LIETUVOS RESPUBLIKOS
SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS
LIETUVOS SOCIALINIO DARBO TARYBOS POSĖDIS
PROTOKOLAS
2020-06-25 Nr.
Vilnius
Posėdis įvyko: 2020 m. birželio 25 d.
Posėdžio pirmininkas: Kasparas Laureckis
Posėdžio sekretorė: Indrė Ivanauskienė
Dalyvavo:
1. Lietuvos socialinio darbo tarybos (toliau – Taryba) nariai: Rita Augutienė, Lina
Danusevičienė, Ramunė Jurkuvienė, Kasparas Laureckis, Rita Mickuvienė, Rasa Naujanienė,
Justinas Sadauskas, Sigita Šimkienė, Jūratė Tamašauskienė, Violeta Toleikienė, Laimutė
Žalimienė.
2. Ne Tarybos nariai: Gaila Matulytė (SADM ministro patarėja).

DARBOTVARKĖ:
1. Naujienos iš Ministerijos (pristatys V. Toleikienė ir ministro patarėja G.
Matulytė);
2. Socialinio darbo tarybos iki šiol nuveiktų darbų apžvalga;
3. Tarybos narių įžvalgų, patirčių pasidalinimas;
4. Kito posėdžio planavimas.
1. NAUJIENOS IŠ MINISTERIJOS. Tarybos narė V. Toleikienė informavo, kad
priimti Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo (toliau – SPĮ)
pakeitimai: nuo 2021-01-01 bus akredituojami vaikų dienos centrai (tiesioginis
vaikų dienos centrų finansavimas, nebereikės dalyvauti konkursuose), nuostatos
dėl socialinių darbuotojų išsilavinimo, globos centrų veiklos reglamentavimo
pakeitimai – praplėstos globos centrų funkcijos, rengiamas Globos centro veiklos
tvarkos aprašas, nuostatos dėl licencijuotos veiklos sugriežtinimo (viena iš
licencijavimo sąlygų – asmeninių apsaugos priemonių rezervas 30 dienų),
socialinių paslaugų įstaigų vadovų kvalifikacijos kėlimas ministro nustatyta
tvarka. Ministro patarėja G. Matulytė informavo apie psichikos sveikatos
stiprinimo veiklas, vykdomas kartu su Sveikatos apsaugos ministerija.
Planuojama, kad psichikos sveikatos centruose dirbs 120 naujų specialistų, o
visuomenės sveikatos biuruose – 90 naujų specialistų. Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos priemonės – specialistų kvalifikacijos kėlimas, mokymai.
Planuojama apmokyti 350 socialinių paslaugų srities darbuotojų, taip pat
Užimtumo tarnybos specialistų. Planuojama pagalbos linija senjorams, Tėvų
linijos ir kitų emocinių linijų stiprinimas, supervizijų modelio taikymas socialinių
paslaugų srities darbuotojams (po įvykusio projekto – tarpžinybinių supervizijų
ciklo). Svarbios vyrams skirtos paslaugos – planuojamas krizių centrų
stiprinimas.
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2. SOCIALINIO DARBO TARYBOS IKI ŠIOL NUVEIKTŲ DARBŲ
APŽVALGA. Tarybos narė R. Naujanienė priminė praėjusio (02-12) Tarybos
posėdžio eigą, keltus klausimus, paskirstytas užduotis. Atkreiptinas dėmesys, kad
Tarybos inicijuotas SPĮ pakeitimas dėl socialinių darbuotojų išsilavinimo jau
priimtas. Tarybos narė L. Danusevičienė siūlė pristatyti Tarybos narių rengtus
siūlymus dėl socialinio darbo apibrėžimo įvairiose srityse (švietimo, sveikatos,
teisėtvarkos). Tačiau, posėdžio pirmininko K. Laureckio siūlymu ir kitų Tarybos
narių pritarimu, buvo nuspręsta diskutuoti keliais aspektais – kaip šiandien (po
karantino) matome socialinį darbą? Kokias galimybes, poreikį matytume SPĮ
pakeitimams?
3. TARYBOS NARIŲ ĮŽVALGŲ, PATIRČIŲ PASIDALINIMAS. Tarybos narė J.
Tamašauskienė sakė, kad Socialinių darbuotojų asociacija karantino metu veikė
intensyviai – sukūrė savo tinklalapį, kuriame nuolat skelbė naujausią informaciją
dėl COVID-19, atliko tyrimą ir apibendrino jo rezultatus dėl socialinių
darbuotojų jausenos, emocinės sveikatos karantino metu, rūpinosi labdara, kartu
su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija parengė nuotolinio darbo
rekomendacijas. J. Tamašauskienė teigė, kad šalyje paskelbtas karantinas
socialinio darbo prestižą labai sumenkino – buvo sustiprintas visuomenės
požiūris, kad socialinis darbuotojas atneša maisto produktų ar tvarko namus ir
pan. Socialinio darbuotojo profesiją būtų galima stiprinti SPĮ, todėl Socialinių
darbuotojų asociacija SRDK pirmininkei R. Šalaševičiūtei pateikė siūlymus dėl
SPĮ pakeitimo (posėdžio metu J. Tamašauskienė šiais siūlymais pasidalijo su
visais Tarybos nariais). Tarybos narė R. Naujanienė teigė, kad norėtųsi
konkretaus plano dėl SPĮ pakeitimo. Taip pat R. Naujanienė kėlė klausimą – kaip
reikėtų tęsti veiklą dėl SPĮ pakeitimo? Taip pat liko neišspręstas klausimas dėl
socialinių darbuotojų etikos kodekso. Tarybos narė R. Jurkuvienė sakė mananti,
kad „gyvenimas eina greičiau nei įstatymas“. Atskiros socialinio darbo sritys
praktikoje jau yra, todėl nebereikėtų svarstyti, ar jos turėtų atsidurti įstatyme.
Socialinės paslaugos yra nepakankamos, todėl paslaugų plėtra yra būtina. R.
Jurkuvienė siūlė pasvarstyti, kaip SPĮ padėtų socialinio darbo vystymuisi.
Tarybos narė L. Danusevičienė siūlė Tarybos posėdžius organizuoti nuotoliniu
būdu, siekiant didesnio posėdžių dažnumo. Tarybos narė S. Šimkienė teigė, kad
reikėtų bendro susitarimo dėl informacijos sklaidos (šiuo atveju, jos nepakako dėl
jau priimtų ar siūlomų SPĮ pakeitimų). Taip pat ji siūlė kito Tarybos posėdžio
metu sutarti prioritetus, svarbius klausimus. Tarybos narė L. Žalimienė siūlė į
SPĮ pakeitimus žiūrėti kaip ir į Tarybos indėlį. Taip pat aktualus informacijos
dalinimosi klausimas. L. Žalimienė siūlė Tarybos nariams ir toliau dirbti su SPĮ.
Tarybos narys J. Sadauskas kėlė klausimą, ar socialinių darbuotojų etikos
kodeksas turėtų būti tvirtinamas ministro įsakymu, ar jį rengti ir tvirtinti turėtų
socialinių darbuotojų asociacija? Tarybos narė R. Augutienė klausė, ar SPĮ
pasiekia praktikus? Reikalingas sutarimas dėl informacijos sklaidos, aiškaus
veiksmų plano, terminų. Taip pat svarbu nepamiršti klausimo, ar SPĮ galėtų tapti
Socialinio darbo ir socialinių paslaugų įstatymu. Ministro patarėja G. Matulytė
ragino Tarybos narius nesustoti, tęsti pradėtus svarbius darbus. Taip pat dalintis
turima informacija. Tarybos narė R. Mickuvienė sakė mananti, jog svarbu, kad
SPĮ pakeitimai buvo pateikti ir priimti. Siūlė dirbti ties vienu konkrečiu klausimu,
palaipsniui, taip siekiant greitesnio rezultato. Tarybos narė V. Toleikienė teigė,
kad kokybiniams SPĮ pakeitimams reikia stiprių argumentų – šiuo metu priimti
įstatymo pakeitimai yra „techninio“ pobūdžio. Tarybos narys, posėdžio
pirmininkas K. Laureckis teigė, kad Socialinio darbo taryba nėra greitų pokyčių,
„produktų“ erdvė. Svarbu nepamiršti Tarybos misijos, funkcijų. Siūloma priimti

3

pokyčius – jie nuolat vyksta. K. Laureckis mano, kad Tarybos darbo sėkmė yra
gebėjimas bendradarbiauti su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Šiuo metu
trūksta bendradarbiavimo patirties. Svarbus Tarybos veiklos viešinimas. Pasisakė
už Socialinio darbo ir socialinių paslaugų įstatymo rengimą, tęstinį darbą.






NUTARTA.
Tęsti diskusiją apie tolimesnę Tarybos veiklą, SPĮ pakeitimus.
Diskusija apie bendradarbiavimą su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kito
posėdžio metu.
Kitas Tarybos posėdis vyks šių metų liepos 29 d.
Kitą Tarybos posėdį moderuos R. Naujanienė.

Posėdžio pirmininkas

Kasparas Laureckis

Posėdžio sekretorė

Indrė Ivanauskienė

