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TARPŽINYBINĖS VAIKO GEROVĖS TARYBOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS
POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2020 m. gegužės 26 d. Nr. D5Vilnius
Posėdis buvo suorganizuotas 2020 m. gegužės 18 d. 13.00 val. nuotoliniu būdu ZOOM
platformoje.
Posėdžio pirmininkas – Linas Kukuraitis, socialinės apsaugos ir darbo ministras.
Pirmininko pavaduotoja – Elena Urbonienė, NVO vaikams konfederacijos direktorė.
Posėdžio sekretorė – Teresa Roščinska, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šeimos ir
vaiko teisių apsaugos grupės vyriausioji specialistė.
Dalyvavę Tarpžinybinės vaiko gerovės tarybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
(toliau – Taryba) nariai:
1. Aušra Kurienė – viešosios įstaigos „Paramos vaikams centras“ direktorė;
2. Edita Žiobienė – vaiko teisių apsaugos kontrolierė;
3. Giedrė Kvieskienė – NVO vaikams konfederacijos garbės pirmininkė;
4. Ramunė Jurkuvienė – Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos narė;
5. Daiva Buivydaitė-Garbštienė – Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Socialinės
politikos grupės patarėja;
6. Rugilė Andziukevičiūtė-Buzė – Ministro pirmininko patarėja;
7. Vilma Augienė – socialinės apsaugos ir darbo viceministrė;
8. Lina Sasnauskienė – Lietuvos autizmo asociacijos „Lietaus vaikai“ vadovė;
9. Kristina Košel-Partil – Lietuvos autizmo asociacijos „Lietaus vaikai“ valdybos pirmininkė;
10. Jonas Mickus – Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas švietimo ir kultūros klausimais;
11. Rasa Dičpetrienė – visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ generalinė direktorė;
12. Indrė Gajdosikienė – Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos narė;
13. Brigita Kairienė – visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ partnerė;
14. Vita Šulskytė – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus pavaduotoja;
15. Kristina Stepanova – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šeimos ir vaiko teisių
apsaugos grupės vadovė.
Posėdyje dalyvavo 17 Tarybos narių. Kvorumas susidarė.
Kiti dalyviai:
Lina Juškevičienė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Tarpinstitucinio
bendradarbiavimo koordinavimo skyriaus vedėja;
Daina Urbonaitienė – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyriausioji patarėja vaikų
klausimais.
Posėdžio eiga.
1. APTARTA. Socializacijos centrų veikla.
Posėdžio pirmininkas L. Kukuraitis pristatė posėdžio temą ir pasiūlė aptarti svarbiausius
jos aspektus bei klausimus kitam posėdžiui (05.25), kuriame dalyvaus Švietimo, mokslo ir sporto

ministerijos deleguoti asmenys. K. Stepanova nurodė, kad šiuo metu yra pateiktas Lietuvos
Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros (toliau – Priežiūros įstatymas) įstatymo
pakeitimo projektas, numatantis ne tik pagalbą vaikams, kuriems skiriama minimali ar vidutinė
priežiūra, tačiau ir paslaugas jų šeimoms. K. Stepanova pastebėjo, kad vien socializacijos centro
paskyrimas nepilnamečiui neišspręs visų problemų, kurios dažniausiai yra kompleksinio pobūdžio ir
susiję su visa paauglio artima aplinka, todėl pagalba šeimai yra be galo svarbi, atsižvelgiant į tai, kad
nepilnamečiui grįžus iš socializacijos centro, šeima turės gebėti palaikyti jo naują elgesio modelį. K.
Stepanovos nuomone, vienas svarbiausių klausimų būtų: ar planuojama diferencijuoti pagalbos teikimą
ir paslaugų vaikams, kurie yra socializacijos centruose, nes elgesio iššūkiai būna dėl įvairių priežasčių.
Socializacijos centruose esantys vaikai turi skirtingų poreikių ir jų būklė reikalauja skirtingų pagalbos
modelių, nepasisant to, jie yra vienoje grupėje. Tokiu būdu vaikams yra labiau pakenkiama. L.
Juškevičienė pritarė K. Stepanovos nuomonei dėl pagalbos diferencijavimo skirtingų poreikių
vaikams. Taip pat informavo, kad siuntimas į socializacijos centrą yra gaunamas labai sunkiai, dažnai
Nacionalinės švietimo agentūros (toliau – NŠA) išvadoje yra nepritarimas ir pateikiami siūlymai
prasilenkia su realybe, yra neįgyvendinami. L. Juškevičienės manymu, svarbu visoms institucijoms
sutarti, esant kokiomis aplinkybėmis nepilnametis turi patekti į socializacijos centrą ir kokią pagalbą
turi ten gauti. L. Kukuraitis paklausė, dėl kokių priežasčių NŠA taip retai išduoda teigiamas išvadas.
K. Stepanova paaiškino, kad Priežiūros įstatyme yra numatyta, kad prieš priimant sprendimą paskirti
socializacijos centrą, turi būti išnaudoti visos minimalios priežiūros priemonės ir kita pagalba. L.
Juškevičienė pastebėjo, kad iki socializacijos centro turėtų būti korekcijos centrai, tik reikia sutarti,
kokie jie būtų, ar su globos funkcija, ar tik su apgyvendinimu ir pan. L. Juškevičienė atkreipė Tarybos
narių dėmesį, kad šiuo metu nemažai nepilnamečių iš Vilniaus m. yra patekę į socializacijos centrą,
todėl atsižvelgiant į tai, kad dažnai jie yra pažįstami ir kartu vykdė nusikalstamas veikas, juos reikia
praskirstyti, kad nebūtų didelės jų koncentracijos vienoje vietoje. L. Kukuraitis paklausė, kokios
paslaugos tokiems vaikams yra vystytinos Lietuvos mastu. L. Juškevičienė nurodė, kad reikia
pritraukti nevyriausybines organizacijas ir kurti paauglių dienos centrus, kuriuose būtų teikiama
socialinė ir psichologinė pagalba. V. Augienė pastebėjo, kad socializacijos centrai nepilnamečių
akimis yra jų laisvės suvaržymas, todėl labai svarbu turėti ankstyvą diagnostiką apie problematiką,
kuri bręsta. V. Augienė pažymėjo, kad socializacijos centras turi būti kraštutinė priemonė, nesuveikus
kitoms pagalbos priemonėms. V. Augienė pastebėjo, kad kaip alternatyva socializacijos centrams gali
būti multidimensinė šeimos terapija. E. Žiobienė iškėlė klausimą, ar socializacijos centrai turi būti
švietimo sistemos dalis, patenkantys ten vaikai turi elgesio problemų, kiti yra įvykdę nusikalstamų
veikų. E. Žiobienė pritarė anksčiau išsakytoms mintims dėl korekcijos centrų. E. Žiobienės manymu,
teikiant pagalbą tokiems vaikams, svarbu atskirti, kas tinka vaikams, o kas paaugliams, taip pat
akcentuoti ne dalykines žinias, o asmenybines. E. Urbonienė atkreipė Tarybos narių dėmesį, kad nuo
2021 m. sausio 1 d. situacija pasikeis, nes darbo grupės dėl vaikų dienos centrų finansavimo modelio
veikla eina į pabaigą. Socialinių reikalų ir darbo komitetas bei Seimas pritaria esminiams pakeitimams.
E. Urbonienė pažymėjo, kad savivaldybės galės akredituoti vaikų dienos centrus, taip pat
savivaldybėms atsiras galimybė pirkti reikiamas paslaugas jų teritorijoje gyvenantiems vaikams.
Savivaldybės galės pirkti nevyriausybinių organizacijų paslaugas be viešųjų pirkimų ir be konkursų. A.
Kurienė nurodė, kad siekiant parinkti vaikams geriausius pagalbos būdus, reikės medicininių
diagnozių. Svarbu suvokti, kas su vaikais atsitikę, kad jie pateko į socializacijos centrą, ar jie turi
nerimo sutrikimus, ar elgesio-emocijų sutrikimus, ar kitus. A. Kurienė pažymėjo, kad nėra tokio vaiko,
kuris turėdamas gerą emocinę būseną, blogai elgtųsi, pvz., jei vaikas jaustųsi saugus ir sveikas, tai
nežalotų savęs, nesimuštų ir kt. A. Kurienės manymu, tokie korekcijos centrai turi būti
multidisciplininiai (sveikatos, švietimo ir socialinės sričių). A. Kurienė pažymėjo, kad dabartinių
socializacijos centrų koncepcija yra nepalanki vaikams sveikti. A. Kurienė pritarė ankstyvosios
diagnostikos minčiai ir pagalbos šeimai pradiniame etape. R. Jurkuvienė pritarė pagalbos šeimai su

vaiku minčiai. K. Stepanova informavo, kad į naują Europos ekonominės erdvės finansavimo
mechanizmo programą pavyko įdėti galimybę nevyriausybinėms organizacijoms ir kitoms įstaigoms
teikti projektus, kurių viena iš tikslinių grupių bus vaikai ir paaugliai su elgesio problemomis. Šiuo
metu su Centrine projektų valdymo agentūra yra derinami finansavimo dokumentai.
Posėdžio pirmininkas L. Kukuraitis, apibendrinęs vykusią diskusiją apie socializacijos
centrus ir jų veiklą, išskyrė 3 svarbiausius klausimų blokus: ankstyvosios diagnostikos, paslaugų
spektro ir socializacijos centrų vietos koncepcinėje sąrangoje klausimus. L. Kukuraitis nurodė, kad
minėti klausimai turėtų būti aptarti su Sveikatos apsaugos ministerija ir Švietimo, mokslo ir sporto
ministerija.
2. APTARTA. Kitas Tarpžinybinės vaiko gerovės tarybos posėdis.
Kitas Tarybos posėdis įvyks 2020 m. gegužės 25 d. 13.00 val., MS Teams platformoje, o
jo metu bus toliau kalbama apie socializacijos centrus, jų veiklą ir apie pagalbos organizavimą ypač
sudėtingą autizmo spektro sutrikimą turintiems vaikams ir jaunuoliams. Į posėdį pasiūlyta pakviesti:
sveikatos apsaugos viceministrę K. Garuolienę, Vaiko raidos centro ankstyvosios reabilitacijos
skyriaus vadovę L. Mikulėnaitę, gydytoją psichiatrę A. Dervinytę, Vilniaus miesto savivaldybės ir
Neįgaliųjų reikalų departamento atstovus.

Posėdžio pirmininkas

Linas Kukuraitis

Posėdžio sekretorė

Teresa Roščinska

