2021-2030 m. Šeimos politikos
stiprinimo plėtros programa

NPP
NPP tikslas
2. Didinti gyventojų socialinę gerovę ir įtrauktį, stiprinti
sveikatą ir gerinti Lietuvos demografinę padėtį

Uždavinio problemos
1. Krizinėse situacijose šeimos operatyviai nesulaukia pagalbos
2. Neužtikrinamos moterų ir vyrų lygios galimybės

NPP uždavinys
2.5. Gerinti aplinką šeimai, siekiant didinti gimstamumą ir
gyvenimo kokybę bei sudaryti sąlygas derinti darbo ir
šeiminius įsipareigojimus

NPP uždavinio rodikliai
2.5.1. Namų ūkių su vaikais skurdo rizikos lygis (2025 m. –
15,0 proc., 2030 m. – 12,0 proc.)
2.5.2. Suminis gimstamumo rodiklis, vaikų skaičius
tenkantis vienai moteriai (2025 m. – 1,7, 2030 m. – 1,75)
2.5.3. Moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis (2025 m.
– 11,5 proc., 2030 m. – 10,0 proc.)

1 problemos priežastys
1. Fragmentuota ir menkai prieinama krizinių situacijų įveika
2. Vaikų ugdymo ir priežiūros paslaugų prieinamumo trūkumas
neigiamai veikia šeimų sprendimą susilaukti daugiau vaikų
3. Šeimos, priklausančios pažeidžiamų asmenų grupėms,
susiduria su rizika patirti skurdą ir atskirtį
4. Neišplėtotas valstybės institucijų, savivaldybių ir
nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas šeimos
politikos srityje
5. Dėmesio sveikatai, naudingų įpročių, vertybių ir elgesio
formavimui trūkumas
6. Klaidingos, neišsamios vaiko teisių žinios visuomenėje ir
praktinio įgyvendinimo iššūkiai

2 problemos priežastys
1. Stereotipais pagrįsti moterų ir vyrų vaidmenys šeimoje ir
visuomenėje bei nepakankamas vyrų įsitraukimas į šeimos
gyvenimą
2. Persikertančioji nelygybė

Finansavimo šaltiniai
- Valstybės biudžetas
- „Europos socialinis fondas“ +

1. Stiprinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, socialinės
paramos veiksmingumą kriziniais atvejais šeimoje
2. Plėtoti įrodymais grįstas programas ir trūkstamas specializuotas
paslaugas, skirtas šeimoms (tėvams, globėjams (rūpintojams),
įtėviams ir kt.), vaikams ir jauniems žmonėms
3. Užtikrinti vaikų priežiūros paslaugų įvairovę ir prieinamumą
4. Padidinti globojamiems (rūpinamiems) vaikams teikiamą
paramą būtiniausiems poreikiams (mitybos, sveikatos priežiūros,
ugdymo) užtikrinti
5. Padidinti nemokamo mokinių maitinimo prieinamumą ir
paramą mokinio reikmenims įsigyti
6. Stiprinti šeimos interesų atstovavimą ir mažinti stigmatizuotą
visuomenės požiūrį į tam tikras šeimas
7. Stiprinti vaikų ir jaunimo lytiškumo ugdymą
8. Stiprinti vaiko teisių įgyvendinimą ir apsaugą
9. Užtikrinti stereotipais pagrįsto moterų ir vyrų vaidmenų
šeimoje ir visuomenėje paplitimo mažėjimą
10. Tobulinti vaiko priežiūros išmokų sistemą

