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Projekto rengėjas – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau - SADM).
Projekto tikslas – patvirtinti Bazinį paslaugų šeimai paketą.
Dabartinė situacija:
Šeimos stiprinimo įstatyme nurodyta, kad Vyriausybė nustato Bazinį paslaugų šeimai paketą, kurio
prieinamumą savo teritorijoje užtikrina visos savivaldybės (įsigaliojo 2018-09-01).
Bazinis paslaugų šeimai paketas – šeimai teikiamų psichosocialinių, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo,
vaikų priežiūros ir ugdymo, sveikatos, švietimo, sociokultūrinių paslaugų, užtikrinančių būtinąją pagalbą,
skirtą šeimos gebėjimams stiprinti ir sudaryti galimybes kurti sveiką ir darnią aplinką šeimoje, rinkinys.
Projekto esmė – nustatyti 14 šeimos stiprinimo paslaugų, kurių prieinamumą šeimoms užtikrina visos
savivaldybės. Projekte siūloma:
1) Pakete numatyti šias paslaugas: atvirąjį darbą su jaunimu; ikimokyklinį ugdymą; informavimą;
konsultavimą; kultūrinių/informacinių kompetencijų/skaitymo raštingumo ugdymą; šeimos mediaciją;
neformalųjį vaikų švietimą; nemokamą pirminę teisinę pagalbą; pasirengimą šeimai/tėvystės įgūdžių
ugdymą; pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą; psichosocialinę pagalbą; švietimo pagalbą;
vaikų dienos socialinę priežiūrą; vaikų raidos sutrikimų ankstyvąją reabilitaciją.
2) Pavesti SADM vykdyti Pakete numatytų paslaugų prieinamumo stebėseną savivaldybėse pagal šių
paslaugų teikimo Aprašymą (pridedama Paketo priede). Aprašyme nustatytos paslaugų charakteristikos:
teikimo laikas, būdai, teikėjai, išvystymo normos, siektini rezultatai.
Pakete numatytos paslaugos jau yra teikiamos, tačiau ne visose savivaldybėse jų teikimas yra užtikrinamas
arba užtikrinamas nepakankamai.
Papildomas lėšų poreikis, siekiant užtikrinti paslaugų prieinamumą visose savivaldybėse, nenumatytas.
Projektas bus įgyvendinamas iš valstybės biudžeto (VB), savivaldybių biudžetų, ES fondų lėšų.
Planuojama 2019 m. Pakete numatytoms ir šiuo metu jau teikiamoms paslaugoms panaudoti 483 mln. eurų
VB ir ES fondų lėšų.
2020 m. papildomos VB, ES fondų lėšos (papildomai apie 606 tūkst. eurų) yra planuojamos tik daliai (5)
paslaugų: atvirajam darbui su jaunimu (papildomai 144 tūkst. eurų VB), šeimos mediacijai (papildomai 273
tūkst. eurų ES fondų), nemokamai pirminei teisinei pagalbai (papildomai 2 tūkst. eurų VB), pasirengimui
šeimai/tėvystės ugdymui (papildomai 101 tūkst. ES fondų lėšų), vaikų dienos socialinei priežiūrai (papildomai
86 tūkst. eurų VB).
Derinimas. Projektas svarstytas 2019-05-28 ir 2019-06-11 tarpinstituciniuose pasitarimuose, aptartas 201906-03 ministrų pasitarime.
Projektas patikslintas pagal Vyriausybės kanceliarijos Socialinės politikos grupės pažymose (2018-12-18 Nr.
NV-3469; 2019-05-21 Nr. NV-1394) bei Teisės grupės išvadose (2018-12-17 Nr. NV-3456; 2019-05-24 Nr.
NV-1429; 2019-06-10 Nr. NV-1625) pateiktas pastabas.
Atitiktis Vyriausybės programai – įgyvendina Vyriausybės programos (9, 25, 27 p.) siekius kurti gyvenimui
šeimoje palankią aplinką ir veiksmingą pagalbos šeimai sistemą, išlaikant šeimos stabilumą, sudarant
galimybes šeimoms gauti psichologinę pagalbą, mediacijos paslaugas, skatinant vaikų dienos centrų paplitimą
gyvenvietėse, nutolusiose nuo savivaldybės centro ir kt.
Dalykinio vertinimo išvada.
Projektą siūlome svarstyti Vyriausybės posėdžio B dalyje.
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