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VALSTYBĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS IR ĮVAIKINIMO TARNYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO
MINISTERIJOS 2016 METŲ VEIKLOS PLANAS

Priemonės
kodas

03.01.

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio
vertinimo kriterijai ir jų
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

03.01. Šeimos gerovės ir vaiko teisių apsaugos politikos įgyvendinimas
Sudaryti sąlygas Valstybės 1. Organizuoti įvaikinimą
1. Vykdant ikiteisminę
Įvaikinimo
vaiko teisių apsaugos ir
Lietuvos Respublikos (toliau – įvaikinimo procedūrą, į
skyrius
įvaikinimo tarnybos prie
LR) piliečiams
galimų įvaikinti vaikų
Socialinės apsaugos ir
apskaitą įtrauktų vaikų
darbo ministerijos (toliau –
skaičius – 300.
Tarnyba) veiklai
Į norinčių įvaikinti LR
piliečių, nuolat gyvenančių
LR, sąrašą įtrauktų šeimų
skaičius – 80.
Įvaikintų vaikų skaičius –
85
2. Organizuoti tarptautinį
įvaikinimą vykdant galimų
įvaikinti vaikų, turinčių
specialiųjų poreikių,
įvaikinimo programą

2. Vykdant ikiteisminę
įvaikinimo procedūrą, į LR
piliečių, nuolat gyvenančių
užsienyje, ir užsieniečių
apskaitą įtrauktų šeimų
skaičius – 45.
Tarpinstitucinės įvaikinimo
komisijos posėdžių skaičius
– 5.
Į galimų įvaikinti vaikų,

Įvykdymo
terminas

2016 m.

Asignavimai
(tūkst. eurų)

627,0
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turinčių specialiųjų
poreikių, sąrašą įtrauktų
vaikų skaičius – 115.
Posėdžių dėl akreditacijos
LR įgaliotoms užsienio
valstybių institucijoms
pratęsimo skaičius – 3
3. Rengti metodines
rekomendacijas, analizes ir
apibendrinimus savivaldybių
vaiko teisių apsaugos skyriams
(toliau – VTAS) dėl teisės aktų
taikymo ginant vaikų teises ir
teisėtus interesus

3. Vertinant VTAS veiklos
sunkumus dėl teisinio
reglamentavimo ir taikymo
praktikoje parengtų
metodinių rekomendacijų,
apžvalgų ir apibendrinimų
skaičius – ne mažiau nei 12

4. Tvarkyti VTAS pateiktus
statistinius duomenis apie
socialinės rizikos šeimas ir
jose augančius vaikus, smurtą
patyrusius vaikus, vaikų globą,
VTAS atstovavimą

4. Tarnybos metinės veiklos
ataskaitoje, pranešimuose
spaudai pateikiami
apibendrinti duomenys

5. Spręsti vaikų neteisėto
išvežimo ar laikymo pagal
1980 m. Hagos konvenciją dėl
tarptautinio vaikų grobimo
civilinių aspektų klausimus

5. Išnagrinėtų bylų skaičius
– ne mažiau nei 15.
Tarnybos metinės veiklos
ataskaitoje pateikiami
tikslesni apibendrinti
duomenys

6. Spręsti vaikų tarptautinės
apsaugos ir globos su

6. Išnagrinėtų prašymų dėl
tarptautinės apsaugos

Teisinės
pagalbos ir
tarptautinio
bendradarbiavimo skyrius,
Veiklos
planavimo ir
stebėsenos
skyrius,
Įvaikinimo
skyrius

Teisinės
pagalbos ir
tarptautinio
bendradarbiavimo skyrius
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tarptautiniu elementu
klausimus

taikymo skaičius – ne
mažiau nei 150

7. Organizuoti ir vykdyti
užsienio valstybėse be tėvų
globos likusių vaikų, LR
piliečių, parvežimą į Lietuvą

7. Teisės aktuose nustatyta
tvarka priimti sprendimai ir
(ar) veiksmai dėl
tarptautinės apsaugos
taikymo

8. Organizuoti vizitus į vaikų
globos įstaigas, šeimynas

8. Aplankytų vaikų globos
įstaigų skaičius – ne mažiau
nei 5.
Aplankytų šeimynų skaičius
– ne mažiau nei 2

9. Organizuoti vizitus į VTAS 9. Aplankytų VTAS
skaičius – 10

Veiklos
planavimo ir
stebėsenos
skyrius,
Pagalbos
vaikams
skyrius,
Teisinės
pagalbos ir
tarptautinio
bendradarbiavimo skyrius

10. Organizuoti globėjų /
įtėvių pasirengimo globoti /
įvaikinti patikrinimo sistemos
kūrimą ir jos įgyvendinimą,
susitikimus su specialistais,
tikrinančiais globėjų / įtėvių
pasirengimą globoti / įvaikinti
skaičius

10. Aplankytų įstaigų,
įgyvendinančių globėjų
(rūpintojų) ir įvaikintojų
paieškos, rengimo,
atrankos, konsultavimo ir
pagalbos jiems teikimo
paslaugų projektus, skaičius
–3

11. Rinkti ir nagrinėti
informaciją iš VTAS ir vaikų
globos institucijų apie
ypatingus atvejus,
vadovaujantis Informavimo

11. Išnagrinėtų ypatingų
Pagalbos
atvejų, kai vaikas auga
vaikams skyrius
šeimoje, skaičius – 130.
Išnagrinėtų ypatingų atvejų,
kai vaikas globojamas

Veiklos
planavimo ir
stebėsenos
skyrius
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apie ypatingus atvejus,
susijusius su galimais vaiko
teisių pažeidimais, tvarkos
aprašu, patvirtintu Valstybės
vaiko teisių apsaugos ir
įvaikinimo tarnybos prie
Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos direktoriaus
2012 m. gegužės 10 d.
įsakymu Nr. BV-8 „Dėl
Informavimo apie ypatingus
atvejus, susijusius su galimais
vaiko teisių pažeidimais,
tvarkos aprašo patvirtinimo“

institucijoje, skaičius – 70

12. Organizuoti siuntimų į
valstybines vaikų socialinės
globos įstaigas išrašymo
procedūras

12. Surinkus reikalingą
informaciją, siuntimą
išrašyti per 3 darbo dienas
nuo dokumentų gavimo
dienos

13. Organizuoti užsienio
valstybių organizacijų,
įgyvendinančių institucijoje
globojamų vaikų laikino
svečiavimosi užsienio
valstybėje programą LR
priežiūrą

13. Suorganizuotas
tarpžinybinės komisijos
posėdis dėl 1 užsienio
valstybės organizacijos,
įgyvendinančios
institucijoje globojamų
vaikų laikino svečiavimosi
užsienio valstybėje
programą LR

14. Organizuoti LR nustatytų
nelydimų nepilnamečių
užsieniečių, kurie nėra
prieglobsčio prašytojai,

14. Iš atitinkamų institucijų
gavus informaciją apie
sulaikytus nelydimus
nepilnamečius, visi jie bus
įrašyti į apskaitą. Taip pat

Veiklos
planavimo ir
stebėsenos
skyrius
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registro tvarkymą ir sprendimo vadovaujantis Lietuvos
priėmimą dėl nelydimo
Respublikoje nustatytų
nepilnamečio apgyvendinimo nelydimų nepilnamečių
užsieniečių, kurie nėra
prieglobsčio prašytojai,
amžiaus nustatymo,
apgyvendinimo ir kitų
procedūrinių veiksmų bei
paslaugų jiems teikimo
tvarkos apraše nustatytomis
Tarnybos funkcijomis, bus
priimami sprendimai dėl
apgyvendinimo Pabėgėlių
priėmimo centre – pagal
poreikį

03.01.

Finansuoti emocinės
(psichologinės) pagalbos
tarnybas, teikiančias
emocines (psichologinės)

15. Nagrinėti Pagalbos
vaikams linijos, Tarnybos
telefonu, el. paštu ir paštu
gautus skundus, prašymus

15. Išnagrinėtų skundų,
prašymų skaičius – ne
mažiau nei 80

Pagalbos
vaikams skyrius

16. Organizuoti
tarpinstitucinius pasitarimus
aktualiais vaiko teisių
apsaugos klausimais

16. Organizuotų
tarpinstitucinių pasitarimų
aktualiais vaiko teisių
apsaugos klausimais
skaičius – ne mažiau nei 4

Organizuoti gyventojų,
skambinančių į Lietuvos
emocinės (psichologinės)
paramos tarnybas, prijungtas

Įvykdytas gyventojų
skambučių į Lietuvos
emocinės (psichologinės)
paramos tarnybas

Teisinės
pagalbos ir
tarptautinio
bendradarbiavimo skyrius,
Veiklos
planavimo ir
stebėsenos
skyrius,
Įvaikinimo
skyrius
Pagalbos
vaikams
skyrius,
Finansų ir

2016 m.

347,0
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03.01.

pagalbos telefonu
paslaugas, įgyvendinant
nacionalinės smurto prieš
vaikus prevencijos ir
pagalbos vaikams
priemones

prie Tarnybos patikėjimo teise
valdomo skambučių centro,
skambučių apmokėjimą.
Užtikrinti su Psichologinės
pagalbos telefonu teikimo
projektų atrankos konkursą
laimėjusiu teikėju Sutarties
priedo pakeitimo pasirašymą ir
vykdymą

Įgyvendinti kitas Vaiko
gerovės 2016–2018 metų
veiksmų plano priemones

Organizuoti globėjų
(rūpintojų) ir įtėvių paieškos,
rengimo, atrankos,
konsultavimo ir pagalbos
jiems teikimo paslaugas.
Organizuoti darbuotojų,
siekiančių vykdyti asmenų,
norinčių tapti vaiko globėjais
(rūpintojais), įtėviais,
parengimą ir vertinimą,
mokymą pagal bendrą globėjų
(rūpintojų) ir įtėvių mokymo
programą ir organizuoti jų
atestavimą

apmokėjimas – 111 tūkst.
eurų.
Sudaryta sutartis su
emocinę (psichologinę)
paramą telefonu teikiančių
tarnybų asociacija.
Pratęsta sutartis dėl saugaus
valstybinio duomenų
perdavimo tinklo teikimo.
Pasirašyta sutartis dėl 800osios paslaugos teikimo.
Organizuoti viešieji
pirkimai ir pasirašyta
sutartis dėl trumpųjų
numerių paslaugos teikimo.
Pervestos tarnyboms
administruoti skirtos lėšos –
236 tūkst. eurų.
Atsakytų skambučių
skaičius – ne mažiau nei
235 000
Asmenų, gaunančių globėjų
ir įtėvių mokymo ir
konsultavimo paslaugas,
skaičius – ne mažiau nei
1 500.

buhalterinės
apskaitos
skyrius

Veiklos
planavimo ir
stebėsenos
skyrius

2016 m.

Organizuotų mokymų dėl
pasirengimo vesti įvadinius
mokymus skaičius – 1.

2016 m.
I–II ketv.

Organizuotų mokymų dėl
pasirengimo vesti tęstinius
mokymus, skaičius – 1.

2016 m.
III–IV
ketv.

Organizuotų metinių

2016 m.

225,0
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atestuotų socialinių
darbuotojų susitikimų
skaičius – 1.

IV ketv.

Organizuotų supervizijų
atestuotiems socialiniams
darbuotojams skaičius – ne
mažiau nei 40

2016 m.
II ketv.

Atlikta vaiko gerovės
srityje dirbančių specialistų
apklausa – išsiaiškintas
mokymų poreikis.

2016 m.
I ketv.

Suorganizuotų mokymų
vaiko gerovės srityje
dirbantiems specialistams
skaičius – ne mažiau nei 6
Įgyvendinti Perėjimo nuo
Organizuoti „Tvaraus perėjimo Pradėtos viešųjų pirkimų
institucinės globos prie
nuo institucinės globos prie procedūros – ne mažiau nei
paslaugų teikimo šeimoje ir šeimoje ir bendruomenėje 25
bendruomenėje neįgaliems
teikiamų paslaugų sistemos
asmenims ir likusiems be
tėvų globos vaikams 2014– sąlygų sukūrimo Lietuvoje“
2020 metų veiksmų plano projekto 2016 m. veiklų
įgyvendinimą
priemones

2016 m.
II–IV
ketv.

Organizuoti įvairių sričių
specialistų, dirbančių vaiko
gerovės srityje, mokymus.

________________________

2016 m.

