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Pokyčiai vaiko teisių
apsaugos srityje

Vaiko situacijos vertinimas
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Galimų vaiko
teisių pažeidimų
nagrinėjimas

Grėsmės vaikui lygius nuo 2020 m.
sausio 1 d. pakeis Vaiko situacijos
vertinimas.

Įvertinus vaiko situaciją, nustatomas:
1) Vaiko apsaugos poreikis – ne vėliau kaip kitą darbo
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dieną VTAS inicijuoja AV paskyrimą + organizuoja MK
sudarymą (MK dirbs su šeima 30 dienų). Taikoma vaiko
laikinoji priežiūra arba vaikas paimamas iš jo atstovų
pagal įstatymą.

2) Būtinybė vertinti pagalbos vaikui ir (ar) šeimai
poreikį – ne vėliau kaip kitą darbo dieną VTAS
inicijuoja AV paskyrimą.

3) Galimi vaiko teisių pažeidimai nenustatomi.

Vaiko laikinoji priežiūra
1. Vaiko giminaičių, su vaiku emociniai ryšiais susijusių asmenų ir
kitų vaiko atstovų pagal įstatymą nurodytų asmenų šeimoje,
vaiko ir jo atstovų pagal įstatymą gyvenamojoje vietoje arba
šių asmenų gyvenamojoje vietoje

Vaiko laikinojo priežiūra
gali būti nustatoma

2. Socialinę priežiūrą teikiančioje socialinių paslaugų įstaigoje –
kartu su vaiko atstovai pagal įstatymą arba vienu iš jų, kuris
nekelia pavojaus vaiko fiziniam ir psichiniam saugumui
Vaiko laikinoji priežiūra gali būti nustatoma ir vaiko tėvų ar kitų jo
atstovų pagal įstatymą prašymu, savivaldybės AD sprendimu pas
vaiko giminaičius, su vaiku emociniais ryšiais susijusius asmenis ar
kt. vaiko atstovų pagal įstatymą nurodytus asmenis. Vaiko laikinoji
priežiūra nuo 2020 m. sausio 1 d. pakeis vaiko laikinosios globos
tėvų prašymu nustatymą.

Vaiko laikinoji priežiūra

Kai taikoma nustačius
vaiko apsaugos poreikį ir
organizuojama pas fizinius
asmenis – iki 30 dienų.
Pagal poreikį, vaiko
laikinoji priežiūra gali būti
pratęsiama iki 30 dienų
arba keičiama į vaiko
laikinosios priežiūros
priemonę socialinių
paslaugų įstaigoje.

Kai taikoma nustačius
vaiko apsaugos poreikį ir
organizuojama socialinių
paslaugų įstaigoje – pagal
poreikį, bet ne ilgiau kaip
12 mėnesių

Tėvų
prašymu – ne
ilgiau kaip 6
mėnesius.

Vaiko laikinoji priežiūra
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Vaiko laikinoji
priežiūra
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Už vaiko laikinąją priežiūrą atsakingas AV. Jis turi
įvertinti vaiko priežiūrą vykdančių asmenų pagalbos ir
paslaugų poreikį, ir tokį identifikavus, užtikrinti.

Nustačius vaiko laikinąją priežiūrą tėvų prašymu, vaiko laikinosios
priežiūros išmoka neskiriama, tačiau vaiką prižiūrinčiam asmeniui
priežiūros metu gali būti skiriama socialinė parama Pinginės
socialinės paramos nepasiturtintiems gyventojams įstatymo
nustatyta tvarka.
Kitais atvejais, asmuo, laikinai prižiūrintis vaiką, gali kreiptis į savo
gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją dėl vaiko
laikinosios priežiūros išmokos, pasibaigus vaiko laikinajai priežiūrai,
bet ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo vaiko laikinosios priežiūros
pirmos dienos. Vaiko laikinosios priežiūros išmoka skiriama už
kiekvieną laikinai prižiūrimą vaiką, Lietuvos Respublikos išmokų
vaikams nustatyta tvarka.

Pagrindiniai pakeitimai AV apraše
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Atvejo
vadyba

VTAS identifikuoja „pirminę“ situaciją – ar yra galimi
vaiko teisių pažeidimai. AV yra pagrindinis atsakingas
už visapusišką vaiko ir šeimos poreikių įvertinimą ir
pagalbos/paslaugų užtikrinimą.
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AV gali būti taikomas
Galimą vaiko teisių
pažeidimą

Inicijuotas vaiko tėvų ar pagalbą
vaikams ir (ar) šeimoms
organizuojančių ir teikiančių įstaigų,
organizacijų prašymu (net nenustačius
galimų VTP)

Pradedama AV, jei poreikis nustatomas

Nepradedama AV, jei poreikis nenustatomas, bet
savivaldybė turi užtikrinti bendrąsias socialines
paslaugas vaikui ir šeimai (jei reikia)

AV pirmiausia įvertina, ar yra
kompleksinės pagalbos šeimai
ir (ar) vaikui poreikis

EEE ir Norvegijos finansiniai mechanizmai
MDFT programa – Multidimensional Family Therapy programme, skirta 11-19 metų vaikams ir
jauniems žmonėms, kurie jau yra padarę nusikalstamų veikų ar nusižengimų, ir kuriems yra taip pat
būdingas kitoks sudėtingas, socialiai nepriimtinas elgesys.
Incredible Years Programme – „Neįtikėtini metai“ yra įrodymais pagrįstų programų, skirtų tėvams,
vaikams ir mokytojams, rinkinys, paremtas daugiau nei 30 metų tyrimų. Tikslas yra užkirsti kelią vaikų
elgesio problemoms, jas šalinti bei ugdyti vaikų socialinę, emocinę ir akademinę kompetenciją.
Vienos stotelės centrai – 2 centrų įkūrimas, skirtų teikti vienoje vietoje visas šeimai reikalingas
paslaugas (su apgyvendinimo galimybe).
Įrodymais grįstos, kompleksinės paslaugos vaikams ir jauniems žmonėms iš labiausiai pažeidžiamų
grupių.
______________________________________________________________

Daugiau info: https://www.cpva.lt/eee-ir-norvegijos-finansiniai-mechanizmai-2014-2021-m./finansuojamossritys/531

