Nr.: 112-4273)
142-143 punktas)

Preliminarus lėšų
poreikis
(tūkst. litų)ir jų
šaltinis
investicijų
programoje
Švietimo
ir
mokslo
ministerijai šiam
tikslui patvirtintų
asignavimų
ir
valstybinių
aukštųjų mokyklų
lėšų)

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

2007-2008 m. po Švietimo ir mokslo 2007-2008
5000 (iš valstybės ministerija
m.
biudžeto)
4.4.4.1. Vykdyti investicinę
Mokyklų
aprūpinimo
geltonaisiais autobusais 2006–
2008 metų programą (Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2005
m. spalio 19 d. nutarimas Nr.
1110 „Dėl mokyklų aprūpinimo

Laukiamas rezultatas

projektų. Atnaujintuose
bendrabučiuose
bus
modernizuotos energiją
teikiančios
sistemos,
padidės
bendrabučių
pastatų
energinis
naudingumas,
bus
sumažintas
energijos
vartojimas,
pastatų
konstrukcinė būklė ir
patalpos
atitiks
Statybinių reglamentų ir
atitinkamų
Higienos
normų
reikalavimus,
pagerės
studentų
gyvenimo
bendrabučiuose sąlygos,
sumažės
patalpų
naudojimo išlaidos
Pagerės
švietimo
paslaugų prieinamumas
vaikams gyvenantiems
toliau
nuo
mokslo
įstaigų, ypač kaimo
vietovėse
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2008
metų
programos
patvirtinimo“ (Žin., 2005, 1264497))
4.4.4.2. Vykdyti Specialiųjų
poreikių mokinių vežiojimo
2005–2008 metų programą
„Geltonasis
autobusas“
(Specialiojo ugdymo paslaugų
teikimo programa, patvirtinta
Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės 2004 m. lapkričio
22 d. nutarimu Nr. 1475 (Žin.,
2004, Nr. 170-6263);
Lietuvos Respublikos švietimo
ir mokslo ministro 2004 m.
gruodžio 7 d. įsakymas Nr.
ĮSAK-1953 „Dėl specialiųjų
poreikių mokinių vežiojimo
2005-2008 metų programos
„Geltonasis
autobusas“
patvirtinimo“
(Žin.,
2004,
Nr.:179-6627))
Pilietinės visuomenės ugdymo priemonės
4.5. Ugdyti pilietinę 4.5.1. Siekiant kuo plačiau
visuomenę parengiant ir įtraukti
nevyriausybines
įtraukiant jos dalyvius į organizacijas ir gyventojus į
aktyvią veiklą kovojant skurdo ir socialinės atskirties
su skurdu ir socialine mažinimo
veiklą,
rengti
atskirtimi.
regionuose
informacinius

Preliminarus lėšų
poreikis
(tūkst. litų)ir jų
šaltinis

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas

2007 – 2008 m. Švietimo ir mokslo 2007-2008
po
1000
(iš ministerija
m.
valstybės
biudžeto)

Bus užtikrintas dalies
didelių ir labai didelių
specialiųjų
ugdymosi
poreikių mokinių saugus
vežiojimas į bendrojo
lavinimo
mokyklas.
Sumažės
namuose
mokomų vaikų skaičius.
Laipsniškai
mažės
specialiųjų
poreikių
vaikų, kurie nelanko
švietimo
įstaigos,
skaičius.

Konkurso būdu iš
Europos
socialinio fondo
pagal
“Žmogiškųjų
išteklių
plėtros

Kiekvienoje apskrityje
per 2 metus, pasitelkus
Socialinės apsaugos ir
darbo bei Vidaus reikalų
ministerijos, profesinių
sąjungų
bei

Socialinės apsaugos 2007-2008
ir darbo ministerija, m.
Vidaus
reikalų
ministerija,
savivaldybės,
Nacionalinis skurdo

61

Uždaviniai

Priemonės pavadinimas

Preliminarus lėšų
Atsakingi
poreikis
vykdytojai
(tūkst. litų)ir jų
šaltinis
seminarus
bei
mokymą veiksmų
mažinimo
socialinės politikos klausimais, programos”
IV organizacijų tinklas
skatinti
valstybinių
ir prioritetą
nevalstybinių
institucijų
bendradarbiavimą
(Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2007
m. sausio 17 d. nutarimas Nr. 46
„Dėl skurdo ir socialinės
atskirties mažinimo 2007-2008
metų priemonių patvirtinimo“
(Žin. 2007, Nr.8-328))
4.5.2. Skatinti pagyvenusiųjų
veiklą
bei
užimtumą
bendruomenėje,
akcentuojant
mokymąsi
visą
gyvenimą.
Formuoti teigiamą senų žmonių
įvaizdį visuomenėje:
4.5.2.1.
Spaudos, radio ir Svarstomas
televizijos pagalba informuoti
pagyvenusius žmones jiems
aktualiais socialiniais klausimais

4.5.2.2. Vykdyti tarptautinį
projektą „Nuo atskirties į

Projekto
vykdymas

Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas

Nacionalinio
skurdo
mažinimo
tinklo
specialistus, bus surengti
informaciniai seminarai
ir mokymas visiems
suinteresuotiesiems
skurdo ir socialinės
atskirties
mažinimu,
ypač stengiamasi į šią
veiklą
įtraukti
savivaldybes
ir
bendruomenes

Lietuvos
pagyvenusių
žmonių
konfederacija
(LPŽK)

2007 – 2008
m.

Pagyvenusios
2007 moters
veiklos

2007-2008
m.

Leidžiamas
laikraštis
„Senjorų
žodis“
skleidžiantis
gerą
patyrimą,
reikiamą
informaciją.
Bus
analizuojamos
problemos
ir
jų
sprendimų
būdai,
platinama geroji patirtis.
7 ES šalyse taikomų
inovacijų paviešinimas,
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Preliminarus lėšų
Atsakingi
poreikis
vykdytojai
(tūkst. litų)ir jų
šaltinis
aprėptį: inovacijų skatinimas
m. – 5
centras,
integruojant pagyvenusius
Lietuvos
žmones į bendruomenės
Projekto rezultatų pagyvenusių
gyvenimą“ ( I2I ) ( dalyvauja 7
pritaikymas
žmonių
ES narės) bei pritaikyti jo
2007-2008 m. – konfederacija
rezultatus savivaldybėse
lėšos
(LPŽK), „Gabija“
planuojamos
4.5.2.3.
Vykdyti
projektą Projekto
„Gabija“
„Pagyvenusių žmonių įtakos vykdymas 2007
didinimas formuojant skurdo ir m. - 10
vienišumo ( socialinės atskirties)
mažinimo strategiją“ bei skleisti
jo
rezultatus
Lietuvos
regionuose
Pagyvenusios
Projekto rezultatų moters
veiklos
sklaida
centras,
2007 – 2008 m. – Lietuvos
27 pagal konkursą pagyvenusių
žmonių
konfederacija
(LPŽK), „Gabija“
4.5.2.4.
Vykdyti
projekto 12
Pagyvenusios
GRUNDTVIG 2 programą
moters
veiklos
„Mokymas IT ir kalbų bei kitų
centras
šalių
kultūrų
pažinimas
bendraujant
tiesiogiai
ir
internetu“
4.5.2.5. Pravesti edukacinius- 20
(Užsienio Socialinės apsaugos

Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas

bei taikymas Lietuvoje (
pilotiniai projektai)
Projekto
I2I
platus
taikymas
visoje
Lietuvoje

2007 m.

2007-2008
m.

2007 m.

2007 -2008

Pravesta 5 seminarai
pagal
Didžiosios
Britanijos
metodiką
„Get Heard“ rezultatai
pateikti SADM. Toliau
rezultatai
bus
skleidžiami visose ES
šalyse
Pravesti
seminarus
Lietuvos kaimuose ir
miesteliuose aktualiais
socialinės atskirties ir
skurdo
mažinimo
klausimais. Rezultatus
pateikti SADM
Vyresnio
amžiaus
mokymo
organizacijų
tinklo kūrimas ir jų
patirties skleidimas

Planuojama,

kad
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Preliminarus lėšų
Atsakingi
poreikis
vykdytojai
(tūkst. litų)ir jų
šaltinis
informacinius seminarus su fondai)
ir darbo ministerija,
pagyvenusiais
asmenimis
Lietuvos Caritas,
dirbantiems
žmonėms
Gerontologijos
ir
pasitelkiant Socialinės apsaugos
reabilitacijos
ir darbo ministerijos, Lietuvos
centras
Caritas bei Gerontologijos ir
reabilitacijos centro specialistus.

4.5.3. Patvirtinti ir įgyvendinti
Nacionalinę antidiskriminacinę
2006-2008 m. programą ir taip
užtikrinti teisės aktų, nustatančių
nediskriminavimo
ir
lygių
galimybių
principą
neatsižvelgiant į amžių, lytinę
orientaciją, negalią, rasę ar
etninę priklausomybę, religiją ar
įsitikinimus,
nuostatų
įgyvendinimą,
ugdyti
visuomenės
toleranciją,

2007 m. – 830
2008 m. – 200
(iš
valstybės
biudžeto
ir
Europos
Socialinio fondo)

Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas

m

seminaruose dalyvaus
apie 100 žmonių.
Vietos
lygmeniu
vykdomos akcijos, kurių
metu pagyvenusieji yra
skatinami įsijungti ir
aktyviai dalyvauti savo
bendruomenės
socialinėje
veikloje
(bendraamžio pagalba
bendraamžiui).
Veiklų
pasekoje
pagyvenusio
amžiaus
žmonės
aktyviau
įsijungs į socialinę ir
edukacinę veiklą savo
bendruomenėje.
Bus
objektyviai
išanalizuota
esama
padėtis;
išanalizuoti
teisės
aktai
bei,
prireikus,
inicijuoti
pakeitimai; visuomenė
įgys daugiau žinių apie
įvairių
visuomenės
grupių
problemas;
padidės
visuomenės
tolerancija šių grupių
atžvilgiu.

Socialinės apsaugos 2007 - 2008
ir darbo ministerija, m.
Švietimo ir mokslo
ministerija,
Teisingumo
ministerija, Vidaus
reikalų ministerija,
Užsienio
reikalų
ministerija, Lygių
galimybių
kontrolieriaus
tarnyba,
Tautinių
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informuoti visuomenę apie
lygybę ir nediskriminaciją, lygių
teisių
gynimo
priemones
(Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės 2006-2008 metų
programos
įgyvendinimo
priemonių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2006
m. spalio 17 d. nutarimu Nr.
1020 (Žin., 2006, Nr. 112-4273),
697 punktas)
4.5.4. Didinti moterų galimybes
eiti vadovaujančias pareigas ir
dalyvauti politinių ekonominių
sprendimų priėmimo procese,
bei skatinti moterų motyvaciją
aktyviai
dalyvauti
visuomeniniame ir politiniame
gyvenime (Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 26
d. nutarimas Nr. 1042 „Dėl
valstybinės moterų ir vyrų lygių
galimybių 2005-2009 metų
programos patvirtinimo“ (Žin.,
2005, Nr.: 116-4202))
4.5.5.
Skatinti valstybės ir
savivaldybės
institucijų
ir
nevyriausybinių
organizacijų

Preliminarus lėšų
poreikis
(tūkst. litų)ir jų
šaltinis

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas

mažumų ir išeivijos
departamentas prie
Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės

2007 m. – 45
Socialinės apsaugos 2008-2009
2008 m. – 10
ir darbo ministerija m.
(Iš
valstybės
biudžeto)

Bus
labiau
subalansuotas moterų ir
vyrų
atstovavimas
priimant politinius ir
ekonominius
sprendimus; sumažinta
vertikalioji darbo rinkos
segregacija

Kasmet po 10
Socialinės apsaugos 2008-2009
(iš
valstybės ir darbo ministerija, m.
biudžeto)
Savivaldybės

Institucinis
lyčių
lygybės mechanizmas
bus
sustiprintas
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bendradarbiavimą, užtikrinantį
lyčių lygybę, bei stiprinti
darbuotojų, valstybės tarnautojų,
teisėsaugos
ir
teisėtvarkos
pareigūnų,
aplinkosaugos
specialistų gebėjimus užtikrinti
moterų ir vyrų lygias galimybes
(Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 26
d. nutarimas Nr. 1042 „Dėl
valstybinės moterų ir vyrų lygių
galimybių 2005-2009 metų
programos patvirtinimo“ (Žin.,
2005, Nr.: 116-4202))
4.5.6. Siekiant atkreipti dėmesį į
skurdo, atskirties ir kitas opias
socialines
problemas,
organizuoti
„Krikščioniškąją
socialinę savaitę“ įtraukiant
bažnyčios, valdančių institucijų
bei socialinių paslaugų teikėjų
atstovus

Preliminarus lėšų
poreikis
(tūkst. litų)ir jų
šaltinis

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas

savivaldos
lygmeniu;
padidės
valstybės
tarnautojų, teisėsaugos ir
teisėtvarkos pareigūnų,
aplinkosaugos
specialistų
gebėjimai
lyčių lygybės klausimais

15
(Lietuvos Lietuvos Darbo
Darbo federacijos Federacija
ir EZA fondo EZA Fondas
lėšos)

2007 m.

Visuomenei
bus
primintos pagrindinės
krikščioniškosios
vertybės, bus skiriamas
didesnis
visuomenės
dėmesys
skurdo
ir
socialinės
atskirties
problemoms

____________________________________________________________________________

