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Projekto rengėjas – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
Projekto tikslas – patikslinti Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodiką,
suderinant ją su Šeimynų ir Socialinių paslaugų įstatymų nuostatomis.
Dabartinė situacija:
 Socialinių paslaugų įstatyme: nebėra sąvokų „socialinės rizikos šeima“, „socialinės rizikos vaikas“,
„socialinės rizikos suaugęs asmuo“ ir vietoj jų įvirtinta nauja „socialinės rizikos“ sąvoka; nustatyta, kad
likusio be tėvų globos vaiko socialinė globa finansuojama iš savivaldybės biudžeto ir iš valstybės biudžeto
lėšų, skirtų globos (rūpybos) išmokai pagal Išmokų vaikams įstatymą mokėti.
 Šeimynų įstatyme nustatyta, kad šeimynos dalyviams garantuojamos Socialinių paslaugų finansavimo ir
lėšų apskaičiavimo metodikoje nustatytos pajamos, kurios nuo 2019-01-01 negali būti mažesnės negu
1,1637 MMA (645 eurai), nepriklausomai nuo šeimynoje globojamų (rūpinamų) vaikų skaičiaus (iki tol
buvo 600 eurų).
Be šeimynos dalyvio išlaikymo pajamų, finansuojamų iš savivaldybės biudžeto, šeimynai iš valstybės
biudžeto pagal Išmokų vaikams įstatymą už kiekvieną vaiką yra mokama globos (rūpybos) išmoka (4 BSI,
152 eurai) ir globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas (4 BSI, 152 eurai).
Šalyje (28 savivaldybėse) veikia 55 šeimynos (79 šeimynų dalyviai), jose globojami (rūpinami) 375 vaikai.
Projekto esmė. Projekte siūloma:
 Suderinti nuostatas su Socialinių paslaugų įstatymo nuostatomis: atsisakyti „socialinės rizikos šeima“,
„socialinės rizikos vaikas“, „socialinės rizikos suaugęs asmuo“ sąvokų bei patikslinti likusių be tėvų globos
vaikų socialinės globos finansavimo šaltinį (teisinis reguliavimas iš esmės nesikeičia).
 Patikslinti šeimynos dalyvio pajamų dydį ir nustatyti, kad šis dydis yra toks, koks nustatytas Šeimynų
įstatyme, t.y. 1,1637 MMA (645 eurai).
Derinimas. Projektas svarstytas 2019-06-11 tarpinstituciniame pasitarime ir patikslintas pagal Vyriausybės
kanceliarijos Socialinės politikos ir Teisės grupių pastabas.
Atitiktis Vyriausybės programai – tiesiogiai Vyriausybės programos nuostatų neįgyvendina.
Dalykinio vertinimo išvada. Projektą siūlome svarstyti Vyriausybės posėdžio B dalyje ir patikslinti pagal
Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės 2019-06-17 išvadoje Nr. NV-1703 pateiktą tikslinamojo pobūdžio
pastabą.
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