PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro
2019 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. A1-201

VALSTYBĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS IR ĮVAIKINIMO TARNYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO
MINISTERIJOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS

Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir / ar indėlio
vertinimo kriterijai ir jų
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst. eurų)

03.01. Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra
3003020101

1. Sudaryti sąlygas
Valstybės vaiko teisių
apsaugos ir įvaikinimo
tarnybos (toliau –
Tarnyba) veiklai

1.1. Rengti tvarkos aprašus,
taisykles, analizes ir
apibendrinimus, formuojant
vienodą teisės aktų taikymo ir
įgyvendinimo praktiką
Tarnyboje ir jos teritoriniuose
skyriuose ginant vaikų teises ir
teisėtus interesus bei vykdant
kitas funkcijas.

1.1.1.Vertinant Tarnybos ir
jos teritorinių skyrių
veiklos sunkumus dėl
teisinio reguliavimo ir
taikymo praktikoje,
metodinių rekomendacijų,
apžvalgų, tvarkos aprašų,
taisyklių ir (ar)
apibendrinimų skaičius –
ne mažiau nei 20.

Valstybės vaiko
2019 m.
teisių apsaugos
tarnybos prie
Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos
(toliau – Tarnyba)
Teisinės pagalbos ir
tarptautinio
bendradarbiavimo
skyrius (toliau –
TPTBS), Kokybės
vadybos ir pokyčių
valdymo (toliau –
KVPVS),
Įvaikinimo ir
globos skyrius
(toliau – ĮGS),
Pagalbos vaikams ir
šeimoms skyrius

14 058,0
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(toliau – PVŠS),
Vidaus
administravimo
skyrius (toliau –
VAS),
Žmogiškųjų išteklių
valdymo skyrius
(toliau – ŽIVS)
Tarnybos KVPVS 2019 m.

1.2. Tvarkyti Socialinės
1.2.1. Tarnybos metinės
paramos šeimai informacinės veiklos, ketvirčių
sistemos (toliau – SPIS)
ataskaitose, pranešimuose
statistinius duomenis apie vaiko žiniasklaidai koordinuojant
teisių apsaugos užtikrinimą.
pateikiami apibendrinti
duomenys.
1.2.2. Inicijuoti ir
bendradarbiauti su SPIS
valdytoju – Lietuvos
Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo
ministerija ir SPIS
prižiūrinčia įmone UAB
„NEVDA” įdiegiant
nemažiau 2 naujus SPIS
funkcionalumus.
1.3. Užtikrinti Lietuvos
1.3.1. ne mažiau nei 90
Tarnybos ĮGS
Respublikos civilinio kodekso proc. tėvų globos netekusių
3.253 straipsnio 2 dalies ir
vaikų iki 3 metų amžiaus Tarnybos
3.261 straipsnio įgyvendinimą. globos (rūpybos) atvejų
teritoriniai skyriai
būtų nustatoma globėjų
(rūpintojų) šeimose,
šeimynose arba
organizuojama vaiko
priežiūra budinčių
globotojų šeimose iki

2019 m.
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1.4. Užtikrinti Tarnybos
teritorinių skyrių prašymų
teismams dėl leidimo paimti
vaiką iš jo atstovų pagal
įstatymą kokybę.
1.5. Užtikrinti visą parą
reagavimą į galimus vaiko
teisių pažeidimus.

1.6. Užtikrinti Mobiliosios
komandos veiklą.

vaikas bus grąžintas
tėvams arba nustatoma
nuolatinė globa (rūpyba)
šeimoje, šeimynoje arba
vaikas įvaikinamas
1.3.2. Nepraleidus įstatyme
numatyto laikinosios
globos (rūpybos) termino,
80 proc. atvejų priimti
sprendimą grąžinti vaiką į
biologinę šeimą arba
kreiptis į teismą dėl tėvų
valdžios ribojimo.
1.4.1.Tarnybos teritorinių Tarnybos TPTBS
skyrių prašymai teismams
dėl leidimo paimti vaiką iš Tarnybos
jo atstovų pagal įstatymą teritoriniai skyriai
patenkinti ne mažiau kaip
85 proc.
1.5.1. Užregistruotų
Tarnybos PVŠS
pranešimų apie galimus
vaiko teisių pažeidimus ir Tarnybos
(ne)nustatytų grėsmės
teritoriniai skyriai
vaikui lygių santykis ne
mažesnis nei 90 proc.
1.6.1. Atvejo vadybininkui Tarnybos PVŠS
pateiktų mobiliosios
komandos rekomendacijų Tarnybos
skaičiaus ir sutikusių
teritoriniai skyriai
priimti mobiliosios
komandos pagalbą šeimų
skaičiaus santykis ne
mažiau nei 85 proc.

2019 m.

2019 m.

2019 m.

4

1.6.2. Mobiliosios
komandos parengtų atvejo
vadybininkui
rekomendacijų skaičiaus ir
mobiliosios komandos
dalyvavimo atvejo vadybos
posėdžiuose skaičiaus
santykis ne mažesnis nei
85 proc.
1.7. Užtikrinti globojamų
1.7.1. 100 proc. globojamų Tarnybos ĮGS
(rūpinamų) vaikų aplankymus (rūpinamų) vaikų aplankyti
juos globojančiose šeimose,
juos globojančiose
Tarnybos
šeimynose, globos centruose, šeimose, šeimynose,
teritoriniai skyriai
vaikų globos institucijose.
globos centruose, vaikų
globos institucijose, ir su
jais betarpiškai bendrauta
teisės aktuose nustatytu
periodiškumu.
1.8. Vykdyti globos centrų
1.8.1. Parengtas ir
Tarnybos ĮGS
veiklos kokybės priežiūrą
paskelbtas viešai tikrinamų
globos centrų sąrašas,
suderintas su Socialinių
paslaugų ir priežiūros
departamentu prie
Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos.
1.8.2. Atlikta ne mažiau 33 Tarnybos ĮGS
globos centro veiklos
kokybės vertinimo vizitų, Tarnybos
parengta ne mažiau 33
teritoriniai skyriai
rekomendacijų globos
centrams.
1.9. Siekti, kad Lietuvos
1.9.1. 70 proc. visų
Tarnybos TPTBS,
Respublikos Vaiko teisių
Tarnybos teritorinių skyrių ĮGS, PVŠS,

2019 m.

2019 m. I ketv.

2019 m.

2019 m.
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apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2019 m. pradėtų ir pabaigtų KVPVS, ŽIVS,
pažymose, kuriose vertinta
tyrimų Lietuvos
VAS
Tarnybos teritorinių skyrių
Respublikos Vaiko teisių
veikla, nebūtų nustatyta veiklos apsaugos kontrolieriaus
Tarnybos
trūkumų.
pažymose nenustatyta
teritoriniai skyriai
veiklos trūkumų.
1.10. Organizuoti ir dalyvauti 1.10.1. Tarpžinybiniai
Tarnybos
tarpžinybiniuose pasitarimuose pasitarimai su prokurorų, teritoriniai skyriai
dėl bendradarbiavimo problemų policijos pareigūnų ir
vaiko teisių apsaugos srityje
Tarnybos teritorinių skyrių
sprendimo, siekiant efektyviai (savivaldybės, kelių
vykdyti Tarnybos veiklą:
savivaldybių ar apskrities
lygmens) dėl Tarnybos
atstovo vaidmens ir
dalyvavimo
baudžiamajame procese bei
kitų aktualių klausimų, ne
mažiau 12 pasitarimų.
1.10.2. Tarpžinybiniai
pasitarimai su vaiko
gerovės srityje dirbančių
institucijų, įstaigų,
organizacijų atstovų dėl
vaiko teisių pažeidimų bei
situacijos savivaldybėse.
Ne mažiau nei 60
pasitarimų/ apvalaus stalo
diskusijų su socialiniais
partneriais.
1.10.3. Ne mažiau 10
Tarnybos
pasitarimų / susitikimų
administracija,
organizuotų Tarnybos
TPTBS, ĮGS,
administracinio padalinio PVŠS, KVPVS.
su valstybės institucijomis

2019 m.
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ir / ar nevyriausybinėmis
organizacijomis, siekiant
bendradarbiavimo dėl
vaiko teisių apsaugos
sistemos užtikrinimo /
koordinavimo /
įgyvendinimo.
1.11. Organizuoti Lietuvos
1.11.1. Vadovaujantis
Tarnybos TPTBS
Respublikoje nustatytų
Lietuvos Respublikoje
nelydimų nepilnamečių
nustatytų nelydimų
užsieniečių, kurie nėra
nepilnamečių užsieniečių,
prieglobsčio prašytojai, registro kurie nėra prieglobsčio
tvarkymą,
prašytojai, amžiaus
sprendimo
nustatymo, apgyvendinimo
priėmimą dėl nelydimo
ir kitų procedūrinių
nepilnamečio užsieniečio
veiksmų tvarkos aprašu,
apgyvendinimo Pabėgėlių
patvirtintu Lietuvos
priėmimo centre.
Respublikos socialinės
apsaugos ir
darbo ministro, Lietuvos
Respublikos vidaus
reikalų ministro ir Lietuvos
Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2014 m.
balandžio 23 d. įsakymu
Nr. A1-229/1V-289/V-491
„Dėl Lietuvos
Respublikoje nustatytų
nelydimų nepilnamečių
užsieniečių, kurie nėra
prieglobsčio prašytojai,
amžiaus nustatymo,
apgyvendinimo ir kitų
procedūrinių veiksmų

2019 m.
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1.12. Organizuoti užsienio
valstybių organizacijų,
įgyvendinančių institucijose
globojamų (rūpinamų) vaikų
laikino svečiavimosi užsienio
valstybėje programą Lietuvos
Respublikoje vykdymo
priežiūrą.
1.13.Organizuoti įvaikinimą
Lietuvos Respublikos
piliečiams.

tvarkos aprašo
patvirtinimo“, priimti
sprendimai dėl nelydimų
nepilnamečių užsieniečių
apgyvendinimo Pabėgėlių
priėmimo centre.
Visi nustatyti nelydimi
nepilnamečiai užsieniečiai,
kurie nėra prieglobsčio
prašytojai, įrašyti į
apskaitą.
1.12.1. 100 proc.
vykdomas globojamų
(rūpinamų) vaikų laikino
svečiavimosi užsienio
valstybėje programos
Lietuvos Respublikoje
priežiūros
vykdymo planas.
1.13.1. Vykdant
ikiteisminę įvaikinimo
procedūrą, į galimų
įvaikinti vaikų apskaitą
įtrauktų vaikų skaičius –
250.
1.13.2. Į norinčių įvaikinti
Lietuvos Respublikos
piliečių, nuolat gyvenančių
Lietuvos Respublikoje,
sąrašą įtrauktų šeimų
skaičius – 100.
1.13.3. Iki 10 proc.
didesnis įvaikintų vaikų
skaičius lyginant su

Tarnybos ĮGS

2019 m.

Tarnybos
teritoriniai skyriai

Tarnybos ĮGS

2019 m.
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ankstesniais metais.
1.14. Organizuoti tarptautinį
1.14.1. Vykdant
Tarnybos ĮGS
įvaikinimą vykdant galimų
ikiteisminę įvaikinimo
įvaikinti vaikų su specialiaisiais procedūrą, į Lietuvos
poreikiais įvaikinimo
Respublikos piliečių,
programą.
nuolat gyvenančių
užsienyje, ir užsieniečių
apskaitą įtrauktų šeimų
skaičius ne mažiau nei 40.
1.14.2.Suorganizuotų
Tarpinstitucinės įvaikinimo
komisijos posėdžių
skaičius – 5.
1.14.3. Į galimų įvaikinti
vaikų su specialiaisiais
poreikiais sąrašą įtrauktų
vaikų skaičius ne mažiau
nei 90.
1.14.4. Posėdžių dėl
akreditacijos Lietuvos
Respublikoje įgaliotoms
užsienio valstybių
institucijoms pratęsimo
skaičius − 3.
1.15. Spręsti vaikų neteisėto
1.15.1. Pradėti prašymų
Tarnybos TPTBS
išvežimo ar laikymo pagal 1980 nagrinėjimai (patvirtinimai
m. Hagos konvenciją dėl
dėl prašymo gavimo,
tarptautinio vaikų grobimo
informacijos centrinei
civilinių aspektų klausimus.
institucijai / pareiškėjui
apie tolesnius veiksmus
suteikimas) – per 10 d.d.
nuo prašymo registravimo.

2019 m.

2019 m.
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1.16. Spręsti vaikų tarptautinės 1.16.1. Pradėti prašymų
Tarnybos TPTBS 2019 m.
apsaugos ir globos su
nagrinėjimai (patvirtinimai
tarptautiniu elementu pagal
dėl prašymo gavimo,
2003 m. lapkričio 27 d. Tarybos informacijos centrinei
Reglamentas (EB) Nr.
institucijai / pareiškėjui
2201/2003 dėl jurisdikcijos ir apie tolesnius veiksmus
teismo sprendimų, susijusių su suteikimas) – per 10 d.d.
santuoka ir tėvų pareigomis,
nuo prašymo
pripažinimo bei vykdymo,
registravimo.
panaikinančio reglamentą (EB)
Nr. 1347/2000 ir 1996 m.
Konvencija dėl jurisdikcijos,
taikytinos teisės, pripažinimo,
vykdymo ir bendradarbiavimo
tėvų pareigų ir vaikų apsaugos
priemonių srityje.
1.17. Organizuoti ir vykdyti
1.17.1. Prireikus priimti
Tarnybos TPTBS 2019 m.
užsienio valstybėse be tėvų
sprendimai ir atlikti
globos likusių vaikų, Lietuvos veiksmai dėl tarptautinės
Respublikos piliečių, parvežimą vaiko teisių apsaugos
į Lietuvą.
priemonių taikymo.
1.18. Užtikrinti Tarnybos
1.18.1. 100 proc. Tarnybos Tarnybos
2019 m.
darbuotojų elgesio standarto
darbuotojų supažindinti su administracija,
taikymą.
Tarnybos elgesio
TPTBS, ĮGS,
standartu.
PVŠS, KVPVS,
ŽIVS, VAS, VRKS,
1.18.2. 80 proc. iš gautų
FBAS
pranešimų dėl galimo
Tarnybos darbuotojų
Tarnybos
elgesio standarto
teritoriniai skyriai
nesilaikymo pripažinti
nepagrįsti / nenustatyta
pažeidimų.
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1.19. Tarnybos valstybės
tarnautojų ir darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartį,
kvalifikacijos tobulinimo
organizavimas.

03003020201 2. Finansuoti emocinės
(psichologinės) pagalbos
tarnybas, teikiančias
emocinės (psichologinės)
pagalbos telefonu
paslaugas.

1.19.1. Suorganizuotų
mokymų skaičius – ne
mažiau kaip 15.

Tarnybos ŽIVS

2019 m.

2.1. Organizuoti gyventojų,
2.1.1. Sudaryta sutartis su Tarnybos Finansų ir 2019 m. I ketv.
skambinančių į Lietuvos
emocinę (psichologinę)
buhalterinės
emocinės (psichologinės)
paramą telefonu teikiančių apskaitos
paramos tarnybas,
tarnybų asociacija.
skyrius (toliau –
prisijungusias prie Tarnybos
FBAS), PVŠS,
patikėjimo teise valdomo
2.1.2. Sudaryta dėl 800 - VAS
skambučių centro, skambučių ųjų numerių ryšio paslaugų
apmokėjimą ir užtikrinti
sutartis.
sutarties su Socialinės apsaugos
2.1.3. Sudaryta dėl
ir darbo ministerijos
trumpųjų numerių 116
Psichologinės pagalbos
ryšio paslaugų sutartis.
telefonu teikimo projektų
atrankos konkursą laimėjusiu
teikėju sudarymą ir vykdymą.
2.1.4. Sudaryta su Lietuvos
2019 III ketv.
emocinės paramos tarnybų
asociacija Darbo ir
programinės įrangos
panaudos sutartis.

547,0
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03003020102 3. Įgyvendinti priemones
šeimos ir vaiko gerovei

457,0

3.1. Remti nevyriausybines
3.1.1. Remiamos
Tarnybos ĮGS
organizacijas, teikiančias
nevyriausybinės
paslaugas globėjams
organizacijos - ne mažiau
(rūpintojams), įtėviams,
kaip 10.
budintiems globotojams,
šeimynų dalyviams, Valstybės
vaiko teisių apsaugos ir
įvaikinimo tarnybos prie
Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos atestuotiems
asmenims, ir viešinančias vaiko
globą (rūpybą) šeimoje bei
įvaikinimą.

2019 m.

75,0

3.2. Organizuoti darbuotojų,
siekiančių vykdyti asmenų,
norinčių tapti vaiko globėjais
(rūpintojais), įtėviais, rengimą
ir vertinimą, mokymą pagal
bendrą globėjų (rūpintojų) ir
įtėvių mokymo programą ir
organizuoti jų atestavimą.

2019 m.

50,0

3.2.1. Organizuoti ne
Tarnybos ĮGS
mažiau nei 2 atestacijos
komisijos posėdžiai.
3.2.2. Organizuoti bent 5 Tarnybos ĮGS
renginiai, skirti
darbuotojams, siekiantiems
vykdyti asmenų, norinčių
tapti vaiko globėjais
(rūpintojais), įtėviais bei
atestuotiems socialiniams
darbuotojams parengimą ir
vertinimą, mokymą pagal
bendrą globėjų (rūpintojų)
ir įtėvių mokymo

2019 m.
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programą.
3.3. Organizuoti įvairių sričių 3.3.1. Suorganizuotų
Tarnybos ŽIVS
specialistų, dirbančių vaiko
mokymų vaiko gerovės
gerovės srityje, mokymus.
srityje dirbantiems
specialistams skaičius – ne
mažiau kaip 3.
3.4. Organizuoti specialistų,
3.4.1. Suorganizuotų
Tarnybos ŽIVS
dirbančių vaiko gerovės srityje, mokymų vaiko gerovės
mokymus kompetencijoms,
srityje dirbantiems
reikalingoms darbui su negalią specialistams skaičius – ne
ir / ar specialių ugdymosi
mažiau kaip 1.
poreikių turinčiais vaikais.
3.5. Organizuoti renginius
3.5.1. Suorganizuoti ne
Tarnybos ĮGS,
(seminarus, konferencijas,
mažiau nei 2 renginiai.
VRKS
akcijas), skirtus gerajai vaiko 3.5.2. Ne mažiau kaip 3
Tarnybos VRKS
gerovės patirčiai skleisti,
pranešimai per visuomenės
formuojant visuomenės
informavimo priemones.
nepakantumą smurtui prieš
3.5.3. Ne mažiau kaip 2
Tarnybos VRKS
vaikus, parengti ir išleisti
komunikacijos
informacinius bei metodinius kampanijos.
leidinius, skleisti vaiko gerovės
aktualijas ir problemas per
visuomenės informavimo
priemones, akcijas, šventes,
formuojant teigiamą nuomonę
apie vaiko globą (rūpybą)
šeimoje, šeimynoje ir
įvaikinimą.
4. Vykdyti projekto Nr. 4.1. Parengti vaikams,
4.1.1. Paslaugas gavusių Projekto ekspertai
08.4.1-ESFA-V-405-01- neįgaliesiems ir jų šeimoms
asmenų skaičius - ne
0001 ,,Tvaraus perėjimo (globėjams, rūpintojams) skirtų mažiau nei 590.
nuo institucinės globos ir jų individualius poreikius
prie šeimoje ir
atitinkančių naujų formų
bendruomenėje teikiamų bendruomeninių paslaugų

2019 m.

50,0

2019 m.

24,0

2019 m.

258,0

2019 m.

2019 m.

2019 m.

10 336,0 (iš ES
struktūrinių
fondų lėšų
bendrai
finansuojamas
projektas,
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paslaugų sistemos sąlygų metodinį pagrindą ir pagerinti
sukūrimas Lietuvoje“
esamų socialinių paslaugų
(toliau – Projektas)
prieinamumą bei kokybę.
veiklas
4.2. Tobulinti socialines
4.2.1. Apmokytų asmenų
paslaugas administruojančių ir skaičius - ne mažiau nei
paslaugas vaikams,
3770.
neįgaliesiems ir jų šeimoms
(globėjams, rūpintojams)
teikiančių darbuotojų profesinę
kompetenciją.
4.3. Vykdyti Institucinės globos 4.3.1. Suorganizuota ne
pertvarkos tarpinstitucinį,
mažiau nei viena
tarpžinybinį ir tarpsektorinį
Pertvarkos projekto
bendradarbiavimą, plėtojant
baigiamoji konferencija.
naujų formų bendruomenines
paslaugas, užtikrinant
socialinių paslaugų teikimo
kompleksiškumą, rengiant
pertvarkomų įstaigų,
bendruomeninių paslaugų ir jų
infrastruktūros planus bei
vykdyti pertvarkos stebėseną
4.4. Skatinti visuomenės
4.4.1. Vykdoma socialinė
vertybinių nuostatų kaitą,
reklama ne mažiau kaip 3
formuojant teigiamą
masinio informavimo
visuomenės požiūrį į sistemos priemonėmis.
pertvarką, ir užtikrinti vykdomų
procesų viešumą.
5. Vykdyti projekto Nr. 5.1. Parengti Tarnybos vidinius 5.1.1. Parengti 43 vaiko
10.1.1-ESFA-V-912-02- mokytojus pravesti penktos
teisių apsaugos specialistai
0005 „Pasirengimas
dienos mokymus.
kaip vidiniai mokytojai 5
vaiko teisių apsaugos
dienos mokymams:
sistemos pertvarkai“
„Valstybės vaiko teisių
veiklas
apsaugos ir įvaikinimo

Projekto ekspertai

2019 m.

Projekto ekspertai

2019 m.

Projekto ekspertai

2019 m.

Tarnybos KVPVS, 2019 m. I ketv.
ŽIVS

laikotarpis nuo
2015 m.
gruodžio 4 d.
iki 2019 m.
gruodžio 31
d.)

76 811,32 (iš
ES struktūrinių
fondų lėšų
bendrai
finansuojamas
projektas,
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tarnybos darbuotojų etikos
kodeksas ir elgesio
standartas“
5.2. Užtikrinti Tarnybos
5.2.1. Apmokytų
Tarnybos KVPVS, 2019 m. I-II
teritoriniuose skyriuose
specialistų skaičius - ne
ŽIVS
ketv.
dirbančių vaiko teisių apsaugos mažiau 60.
specialistų mokymus 4 dienų
mokymus.

6. Vykdyti projekto
Nr.08.4.1-ESFA-V-405
„Vaikų gerovės ir
saugumo didinimas,
paslaugų šeimai,
globėjams (rūpintojams)
kokybės didinimas bei
prieinamumo plėtra“
(toliau – GC projektais)
veiklas.

5.3. Užtikrinti Tarnybos
5.3.1. Apmokytų
teritoriniuose skyriuose
specialistų skaičius - ne
dirbančių vaiko teisių apsaugos mažiau 450.
specialistų 5 dienos mokymus.

Tarnybos KVPVS, 2019 m. I-II
ŽIVS
ketv.

6.1. Parengti GC projekto
įveiklinimo ir kokybės
didinimo strateginį planą.
6.2. Sukurti informacinių
technologijų įrankį, kuriuo bus
valdomos finansinės, paslaugų
ataskaitos ir komunikuojama su
partneriais ir visuomene bei
supažindinti ir konsultuoti
globos centrų darbuotojus, kaip
naudotis minėtu įrankiu.
6.3. Organizuoti globos centrų
darbuotojams, mobiliosioms
komandoms supervizijas.

GC projekto
ekspertai

2019 m. III
ketv.

GC projekto
ekspertai

2019 m. I ketv.

6.1.1. Parengtas GC
projekto įveiklinimo ir
kokybės didinimo planas.
6.2.1. Sukurtas
informacinių technologijų
įrankis, kuriuo bus
valdomos finansinės ir
paslaugų ataskaitos ir
komunikuojama su
partneriais ir visuomene.

6.3.1. ne mažiau 2
GC projekto
supervizijos globos centrų ekspertai
darbuotojams kiekvienoje
apskrityje.

2019 m.

laikotarpis nuo
2018 m.
rupjūčio 23 d.
iki 2019 m.
liepos 1 d.)

11 625,0
(iš ES
struktūrinių
fondų lėšų
bendrai
finansuojamas
projektas,
laikotarpis nuo
2019 m. sausio
1 d. iki 2021 m.
gruodžio 31
d.)
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6.4. Organizuoti metodinę
pagalbą globos centrų
vadovams ir darbuotojams.
6.5. Nustatyti mokymų poreikį
globos centrų ir mobiliųjų
komandų darbuotojams ir
organizuoti minėtus mokymus.

6.6. Organizuoti tarpžinybinius
pasitarimus apskrityse ir
dviejuose didžiuose miestuose.

6.3.2. ne mažiau kaip 4
Tarnybos
supervizijos kiekvienai
ŽIVS, PVŠS
mobiliajai komandai.
6.4.1. Ne mažiau kaip 66 GC projekto
globos centrai gavę
ekspertai
metodinę pagalbą
6.5.1. Nustatytas GC ir MK GC projekto
darbuotojų mokymų
ekspertai /
poreikis.
6.5.2. Ne mažiau kaip 1 Tarnybos
ŽIVS, PVŠS
mokymai GC ir / ar MK
darbuotojams.
6.6.1. Suorganizuota ne
GC projekto
mažiau 12 tarpžinybinių
ekspertai
pasitarimų.

2019 m.

2019 m. I ketv.

2019 m.

2019 m.

