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SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS
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Vilnius

Posėdis įvyko: 2020 m. sausio 14 d.
Posėdžio pirmininkas: Rita Augutienė
Posėdžio sekretorė: Indrė Ivanauskienė
Dalyvavo:
1. Lietuvos socialinio darbo tarybos (toliau – Taryba) nariai: Donata Amšiejūtė,
Rita Augutienė, Lina Danusevičienė, Paulius Godvadas (nuotoliniu būdu), Ramunė
Jurkuvienė, Kasparas Laureckis, Rita Mickuvienė, Rasa Naujanienė, Violeta Toleikienė,
Laimutė Žalimienė.
2. Ne Tarybos nariai: Gaila Matulytė (SADM ministro patarėja).

DARBOTVARKĖ:
1. Tarybos narių pasidalinimas surinkta informacija apie šias socialinio darbo sritis:
socialinio darbuotojo teisinis statusas, saugumas, savireguliacija (socialinių
darbuotojų rengimas, jų kvalifikacijos kėlimas), socialinių darbuotojų etika,
socialinis darbas žmogaus teisių kontekste, socialinių paslaugų rūšys. Taip pat
pristatomas Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo (toliau –
Įstatymas) projektas. Minėtą informaciją ir Įstatymo projektą rengė R. Augutienė,
D. Amšiejūtė, L. Danusevičienė, P. Godvadas, R. Naujanienė, E.
Petruškevičienė, J. Sadauskas, J. Tamašauskienė, L. Žalimienė.
2. Diskusija apie galimą Įstatymo tobulinimą.
3. Kito posėdžio planavimas.

1. INFORMACIJOS PRISTATYMAS. Posėdžio metu Tarybos narė ir
šio posėdžio pirmininkė R. Augutienė pristatė surinktą ir
susistemintą informaciją bei Įstatymo projektą. Informacija buvo
pateikta lentelėje pagal šias socialinio darbo sritis:
 socialinių darbuotojų kvalifikacija;
 socialinių darbuotojų teisinis statusas, saugumas, garantijos
darbe;
 socialinių darbuotojų teisinis statusas/teisės;
 socialinių paslaugų samprata ir tikslai.
Minėtoje lentelėje buvo galima matyti palyginimus, kaip aukščiau išvardytos
socialinio darbo sritys nurodomos dabar galiojančiame Įstatyme ir kokie būtų pasiūlymai
galimam Įstatymo tobulinimui.
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Tarybos nariai sutarė, kad toliau rengiant Įstatymo projektą labai svarbu
įsivardinti argumentus, kodėl turėtų būti keičiamos, papildomos tam tikros Įstatymo dalys.

2. DISKUSIJA. Tarybos narių reakcijos, pasiūlymai ir (ar) pastabos
dėl Įstatymo tobulinimo, atsižvelgiant į pristatytą informaciją ir
Įstatymo projektą.
Diskusiją Tarybos nariai pradėjo nuo galimo Įstatymo pavadinimo – neaišku, ar
teisiškai jis gali būti sudarytas iš dviejų dalių – Socialinių paslaugų ir socialinio darbo (arba
atvirkščiai) įstatymas.
Posėdžio metu buvo aptartas Įstatymo projekto 20 straipsnis, kuriame buvo
koreguotas socialinio darbo apibrėžimas. Taip pat minėtas straipsnis papildytas socialinio
darbo sritimis: socialinis darbas gerontologijoje/gerontologinis socialinis darbas; socialinis
darbas su vaiku ir šeima; socialinis darbas teisėtvarkos srityje; socialinis darbas vaiko
gerovės srityje; socialinis darbas su jaunimu; socialinis darbas sveikatos priežiūros
sistemoje; socialinis darbas švietimo sistemoje; socialinis darbas bendruomenėje
(bendruomenės plėtotojas); socialinis darbas užimtumo srityje (nedarbo atvejai); socialinę
riziką patiriantys suaugę asmenys (benamystė ar pan.).
Įstatymo projekto 20 straipsnyje nurodyti socialinio darbo veikimo lygmenys –
mikro, mezo ir makro. Dėl laiko stokos Tarybos nariai nusprendė apie minėtus lygmenis
diskutuoti kito posėdžio metu.
Diskutuota apie Lietuvos socialinių darbuotojų etikos kodeksą. Buvo svarstyta
galimybė tokį kodeksą parengti 2021 m., nes šiuo metu Lietuvos socialinių darbuotojų
asociacijos parengtas Etikos kodeksas nėra teisinis dokumentas, kurio nuorodą būtų galima
rašyti Įstatyme. Taip pat buvo svarstyta Įstatymo projekto 20 straipsnyje nurodytas esmines
socialinio darbo vertybes (poreikio pagalbai atliepimas, socialinis teisingumas, asmens vertė
ir orumas, žmogiškieji santykiai, integralumas, kompetencija), kuriomis socialinis darbuotojas
grindžia savo veiklą, perkelti į Lietuvos socialinių darbuotojų etikos kodeksą.
Tarybos nariai atkreipė dėmesį dėl būtino galiojančio Socialinių paslaugų įstatymo
20 straipsnio 3 dalies keitimo, derinant ją su Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu
ir jį įgyvendinančiais teisės aktais. Taip pat buvo diskutuota dėl asmens, įgijusio socialinės
pedagogikos kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ar socialinio
pedagogo kvalifikaciją, jeigu jis dirbs su vaikais ir (arba) šeimomis, teisės dirbti socialiniu
darbuotoju.

NUTARTA.
 Tarybos narė R. Naujanienė kuruos informacijos rinkimą ir sisteminimą,
rengiant socialinio darbo apibrėžimą ir socialinio darbo sričių aprašymus. Į
minėtą informacijos rikimą, sisteminimą R. Naujanienė įtrauks visus Tarybos
narius.
 Kito posėdžio metu Ministerijos atstovai pasidalins informacija dėl dvigubo
Įstatymo pavadinimo galimybės, galiojančio Socialinių paslaugų įstatymo 20
straipsnio 3 dalies pakeitimo. Taip pat minėti atstovai pasidomės, ar turima
statistinių duomenų apie socialinių pedagogų, dirbančių socialinių paslaugų
srityje, skaičių.
 Diskusija apie galimą Socialinių paslaugų įstatymo tobulinimą bus tęsiama ir
kito posėdžio metu.
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Kitą posėdį moderuos R. Jurkuvienė.
Kitas Tarybos posėdis vyks šių metų vasario 12 d.

Posėdžio pirmininkas
Posėdžio sekretorė

Rita Augutienė
Indrė Ivanauskienė

