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Elektroninis posėdis įvyko 2020 m. birželio 16 d.
Dalyvavo: 11 Tarybos narių iš 20 (Lukas Kornelijus Vaičiakas, Eitvydas
Bingelis, Janina Krušinskaitė, Irena Segalovičienė, Dalia Kavoliūnienė, Roma Žakaitienė,
Ramūnas Navickas, Edvinas Regelskis, Aistė Adomavičienė, Henrika Varnienė, Sandra
Brigytė).
Posėdyje taip pat dalyvavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos,
Nacionalinės NVO koalicijos, Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo,
Nacionalinės vaikų konfederacijos, NVO teisės instituto atstovai.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl vaikų dienos centrų teikiamų paslaugų ir socialinės priežiūros paslaugų
akreditavimo.
SVARSTYTA:
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovė Daina Urbonaitienė pristatė
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos inicijuotus Socialinių paslaugų įstatymo pakeitimus,
priimtus 2020 m. gegužės mėn., reglamentuojančius socialinės priežiūros paslaugų
akreditavimą. Pagrindinė naujos sistemos idėja ‒ nustatyti tam tikrą kokybės standartą,
privalomą visiems socialinių paslaugų teikėjams, tarp jų ir nevyriausybinėms organizacijoms,
kurį atitinkantys socialinių paslaugų teikėjai galės teikti socialines paslaugas pagal tiesiogines
paslaugų finansavimo sutartis su savivaldybe, o ne konkursinio finansavimo būdu. Pagal
numatomus socialinių paslaugų akreditavimo etapus, nuo 2021 m. sausio 1 dienos bus
pradėtos akredituoti vaikų dienos centrų paslaugos, o 2022 m. sausio 1 d. jau bus
akredituojamos visos socialinės priežiūros paslaugos.

2
Įvyko

diskusija

su nevyriausybinių organizacijų atstovais. Buvo

išreikšti nuogąstavimai, ar nevyriausybinėms organizacijoms, dabar teikiančioms socialines
paslaugas ir norinčiomis tapti akredituotas socialinių paslaugų teikėjais, nebus iškelti per
griežti reikalavimai, kurių jos nepajėgs įvykdyti, taip pat ar nepasitaikys atvejų, kai
savivaldybės nepagrįstai nesuteiks akreditavimo. D. Urbonaitienė patikino, kad pagrindiniai
reikalavimai bus keliami specialistams ir patalpoms, kuriose vykdoma veikla. Prioritetas –
užtikrinti, kad būtų teikiamos kokybiškos paslaugos, ir organizacijos tikrai bus pajėgios
keliamus reikalavimus atitikti. Taip pat pažymėta, kad naujoje sistemoje nevyriausybines
skėtines organizacijas numatyta įtraukti kaip partnerius, kartu su savivaldybėmis vykdančius
socialinių paslaugų akreditavimo proceso stebėseną. Išsakyta mintis, kad socialinių paslaugų
akreditavimas yra sveikintinas ir reikalingas tobulinant socialinių paslaugų sistemą.
NUTARTA. Siekiant užtikrinti kuo sklandesnę socialinės priežiūros paslaugų
akreditavimo sistemos pradžią, skatinti bendradarbiavimą tarp ministerijos, savivaldybių ir
nevyriausybinių organizacijų.
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