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I. Pro jek to „Dar bo su de link ven ti nio el ge sio vai kais,  
tai kant vai ko vi du ti nės priežiū ros prie mo nę,  

to bu li ni mas ir spe cia lis tų kom pe ten ci jų ug dy mas  
pa si tel kiant Nor ve gi jos pa tir tį“ pri sta ty mas

In for ma ci ja apie fon dą

Pro jek tas „Dar bo su de link ven ti nio el ge sio vai kais, tai kant vai ko 
vi du ti nės priežiū ros prie mo nę, to bu li ni mas ir spe cia lis tų kom pe
ten ci jų ug dy mas pa si tel kiant Nor ve gi jos pa tir tį“ yra fi nan suo ja mas 
vie nos iš Eu ro pos eko no mi nės erd vės (EEE) ir Nor ve gi jos fi nan si nių me
cha niz mų įgy ven di ni mo sche mų – sub si di jų sche mos „Pa tir ties per da
vi mo ir ben dra dar bia vi mo ry šių tarp vie ti nio, re gio ni nio ir eu ro re gio ni
nio ly gio part ne rių Lie tu vo je ir Nor ve gi jo je stip ri ni mas“ (to liau Ben dra
dar bia vi mo fon das). 

Ben dra dar bia vi mo fon do tiks las – per duo ti pa tir tį ir stip rin ti Lie tu
vos ir Nor ve gi jos vie tos, re gio ni nių ir eu ro re gio ni nių part ne rių ben
dra dar bia vi mą ir taip pri si dė ti prie re gio ni nės po li ti kos ska ti ni mo 
Lie tu vo je.

Iš Ben dra dar bia vi mo fon do re mia mi įvai raus po bū džio mo ky mai, sta
žuo tės, part ne rys tės stra te gi jos bei veiks mų pla no pa ren gi mas, ben drų 
me to di kų pa ren gi mas ar įdie gi mas ir ki tos veik los, kad bū tų per duo
ta pa tir tis nu ma ty to se pri ori te ti nė se sri ty se.1 Šios sub si di jų sche mos 
vie nas pa grin di nių rei ka la vi mų – pa pro jek tį įgy ven din ti bent su vie nu 
part ne riu iš Nor ve gi jos Ka ra lys tės, sie kiant ska tin ti Lie tu vos ir Nor ve gi
jos ben dra dar bia vi mo ry šius bei pa tir ties per da vi mą. 

1 – ap lin kos ap sau ga, taršos mažini mas, at si nau ji nančių ener gi jos šal ti nių nau do ji mo ska ti ni
mas;
– su ba lan suo tos plėt ros ska ti ni mas – ge res nis ištek lių nau do ji mas ir val dy mas;
– Eu ro pos kul tū ros pa vel do išsau go ji mas, įs kai tant viešąjį trans por tą ir mies tų at nau ji ni mą;
– žmo giškų jų ištek lių ug dy mas, pa ra ma švie ti mui ir mo ky mai, vie tos valdžios ir jos ins ti tu ci jų 
ad mi nist ra ci nių ir viešųjų pa slau gų ge bė ji mų stip ri ni mas, taip pat tai įgy ven din ti pa de dančių 
de mo kra tinių pro ce sų ska ti ni mas;
– svei ka tos ap sau ga ir rū pi ni ma sis vai kais.
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In for ma ci ja apie pro jek tą

2009 m. VšĮ „Glo ba li ini cia ty va psi chiat ri jo je“ (to liau GIP) kar tu su part
ne riais iš Lie tu vos – LR Švie ti mo ir moks lo mi nis te ri ja (at sa kin gas Spe
cia lio sios pe da go gi kos ir psi cho lo gi jos cen tras) bei Nor ve gi jos – Os lo, 
Sa ge ne se niū ni ja (at sa kin ga Vai ko ge ro vės tar ny ba) pa tei kė pa raišką 
Ben dra dar bia vi mo fon dui pro jek tui „Dar bo su de link ven ti nio el ge sio vai
kais, tai kant vai ko vi du ti nės priežiū ros prie mo nę, to bu li ni mas ir spe cia lis tų 
kom pe ten ci jų ug dy mas pa si tel kiant Nor ve gi jos pa tir tį“ fi nan suo ti. Pro jek
tas pra dė tas įgy ven din ti 2009 m. spa lį, baig tas 2010 m. rug sė jį.
Po rei kis teik ti bei įgy ven din ti to kio po bū džio pro jek tą ki lo iš anks tes
nių GIP vyk dy tų pro jek tų vai kų ir pa aug lių psi chi kos svei ka tos ge ri ni
mo, jų tei sių ir in te re sų ap sau gos, so cia li za ci jos ir in teg ra ci jos sri ty se.2 
Lie tu vo je vai kams, tu rin tiems el ge sio ir emo ci jų pro ble mų, tai ko mos 
pa gal bos ben druo me nė je prie mo nės nė ra pa kan ka mai efek ty vios, 
ne ati tin ka vai ko in di vi du a lių po rei kių. Nors Lie tu vo je vai kų re so cia
li za ci jos (vai ko mi ni ma lios ir vi du ti nės priežiū ros prie mo nių) sis te ma 
yra re for muo ta, tačiau pa siek ti ne vi si vai ko tei sių ap sau gos sis te mos 
iškel ti tiks lai dėl pa tir ties ir kva li fi kuo tų bei mo ty vuo tų spe cia lis tų trū
ku mo. Vie na iš sil pny bių Lie tu vos švie ti mo sis te mo je įvar di ja ma ne
pa kan ka ma pe da go gų kom pe ten ci ja dirb ti su ne mo ty vuo tais, lin ku
siais nu siženg ti, mo kyk los ne lan kančiais vai kais, taip pat ir ne igia mas 
pe da go gų požiū ris į mo ky mo si sun ku mų tu rinčius mo ki nius.3 Nor
ve gi jo je vyk dy tas 2003–20084 stra te gi nis pla nas nu ma tė dau giau nei 

2 2006 m. GIP kar tu su LR Vai ko tei sių ap sau gos kon tro lie riaus įs tai ga bei ki to mis žmo gaus tei sių 
sri ty je dir bančio mis ne vy riau sy bi nė mis or ga ni za ci jo mis įvyk dė ste bė se nos pro jek tą „Vai ko tei sių 
pa dė tis Lie tu vos sta cio na rio se glo bos ir ug dy mo įs tai go se“ bei pa ren gė išsa mią si tu a ci jos ana li
zę, ku ri at sklei dė dau ge lį sis te mos ydų ir pa ska ti no spręs ti išryškė ju sias pro ble mas.
2007 – 2009 m. „Vai kų ir pa aug lių psi chi kos svei ka ta išsip lė tu sio je Eu ro pos Są jun go je − efek ty
vios po li ti kos vys ty mas“ pro jek to rė muo se GIP kar tu su LR Vai ko tei sių ap sau gos kon tro lie riaus 
įs tai ga at li ko ty ri mą “Vai kų, ku rių tė vai glo bo ja mi sta cio na rio se glo bos ins ti tu ci jo se (psi cho neu
ro lo gi niuo se pen sio na tuo se), pa dė tis, šios gru pės vai kų tei sių ir jų tei sė tų in te re sų užtik ri ni mas, 
pa ra mos vai kui ir jo šei mai prie mo nių po rei kis bei jų su tei ki mo ga li my bės“. 
3 Mo kyk los ne lan kančių vai kų su grąžini mo į mo kyk las pro gra ma, pa tvir tin ta Lie tu vos Res pub
li kos Vy riau sy bės 20081124 nu ta ri mu Nr. 1261 (Žin., 2008, Nr. 140 – 5558, ga lio jo iki 201006
01).
4 The Go vern ment’s stra te gyplan for chil dren and ado les cents’ men tal he alth…to get her on 
men tal he alth” (2003).
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100 skir tin go se žiny bo se, įvai rių spe cia lis tų ir pa slau gų tei kė jų vyk dy tų 
prie mo nių, ku rių tiks las – ge rin ti vai kų ir pa aug lių psi chi kos svei ka tą. 
Pla ne aiškiai įvar din tos pa stan gos su jung ti skir tin gų ins ti tu ci jų veik las 
ge ri nant vai kų ir pa aug lių psi chi kos svei ka tą, nu ma ty tas svei ka ti ni mas 
ir pre ven ci ja, šei mos ir vai ko ge bė ji mų stip ri ni mas su si do ro ti su ky
lančiais iššūkiais. 
Pa grin di nis įgy ven di na mo pro jek to tiks las – pa si tel kiant pa si tei si nu
sią Nor ve gi jos pa tir tį vai kų re so cia li za ci jos sri ty je, ini ci juo ti spe cia lis tų 
kom pe ten ci jų ug dy mą, glau des nį ben dra dar bia vi mą tarp sek to rių Lie
tu vo je ir pa žan gių dar bo me to dų die gi mą tai kant vai ko vi du ti nės prie
žiū ros prie mo nę. 
Pro jek tu spren džia ma pro ble ma – ne pa kan ka mai efek ty viai vei kian ti 
de link ven čių vai kų re so cia li za ci jos sis te ma. Pro jek to veik lo mis sie kia
ma pri si dė ti prie pra sižen gu sių ne pil na mečių5 re so cia li za ci jos sis te
mos re for ma vi mo, pa si tel kiant už na cio na li nės švie ti mo po li ti kos for
ma vi mą at sa kin gą Lie tu vos part ne rį – LR Švie ti mo ir moks lo mi nis
te ri ją, ku rios ak ty vus įsit rau ki mas bei da ly va vi mas užtik ri na tin ka mą 
dė me sį vai kų re so cia li za ci jos pro ble ma ti kai, stip ri na ben dra vi mą tarp 
sis te mos da ly vių ir ben dra dar bia vi mą tarp sek to rių, pri si de da prie 
pro jek to veik lų ir pa sie ki mų tę sti nu mo. Part ne rio iš Nor ve gi jos Ka
ra lys tės įt rau ki mas ir il ga me tės pa tir ties per da vi mas bei pri tai ky mas 
Lie tu vos si tu a ci jai ska ti na tei gia mus po stū mius ne se niai re for muo tai 
ne pil na mečių re so cia li za ci jos (vai kų mi ni ma lios ir vi du ti nės priežiū
ros) sis te mai mū sų šaly je.

Pro jek tas skir tas as me nims tie sio giai dir ban tiems ar su sie tiems su ne
pil na me čių re so cia li za ci jos sis te ma, to dėl tiks li nę pro jek to gru pę su
da ro LR Švie ti mo ir moks lo mi nis te ri jos, Spe cia lio sios pe da go gi kos ir 
psi cho lo gi jos cen tro at sto vai, vai ko tei sių ap sau gos spe cia lis tai, vai kų 
so cia li za ci jos cen trų dar buo to jai, ne vy riau sy bi nių or ga ni za ci jų, vei
kian čių vai kų re so cia li za ci jos sri ty je at sto vai.

Pro jek to me tu bu vo įgy ven di na mos ke lios pa grin di nės veik los. Pro
jek to da ly viai vy ko į Nor ve gi jos Ka ra lys tę su si pažin ti su Nor ve gi jos 
dar bo su pra sižen gu siais ne pil na mečiais prak ti ka ir pa tir ti mi. Vi zi te 
da ly va vo 15 tiks li nės gru pės as me nų – spe cia lis tų iš Lie tu vos. Vi zi to 

5 Są vo ka “pra sižen gę ne pil na mečiai” var to ja ma kal bant apie vai kus, tu rinčius el ge sio pro ble mų.
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Nor ve gi jos Ka ra lys tė je me tu bu vo ap lan ky tos 7 Os lo Sa ge ne se niū ni
jo je vei kiančios įs tai gos, dir bančios su de link ven ti nio el ge sio vai kais.
Pro jek to ei go je at lik tas ty ri mas „Vai kų, ku riems pa skir ta vi du ti nės 
priežiū ros prie mo nė, si tu a ci jos, veiks nių ir priežasčių, pa ska ti nu sių nu
siženg ti, ana li zė“ (to liau Ty ri mas). Ty ri mo tiks las – su rink ti duo me nis 
apie vai kų so cia li za ci jos cen trų (to liau VSC) veik lą ir veiks nius, tu rė ju
sius įta kos vai ko pa te ki mui/pa kar to ti niam grįžimui į jį. Be to, išsiaiškin
ti sis te mi nes priežas tis, le miančias si tu a ci ją, kai iš so cia li za ci jos cen trų 
išėję jau nuo liai ne ge ba pri tai ky ti įgy tų įgūdžių, at si spir ti ne igia mai ap
lin kos įta kai ir nu si kals ta pa kar to ti nai. 
Ty ri mo duo me nys nau do ja mi ir šia me lei di ny je pai liust ruo ti ir pa grįs ti 
bū ti nu mą re for muo ti pa gal bos vai kui, tu rinčiam el ge sio pro ble mų, sis
te mą. Ti kė ti na, kad jie bus nau din gi pla nuo jant to bu lin ti bei op ti mi zuo ti 
šią sis te mą, efek ty viau nau do ti viešojo sek to riaus lėšas ir at si liep ti į in di
vi du a lius de link ven ti nio el ge sio vai kų po rei kius. 
Ki ta pro jek to veik la – tai šis spe cia li zuo tas lei di nys, ku ria me pa tei kia
mas re ko men da ci nis at sa kin gų ins ti tu ci jų bei as me nų ben dra vi mo ir 
ben dra dar bia vi mo mo de lis vyk dant vai ko vi du ti nės prie žiū ros prie mo
nę. Mo de lis „Dar bas su pra si žen gu siais ne pil na me čiais vai kų so cia li za
ci jos cen truo se. Nor ve gi jos pa tir ties pri tai ky mas Lie tu vai“ skir tas cen
tri nės ir vyk do mo sios val džios, vie tos sa vi val dos at sto vams, vai ko tei sių 
ap sau gos, švie ti mo pa gal bos spe cia lis tams, pe da go gams, VSC ad mi
nist ra ci jos at sto vams ir dar buo to jams, o taip pat ki tiems so cia li niams 
part ne riams, tie sio giai da ly vau jan tiems vai kų ug dy mo, re so cia li za ci jos 
ir in teg ra ci jos pro ce suo se. 
Kiek vie no je mo de lio da ly je, ap ta riant ak tu a lius Lie tu vos tei si nio reg la
men ta vi mo bei prak ti nio tai ky mo, vyk dant vai ko vi du ti nės prie žiū ros 
prie mo nę, as pek tus bus ap ta ria ma Lie tu vos si tu a ci ja, tei si niai, te ori niai 
ir prak ti niai klau si mai, ku rie bus iliust ruo ja mi Ty ri mo me tu gau tais duo
me ni mis, bei ap žvel gia ma su nag ri nė ja mais klau si mais su si ju si Nor ve
gi jos prak ti ka, jos pri tai ky mo ga li my bės Lie tu vo je. Lei di nio pa bai go je 
pa tei kia mos iš va dos ir re ko men da ci jos.
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II. Vai ko vi du ti nės priežiū ros prie mo nė,  
jos sky ri mo si tu a ci jos apžval ga 

Lie tu vo je vis dažniau ana li zuo ja mi šalies so cio kul tū ri niai, eko no mi niai 
ir po li ti niai po kyčiai ir jų po vei kis įvai rioms vi suo me nės gru pėms. Dau
ge lis au to rių tei gia, kad bet ko kios per mai nos tu ri įta kos šei mos at spa
ru mui, gy vy bin gu mui, sa vi tar pio glo bos ir ug dy mo funk ci jų užtik ri ni
mui, o svar biau sia – sėk min gai vai kų so cia li za ci jai. Pas ta rai siais me tais 
vi suo me nei pri im ti nų nor mų ne ati tin kan tis vai kų el ge sys yra ak tu a li 
pro ble ma, su ku ria su si du ria šei mos, mo kyk los ar vi suo me nės na riai. 
De link ven ti nis el ge sys dažniau siai pa si reiškia pa aug lys tės tarps niu, kai 
pra de da for muo tis as me ny bė, ak ty viai vyks ta jos so cia li za ci ja ir vaid
me nų pri siė mi mas. 
2007 m. birželio 28 d. pri im tas LR vai ko mi ni ma lios ir vi du ti nės priežiū
ros įs ta ty mas6 (to liau Įs ta ty mas), ku riuo sie kia ma su kur ti sis te mą, pa
de dančią ko re guo ti vai kui ydin gą el ge sį, tei kiant so cia li nę, pe da go
gi nę, psi cho lo gi nę, spe cia lią ją pe da go gi nę ir ki tą pa gal bą. Ši sis te ma 
su de rin ta su tarp tau ti niais stan dar tais (tei sės nor mo mis) ir yra svar bi 
vai ko tei sių ap sau gos sis te mos ir jo ge ro vės užtik ri ni mo da lis. Įs ta ty mu 
su da ry tos tei si nės prie lai dos veiks min giau spręs ti kom plek si nės pa gal
bos tei ki mo vai kams pro ble mas, su kur ti pa lan kes nes są ly gas lin ku sių 
da ry ti tei sės pažei di mus vai kų so cia li za ci jai. Įs ta ty mas nu sta to vai ko 
mi ni ma lios ir vi du ti nės priežiū ros prin ci pus, vai ko mi ni ma lios ir vi du
ti nės priežiū ros prie mo nes, šių prie mo nių sky ri mo, pra tę si mo, pa kei ti
mo, pa nai ki ni mo pa grin dus ir tvar ką, taip pat es mi nes vai ko priežiū ros 
prie mo nių tai ky mo nuo sta tas.
Vai kų so cia li za ci jos cen tras – ben dro jo la vi ni mo mo kyk la, vyk dan ti 
vai ko vi du ti nės priežiū ros priemonę, pra di nio, pa grin di nio ir vi du ri nio 
ug dy mo ir (ar) pir mi nio pro fe si nio mo ky mo pro gra mas. Šios įs tai gos 
pa skir tis – užtik rin ti VSC ap gy ven din tam vai kui ko ky bišką ug dy mą, 
teik ti vai kui švie ti mo pa gal bą ir ki tas pa slau gas, ku rios pa dė tų pa siek

6 Lie tu vos Res pub li kos Sei mo val dy bos su da ry ta dar bo gru pė 20100505 pa tei kė Sei mui Lie tu
vos Res pub li kos vai ko mi ni ma lios ir vi du ti nės priežiū ros įs ta ty mo pa kei ti mo įs ta ty mo pro jek tą 
(nau ja re dak ci ja) Nr. XIP2025.
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ti tei gia mų vai ko el ge sio po kyčių ir ug dy tų jo ver ty bi nes nuo sta tas ir 
so cia li nius įgūdžius, pa de dančius tap ti do ru, sa va ran kišku, at sa kin gu 
žmo gu mi, ir pa ruoštų jį sa va ran kiškam gy ve ni mui vi suo me nė je. 2010 
me tais Lie tu vo je vei kia 7 VSC, kai ku rios iš šių įs tai gų yra re or ga ni zuo
tos iš spe cia lių jų vai kų auk lė ji mo ir glo bos na mų.
Vai ko vi du ti nės priežiū ros prie mo nė – ati da vi mas į sta cio na rų vai kų 
so cia li za ci jos cen trą. Vi du ti nės priežiū ros prie mo nė ga li bū ti ski ria ma 
vai kui, ku ris pa da rė nu si kal ti mo ar baudžia mo jo nu sižen gi mo požymių 
tu rinčią vei ką, tačiau jam ne bu vo su ka kęs LR baudžia ma ja me ko dek
se nu ma ty tas baudžia mo sios at sa ko my bės amžius; ku ris nuo lat da ro 
ad mi nist ra ci nius tei sės pažei di mus, tačiau jam, va do vau jan tis LR ad
mi nist ra ci nių tei sės pažei di mų ko dek so nuo sta to mis, ne bu vo pa skir ta 
ad mi nist ra ci nė nuo bau da; ku riam pri tai kius mi ni ma lios priežiū ros prie
mo nes ne bu vo pa siek ta tei gia mų jo el ge sio po kyčių. Vai kas į VSC taip 
pat ga li bū ti siunčia mas LR baudžia ma ja me ko dek se nu ma ty tais at ve
jais, kai ski ria ma auk lė ja mo jo po vei kio prie mo nė – ati da vi mas į spe cia
lią auk lė ji mo įs tai gą. Ši prie mo nė ga li bū ti ski ria ma iki 3 me tų, bet ne 
il giau, kol vai kui su eis 18 me tų. Vai kai į so cia li za ci jos cen trus pri ima mi 
nuo 14 me tų, ne tu rin tys 14 me tų išim ties tvar ka ga li bū ti pri ima mi, kai 
šių vai kų el ge sys ke lia re a lų pa vo jų ki tų žmo nių gy vy bei, svei ka tai ar 
tur tui. 
2010 m. rug pjūčio 1 d. duo me ni mis, iš vi so vai kų so cia li za ci jos cen truo
se gy ve no ir mo kė si 185 vai kai (lent.).

L e n t e l ė. Vai kų skaičius VSC

Vai kų so cia li za ci jos cen tras Vaikų skaičius

Vil niaus

Čio biškio

Vė liučio nių

Gruzdžių

Kau no

Kau no „Sau lu tė“

„Šir vė na“

35 mer gai tės;

25 ber niu kai; 

34 berniukai;

25 ber niu kai; 

24 berniukai;

19 mer gaičių;

23 ber niu kai
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Sta tis ti niai duo me nys ro do, kad vai kų skaičius, ku riems ski ria ma vai ko 
vi du ti nės priežiū ros prie mo nė, kas met kin ta ne daug. Per 2009 me tus 
VSC Įs ta ty me nu sta ty tais pa grin dais bu vo ap gy ven din tas 141 vai kas. Iki 
2010 m. birželio 30 d. į VSC at vy ku sių vai kų skaičius – 73. Ly gi nant šiuos 
du lai ko tar pius ma ty ti, kad vai kų, at vy ku sių į VSC LR baudžia ma ja me 
ko dek se nu ma ty tais pa grin dais, skaičius nė ra di de lis: 12 ir 7 vai kai. 
Na cio na li niai ir tarp tau ti niai tei sės ak tai pa tvir ti na, kad vai ko ap gy ven
di ni mas įs tai go je, ri bo jančio je jo lais vę, tu rė tų truk ti mi ni ma lų bū ti ną 
lai ką. Bū ti na pažymė ti, kad Įs ta ty mo nuo sta tos leidžia vai ko vi du ti nės 
priežiū ros prie mo nę pra tęs ti ar pa nai kin ti prieš ter mi ną, at sižvel giant į 
vai ko el ge sio po kyčius bei pa si ren gi mą su grįžti į vi suo me nę. 2009 me
tais vai ko vi du ti nės priežiū ros prie mo nės vyk dy mo ter mi nas pra tęs tas 
9 vai kams, 2010 me tų pir mą pus me tį – 10 vai kų, abiem lai ko tar piais 
vi du ti nės priežiū ros prie mo nės vyk dy mo ter mi nas pa nai kin tas prieš 
ter mi ną tik 7 vai kams. 

Nor ve gi jo je tei kiant kom plek si nę pa gal bą bei pa slau gas vai kams yra 
va do vau ja ma si pa grin di niu vai ko ge ro vės, ben dra dar bia vi mo ir pa
gal bos šei mai prin ci pu. Pa grin di nis vai ko ge ro vės pa slau gų tiks las – 
lai ku su teik ti pa gal bą ir pa ra mą vai kams ir jau nuo liams, gy ve nan
tiems to kio mis są ly go mis, ku rios ga li bū ti žalin gos jų svei ka tai ar rai
dai, to dėl la bai re tai pri ima mi spren di mai dėl griežtes nių prie mo nių 
vai kams tai ky mo. Nor ve gi jo je ga lio ja nuo sta tos, jog vai kai iki 18 m. 
nė ra užda ro mi į jo kias ins ti tu ci jas (ypač lais vės ap ri bo ji mo įs tai gas). 
Išim ti nais at ve jais vai kas ga li bū ti ap gy ven di na mas kri zių cen tre nuo 
1 pa ros iki 3 mė ne sių. Se niū ni ja mo ka už vai ko išlai ky mą ins ti tu ci jo je 
la bai bran giai, to dėl se niū ni jos yra fi nan siškai su in te re suo tos or ga
ni zuo ti ir teik ti ko ky biškas pa slau gas sa vo te ri to ri jo je ir taip išlai ky ti 
vai ką įp ras to je sa vo ap lin ko je.

At kreip ti nas dė me sys į tai, kad Lie tu vo je be veik penk ta da liui vai kų (17 
proc.), ku riems ski ria ma vai ko vi du ti nės priežiū ros prie mo nė, nu sta to
mas mak si ma lus 3 me tų vyk dy mo ter mi nas. Ver ti nant šiuos duo me nis 
ga li ma da ry ti išva dą, kad vai kų, ku rie gy ve na ir mo ko si VSC, re so cia li za
ci jos ir grįžimo į vi suo me nę pro ce sas trun ka per il gai, to dėl bū ti na efek
ty vin ti vi sų da ly vau jančių šia me pro ce se ben dra dar bia vi mą ir pa gal bos 
vai kui tei ki mą. 
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III. Ben dra dar bia vi mas tai kant vai ko  
vi du ti nės priežiū ros prie mo nę

Vai ko vi du ti nės priežiū ros tiks lams pa siek ti bū ti na užtik rin ti, kad vai ko 
vi du ti nė priežiū ra ir so cia li nė (re)in teg ra ci ja bū tų grindžia ma vi sų šia
me pro ce se da ly vau jančių as me nų, vie tos ben druo me nės, ne vy riau sy
bi nių or ga ni za ci jų, vals ty bės ir sa vi val dy bių ins ti tu ci jų, įs tai gų, įmo nių, 
or ga ni za ci jų ben dra dar bia vi mu bei tar pu sa vio pa gal ba.
Ver ti nant Lie tu vos pa tir tį ir prak ti nę veik lą vai ko mi ni ma lios ir vi du
ti nės priežiū ros sri ty je bei Nor ve gi jos Ka ra lys tės Os lo Sa ge ne se niū
ni jos pa tir tį ir prak ti nę veik lą vai kų, tu rinčių el ge sio pro ble mų, re so
cia li za ci jos sri ty je, pa ste bė ta, kad Lie tu vos ir Nor ve gi jos spe cia lis tai, 
dir ban tys vai ko tei sių ap sau gos sri ty je, pri pažįs ta ir pa brėžia ins ti tu
ci jų ben dra dar bia vi mo svar bą ir bū ti ny bę, sie kiant užtik rin ti vai kui 
tei kia mos pa gal bos veiks min gu mą bei tei gia mus jo el ge sio po kyčius. 
Vis gi Lie tu vos ir Nor ve gi jos (Os lo Sa ge ne se niū ni jos) ins ti tu ci jų ben
dra dar bia vi mo ly gis ir laips nis prak ti ko je yra ga na skir tin gas. Lie tu
vo je itin trūks ta ins ti tu ci jų, da ly vau jančių vai ko vi du ti nė s priežiū ros 
priemonės vykdymo procese, veiks mų ko or di na vi mo ir ak ty vaus ben
dra dar bia vi mo.

Nor ve gi jo je ypa tin gas dė me sys ski ria mas tarp sek to ri niam, 
tar pins ti tu ci niam ben dra dar bia vi mui. Klau si mų, su si ju sių su 
vai ku (ati tin ka mai ir vai ko el ge sio pro ble mo mis), spren di me 
ak ty viai da ly vau ja vi sos pa gal bą vai kui ga linčios teik ti ins ti
tu ci jos (Vai ko ge ro vės tar ny ba, mo kyk la, po li ci ja, so cia li niai 
part ne riai). Svar biau sia ko or di nuo jant at sa kin gų ins ti tu ci jų 
veiks mus ir užtik ri nant ben dra dar bia vi mą yra Vai ko ge ro vės 
tar ny ba. 

Lie tu vo je ben dra dar bia vi mą tarp įvai rių ins ti tu ci jų vyk dant vai ko vi
du ti nės priežiū ros prie mo nę ga li ma bū tų pa vaiz duo ti šia sche ma:



13

Są ly gi nai ga li ma išskir ti tris pa grin di nes ben dra dar bia vi mo kryp tis, ku
rios bū ti nos vai ko vi du ti nės priežiū ros prie mo nės tiks lams pa siek ti: 1) 
VSC ben dra dar bia vi mas su vai ko at sto vais pa gal įs ta ty mą; 2) VSC ben
dra dar bia vi mas su vals ty bės ir sa vi val dy bių ins ti tu ci jo mis; 3) VSC ben
dra dar bia vi mas su so cia li niais part ne riais.
Ben dra dar bia vi mo ini cia ty vos pri va lo bū ti abi pu sės, pa grįs tos vai ko, 
ku riam skir ta vi du ti nės priežiū ros prie mo nė, in te re sais, ak ty viu ir ge ra
no rišku vi sų su in te re suo tų ir kom pe ten tin gų as me nų da ly va vi mu.

1. Ben dra dar bia vi mas tarp ins ti tu ci jų

Vie na iš pa grin di nių vai ko vi du ti nės priežiū ros prie mo nės efek ty vu mo 
są ly gų yra ak ty vus VSC ben dra dar bia vi mas ir glaudžių ryšių su vai ko 
so cia li ne ap lin ka, ins ti tu ci jo mis (vai ko tei sių ap sau gos, so cia li nė mis, 
mo ky mo, svei ka tos priežiū ros, po li ci jos ir kt.) pa lai ky mas. Abi pu sio 
ben dra dar bia vi mo pa grin du ga li ma su kur ti in di vi du a li zuo tą pa gal bos 
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vai kui, vyk dančiam vi du ti nės priežiū ros prie mo nę, sis te mą, ska ti nančią 
ir užtik ri nančią sėk min gą vai ko so cia li nę (re)in teg ra ci ją.
Spren di mo skir ti vai kui vi du ti nės priežiū ros prie mo nę priė mi mas ir vai
ko išvy ki mas į VSC nė ra pa grin das vai ko gy ve na mo sios vie tos ins ti tu ci
joms, da ly vau jančioms(vu sioms) su vai ku su si ju sių klau si mų spren di
me, nu trauk ti ryšius su vai ku ir (ar) jo įs ta ty mi niais at sto vais.
De ja, VSC dar buo to jų ap klau sa pa grįs ti Ty ri mo duo me nys apie prie
mo nes, ku rias rei kia vyk dy ti, kad vai kas pa kar to ti nai ne pa tek tų į VSC 
(dar bas su vai ko šei ma, vai kui esant VSC ir jam grįžus; vai ko ap lin kos 
kei ti mas/pri tai ky mas; kryp tin gas užim tu mo or ga ni za vi mas; in di vi du a
lus so cia li nio pe da go go/psi cho lo go dar bas su vai ku; kt.) bei priežas tis, 
dėl ku rių vai kai grįžta į VSC (tė vų ne da ly va vi mas so cia li za ci jo je; aso cia li 
ap lin ka, į ku rią grįžta vai kas; kon tro lės sto ka; pa gal bos ne bu vi mas, vai
kui grįžus iš VSC; kt.) ro do, kad vai ko gy ve na mo sios vie tos sa vi val dy bės 
ad mi nist ra ci ja (ad mi nist ra ci jos di rek to rius, ad mi nist ra ci jos struk tū ri niai 
pa da li niai) ir ki tos kom pe ten tin gos ins ti tu ci jos ne pa kan ka mai da ly vau
ja vai ko vi du ti nės priežiū ros prie mo nės vyk dy me ir rū pi na si sėk min gu 
vai ko (re)in teg ra ci jos pro ce su.
Ma ny ti na, kad nu sišali ni mas nuo vai ko vi du ti nės priežiū ros vyk dy mo 
ga li bū ti nu lem tas požiū rio į vai ko vi du ti nės priežiū ros prie mo nę, kaip 
ga li my bę tam tik ram lai kui su vai ku su si ju sių klau si mų spren di mą ir at
sa ko my bę už vai ką per kel ti išim ti nai VSC. Tačiau rei kė tų pa mi nė ti, kad 
vai ko vi du ti nės priežiū ros prie mo nė yra lai ki nas, kon krečiu ter mi nu 
api brėžtas vai ko at sky ri mas nuo ne igia mą po vei kį jam da rančios ap
lin kos.
La bai svar bu, kad vai ko gy ve na mo sios vie tos sa vi val dy bės ad mi nist ra
ci jo je bū tų vai ko mi ni ma lios ir vi du ti nės priežiū ros prie mo nės vyk dy
mą ko or di nuo jan tis as muo (to liau ko or di na to rius), ku ris ga lė tų kaup ti 
ir ana li zuo ti duo me nis apie kon kre taus vai ko vi du ti nės priežiū ros prie
mo nės vyk dy mą; vai kui ir jo at sto vams pa gal įs ta ty mą tei kia mą (rei ka
lin gą) pa gal bą; kt. Nuo la ti nis do mė ji ma sis bei dis po na vi mas ak tu a lia ir 
išsa mia in for ma ci ja, su si ju sia su kon kre taus vai ko vi du ti nės priežiū ros 
prie mo nės vyk dy mu, yra svar bus pri imant spren di mą dėl pa gal bos vai
kui ir jo įs ta ty mi niams at sto vams po rei kio, dėl vai ko vi du ti nės priežiū
ros prie mo nės pa nai ki ni mo ar pra tę si mo ir pan.
Iš ki tų ins ti tu ci jų, da ly vau jančių (tu rinčių da ly vau ti) vai ko vi du ti nės 
priežiū ros prie mo nės vyk dy me, rei kė tų išskir ti sa vi val dy bės vai ko tei



15

sių ap sau gos tar ny bą. Šios ins ti tu ci jos vie ta vai ko tei sių ap sau gos ins ti
tu ci jų sis te mo je ir jai su teik ti įga lio ji mai yra itin svar būs vyk dant vai ko 
vi du ti nę priežiū rą. Tai pa tvir ti na ir Ty ri mo duo me nys. VSC dar buo to jų 
nuo mo ne, sa vi val dy bės vai ko tei sių ap sau gos tar ny ba yra pa grin di nė 
ins ti tu ci ja (po vai ko at sto vų pa gal įs ta ty mą), ku ri ga li pa dė ti vai kui pa
kar to ti nai ne pa tek ti į VSC (tė vai, glo bė jai – 98,7 proc.; vai ko tei sių ap
sau gos tar ny ba – 83,3 proc.). VSC gy ve nančių vai kų ap klau sa pa ro dė, 
kad vai kams yra žino mos sa vi val dy bių vai ko tei sių ap sau gos tar ny bos – 
56,6 proc. iki siun ti mo į VSC ben dra vo su vai ko tei sių ap sau gos tar ny bų 
dar buo to jais, tačiau ten ka ap gai les tau ti, kad tik 32,1 proc. vai kų nu ro
dė, kad tar ny bos dar buo to jai jiems pa dė da vo.
Vai ko mi ni ma lios ir vi du ti nės priežiū ros įs ta ty me ir Ben druo siuo se vai ko 
tei sių ap sau gos sky rių nuo sta tuo se7 nu ma ty ta, kad Vai ko tei sių ap sau
gos tar ny ba: 1) tu ri tei sę ini ci juo ti vi du ti nės priežiū ros prie mo nės vai
kui sky ri mą, pra tę si mą ar pa nai ki ni mą; 2) išklau so vai ko nuo mo nę dėl 
vi du ti nės priežiū ros prie mo nės sky ri mo, pra tę si mo ar pa nai ki ni mo; 3) 
tei kia sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos di rek to riui ar jo įga lio tam as me niui 
išva dą dėl vi du ti nės priežiū ros prie mo nės vai kui sky ri mo, pra tę si mo ar 
pa nai ki ni mo; 4) yra in for muo ja ma apie sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos 
di rek to riaus (ar jo įga lio to as mens) spren di mą dėl vi du ti nės priežiū ros 
prie mo nės sky ri mo vai kui, apie vai ko pri sta ty mą į vai kų so cia li za ci jos 
cen trą; 5) tu ri tei sę su si pažin ti su vai kų gy ve ni mo ir ug dy mo są ly go mis 
vai kų so cia li za ci jos cen truo se; 6) kreip tis į so cia li za ci jos cen trus dėl vai
ko tei sių ir tei sė tų in te re sų pažei di mų priežasčių nag ri nė ji mo; 7) gi nant 
vai ko tei ses ir tei sė tus in te re sus ben drau ti su vai kų so cia li za ci jos cen
truo se ug do mais vai kais ir šių įs tai gų ad mi nist ra ci jo mis, vai kų tė vais, 
ki tais vai kų at sto vais pa gal įs ta ty mą, do mė tis vai kų el ge siu, ug dy mo 
są ly go mis, jų tei sių ir tei sė tų in te re sų ap sau ga; 8) gau ti iš švie ti mo įs tai
gų in for ma ci ją apie vai kų gy ve ni mo, ug dy mo ir glo bos (rū py bos) są ly
gas bei ki tą vai ko tei sių ap sau gos in for ma ci ją; ir kt.
Tin ka mam vai ko tei sių ap sau gos tar ny bos funk ci jų, su si ju sių su vai ko 
vi du ti ne priežiū ra įgy ven di ni mui, yra bū ti nas tar ny bos ben dra vi mas su 
vai ku, esančiu VSC, bei ben dra dar bia vi mas su VSC. At sižvel giant į te ri
to ri nį sa vi val dy bių vai ko tei sių ap sau gos tar ny bų veik los prin ci pą ir į 

7 Lie tu vos Res pub li kos Vy riau sy bės 2002 m. gruodžio 17 d. nu ta ri mas Nr. 1593 „Dėl Ben drų jų vai
ko tei sių ap sau gos tar ny bų nuo sta tų pa tvir ti ni mo“ (Žin., 2002, Nr. 1201217; 2009, Nr. 1456437)
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tai, kad dažniau siai vai kas, nu stačius jam vi du ti nės priežiū ros prie mo
nę, api brėžtam lai ko tar piui išvyks ta iš sa vo gy ve na mo sios vie tos sa vi
val dy bės, tin ka mam vai ko tei sių ap sau gos užtik ri ni mui ir efek ty viam 
vi du ti nės priežiū ros prie mo nės vyk dy mui bū ti nas glau dus ir ak ty vus 
vai ko gy ve na mo sios ir sa vi val dy bės, ku rios te ri to ri jo je įsi kū ręs VSC, 
vai ko tei sių ap sau gos tar ny bų ben dra dar bia vi mas, taip pat šių tar ny
bų ben dra dar bia vi mas su VSC ir ki to mis kom pe ten tin go mis vals ty bės, 
sa vi val dy bės ins ti tu ci jo mis ir įs tai go mis, ne vy riau sy bi nė mis or ga ni za ci
jo mis ir ben druo me ne.
Tarp ki tų ins ti tu ci jų pa mi nė ti nos te ri to ri nės po li ci jos įs tai gos, ku rios da
ly vau ja sa vi val dy bių ad mi nist ra ci jų pre ven ci nio dar bo ko or di na vi mo 
gru pių veik lo je bei įvai rių klau si mų, su si ju sių su vai kais, spren di me.
Te ri to ri nės po li ci jos įs tai gos struk tū ro je, at sižvel giant į veik los reg la
men ta vi mą, išskir ti nos ne pil na mečių rei ka lų po li ci jos pa rei gū no funk
ci jos8: Šis pa rei gū nas: 1) ren gia medžia gą ir krei pia si į sa vi val dy bės ad
mi nist ra ci jos di rek to rių su prašymu pa skir ti vai kui mi ni ma lios priežiū
ros prie mo nę ar ba kreip tis į teis mą dėl lei di mo skir ti vai kui vi du ti nės 
priežiū ros prie mo nę; 2) kviečia mas da ly vau ja sa vi val dy bės or ga ni zuo
ta me po sė dy je sprendžiant mi nė tų prie mo nių sky ri mą vai kui; 3) pa gal 
kom pe ten ci ją ben dra dar biau ja su ki tais po li ci jos įs tai gos pa da li niais, 
vai ko tei sių ap sau gos ins ti tu ci jos, sa vi val dos, švie ti mo, me di ci nos, ki
tų su in te re suo tų ins ti tu ci jų dar buo to jais ir ne vy riau sy bi nių or ga ni za
ci jų at sto vais, vie tos ben druo me ne dėl vai kų nu si kals ta mu mo, smur to 
prieš vai kus, nar ko ti kų ir ki tų psi chi ką vei kiančių medžia gų var to ji mo, 
pros ti tucijos pre ven ci jos; 4) ima si prie mo nių ap sau go ti vai kų, pa da
riu sių tei sės pažei di mus ir nu ken tė ju sių nuo tei sės pažei di mų, tei ses ir 
tei sė tus in te re sus; 5) dir ba pre ven ci nį dar bą mo kyk lo se: nuo la tos užsi i
ma tei si niu švie ti mu, da ly vau ja su si ti ki muo se su pe da go gais, mo ki niais 
ir jų tė vais, pa gal kom pe ten ci ją in for muo ja apie ak tu a lias pro ble mas 
prižiū ri mo je te ri to ri jo je (kri mi no ge ni nė pa dė tis, ne sau gios vie tos, or
ga ni zuo ja mos tiks li nės prie mo nės, jų re zul ta tai, vyk do mi pro jek tai ir 
kt.), tei kia vai kams sa vi sau gos žinių ir įgūdžių, skleidžia in for ma ci ją apie 
po li ci jos dar bą, pa de da or ga ni zuo ti at vi rų du rų die nas ap skri ties vy

8 Lie tu vos po li ci jos ge ne ra li nio ko mi sa ro 2009 m. gruodžio 1 d. įsa ky mas Nr. 5V893 „Dėl Viešosios 
po li ci jos pre ven ci jos pa da li nio spe cia lis to (ne pil na mečių rei ka lų po li ci jos pa rei gū no) tar ny bi nės 
veik los ap rašo pa tvir ti ni mo“
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riau sia ja me po li ci jos ko mi sa ria te ar jo po li ci jos ko mi sa ria te, pre ven ci
nius ren gi nius mo kyk lo je, pa de da or ga ni zuo ti jau nų jų po li ci jos rė mė jų 
veik lą, glaudžiai ben dra dar biau ja su mo kyk los ad mi nist ra ci ja, so cia li
niu pe da go gu, mo kyk los sa vi val dos ins ti tu ci jo mis sprendžiant tei sės 
pažei di mų, smur to, ki tų ne igia mų reiški nių mo kyk lo je pre ven ci jos ir 
užkar dy mo klau si mus; 6) do mi si vai kų, grįžusių iš so cia li za ci jos cen tro, 
el ge siu (nu sto ja do mė tis, jei gu per me tus jie ne pa da rė tei sės pažei di
mo); ir kt. 
At sižvel giant į tai, kad po li ci jos veik los or ga ni za vi mas yra pa grįs tas te ri
to ri niu prin ci pu, vai ko vi du ti nės priežiū ros prie mo nės vyk dy me, pa gal 
įga lio ji mus tu rė tų da ly vau ti tiek vai ko gy ve na mo sios vie tos, tiek VSC 
veik los te ri to ri jos po li ci jos įs tai gos (ne pil na mečių rei ka lų ar kt. po li ci jos 
pa rei gū nai), ben dra dar biau da mos tar pu sa vy je bei su VSC sprendžiant 
su vai ku, ku riam nu sta ty ta vi du ti nės priežiū ros prie mo nė, su si ju sius 
klau si mus, ky lančias pro ble mas.
Rei kė tų pa mi nė ti, kad VSC dar buo to jų nuo mo ne, te ri to ri nės po li ci
jos įs tai gos yra ga na svar bios įgy ven di nant prie mo nes, ap sau gančias 
vai kus nuo pa kar to ti nio pa te ki mo į VSC (66,7 proc. vi siškai su tin ka ar
ba su tin ka su šia nuo mo ne). Taip pat VSC dar buo to jų nuo mo ne, vie
no mis iš prie mo nių, ap sau gančių vai ką nuo pa kar to ti nio pa te ki mo į 
VSC, yra tei sė sau gos vyk do ma nuo sek li kon tro lė ir pre ven ci ja (27,6 
proc.) bei vai ko įt rau ki mas į pre ven ci nių ir ki tų pro jek tų ren gi mą ir 
vyk dy mą (30,6 proc.). Kar tu rei kė tų at kreip ti dė me sį į tai, kad Ty ri mo 
duo me ni mis didžio ji dau gu ma vai kų yra su si dū ru si su po li ci jos pa
rei gū nais (84,9 proc. bu vo su lai ky ti ir pri sta ty ti į te ri to ri nę po li ci jos 
įs tai gą), tačiau dau gu ma jų ne ma no, kad tuo met po li ci jos pa rei gū nai 
sten gė si jiems pa dė ti (78,3 proc.).
Vai ko vi du ti nės priežiū ros ir VSC veik los tiks lams pa siek ti bū ti nas ge ra
no riškas, ak ty vus ir ini cia ty vus vi sų su vai ku su si ju sių vals ty bės ir sa vi
val dy bės ins ti tu ci jų ben dra dar bia vi mas, tu rint aiškų ben drą tiks lą – pa
dė ti vai kui įveik ti ydin go el ge sio pro ble mas ir sėk min gai (re)in teg ruo tis 
į vi suo me nę.
Ap lin ky bė, kad vai kas vi du ti nės priežiū ros lai ko tar piu yra at ski ria mas 
nuo sa vo gy ve na mo sios vie tos, so cia li nės ap lin kos, ne per ke lia vi sos at
sa ko my bės VSC dėl vai ko el ge sio pro ble mų spren di mo, vai ko vi du ti nės 
priežiū ros prie mo nės vyk dy mo efek ty vu mo. Vai ko gy ve na mo sios vie
tos sa vi val dy bės ad mi nist ra ci ja (ad mi nist ra ci jos di rek to rius, ko or di na



18

to rius, ati tin ka mi sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos struk tū ri niai pa da li niai) 
bei pa gal kom pe ten ci ją ki tos vai ko gy ve na mo sios vie tos ins ti tu ci jos 
tu ri ak ty viai da ly vau ti vai ko vi du ti nės priežiū ros prie mo nės vyk dy mo 
pro ce se, vyk dy mo me tu ky lančių pro ble mų spren di me. Sa vi val dy bės, 
ku rios te ri to ri jo je yra įsi kū ręs VSC, vai ko tei sių ap sau gos tar ny ba, te ri
to ri nė po li ci jos įs tai ga bei, pa gal kom pe ten ci ją, ki tos ins ti tu ci jos, tu rė tų 
da ly vau ti VSC veik lo je. Ben dra dar bia vi mo ini cia ty va tu ri kil ti tiek iš VSC, 
tiek iš ki tų at sa kin gų ins ti tu ci jų.

2. Ben dra dar bia vi mas su įs ta ty mi niais at sto vais

Vai ko tė vai yra vai ko at sto vai pa gal įs ta ty mą, ku riems ten ka pir me ny
bės (išim ti nės) tei sės ir pa rei gos vai kams (Lie tu vos Res pub li kos Kon
sti tu ci jos 38 straips nio 6 da lis, Vai ko tei sių ap sau gos pa grin dų įs ta ty
mo 3 straips nis ir 4 straips nio 7 punk tas, Ci vi li nio ko dek so 3.155, 3.157, 
3.167 straips niai)9. Tė vų tei sė ir pa rei ga auk lė ti vai kus yra as me ni nio po
būdžio, tie sio giai su si ju si su tė vų as me niu, to dėl ne ga li bū ti per leis ta ki
tiems as me nims. Tė vo (mo ti nos) at si sa ky mas nuo tei sių ir pa rei gų sa vo 
ne pil na mečiams vai kams ne ga lio ja10, o tė vų, ne vyk dančių sa vo pa rei gų 
vai kams, veiks mai (ne vei ki mas) lai ky ti ni ne tei sė tais.  
Vai ko, li ku sio be tė vų glo bos, tei ses užtik ri na glo bė jas (rū pin to jas) (to
liau glo bė jas). Jis yra glo bo ja mo vai ko at sto vas pa gal įs ta ty mą, ku rio 
pa rei gos iš es mės su tam pa su tė vų pa rei go mis sa vo vai kams, tik ri bo
ja mos lai ko atžvil giu (iki glo bos pa bai gos). Glo bė jas gi na vai ko tei ses 
ir tei sė tus in te re sus, tu ri pa dė ti ir su da ry ti są ly gas vai kui pa si ruošti sa
va ran kiškai gy ven ti, dirb ti ir in teg ruo tis į vi suo me nę (Ci vi li nio ko dek so 
3.163, 3.271, 3.272 straips niai).
Ty ri mas pa ro dė, kad iki ap gy ven di ni mo VSC – 50,9 proc. vai kų gy ve no 
su tė vais, 8,5 proc. su glo bė jais, 39,6 proc. vai kų glo bos na muo se.
Vi du ti nės priežiū ros prie mo nės sky ri mas, t.y. vai ko ap gy ven di ni mas 
sky riu mi nuo tė vų (glo bė jo), ne at leidžia pas ta rų jų nuo tei sių ir pa rei

9 Lie tu vos Res pub li kos Kon sti tu ci ja (Žin., 1992, Nr. 331014);
Lie tu vos Res pub li kos vai ko tei sių ap sau gos pa grin dų įs ta ty mas (Žin., 1996, Nr. 33807)
Lie tu vos Res pub li kos Ci vi li nis ko dek sas (Žin., 2000, Nr. 742262)
10 Įs ta ty mų tai ky mo teis mų prak ti ko je, nu sta tant ne pil na mečių vai kų gy ve na mą ją vie tą, tė vams, 
gy ve nant sky rium, apžval ga, pa tvir tin ta Lie tu vos Aukščiau sio jo Teis mo Se na to 2002 m. birželio 
21 d. nu ta ri mu Nr. 35.
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gų vai kui įgy ven di ni mo. Sie kiant įgy ven din ti Įs ta ty me įt vir tin tus šios 
priežiū ros užda vi nius ir prin ci pus (Įs ta ty mo 3 ir 4 straips niai), užtik rin ti 
vi du ti nės priežiū ros prie mo nės efek ty vu mą ir sėk min gą vai ko re so cia li
za ci ją, ypa tin gai svar bu, kad vai ko at sto vai pa gal įs ta ty mą ak ty viai ben
dra dar biau tų su VSC, da ly vau tų vai ko vi du ti nės priežiū ros prie mo nės 
vyk dy me, tin ka mai vyk dy tų vi sas pa rei gas vai ko atžvil giu (Įs ta ty mo 21 
straips nio 3 punk tas, 24 straips nio 2 da lis, 25 straips nio 2 da lis). VSC ir 
šei mos ben dra vi mas tu ri bū ti nuo la ti nis (ne epi zo diškas), be si re mian tis 
ge ra no rišku mo, at vi ru mo ir tar pu sa vio pa si ti kė ji mo prin ci pais, po zi ty
vio mis nuo sta to mis dėl vai ko so cia li za ci jos pro ce so.
Re mian tis Ty ri mo duo me ni mis, VSC dar buo to jai ver ti na tė vų (glo bė jų) 
pa gal bą ir ak ty vų da ly va vi mą kaip vie ną iš veiks nių, ku rie su da ro prie
lai das, kad vai ko vi du ti nės priežiū ros prie mo nės bū tų įgy ven di na mos 
efek ty viau (95,8 proc.). Tačiau Ty ri mo duo me nys taip pat ro do, kad vai
kams esant VSC jų as me ni niai ryšiai su at sto vais pa gal įs ta ty mą nė ra 
pa kan ka mai ak ty viai pa lai ko mi ir stip rūs (stip rė ja): 38,7 proc. vai kų nu
ro dė dažnai (4–5 kar tus per mė ne sį) skam bi nan tys tė vams (glo bė jams) 
ir 35,8 proc. vai kų nu ro dė, kad jiems dažnai skam bi na tė vai (glo bė jai); 
18,9 proc. vai kų nu ro dė, kad nie ka da ne skam bi na tė vams (glo bė jams) 
ir 22,6 proc. vai kų – kad jiems nie ka da ne skam bi na tė vai (glo bė jai); 32,1 
proc. vai kų nu ro dė, kad nie ka da ne gau na laiškų iš tė vų (glo bė jų); 57,5 
proc. vai kų – nie ka da ne gau na siun ti nių iš tė vų (glo bė jų); 30,2 proc. 
vai kų – nie ka da ne vyks ta atos to gų pas tė vus (glo bė jus); 26,4 proc. vai
kų  nie ka da ne su si tin ka su tė vais (glo bė jais) Cen tre. Vai kų ir jų at sto vų 
pa gal įs ta ty mą san ty kių pro ble ma tišku mą pa tvir tin ta ir vai kų at sa ky
mai į klau si mą apie as me nis, į ku riuos jie krei pia si, kai rei kia pa gal bos: 
37,7 proc. vai kų nu ro dė, kad nie ka da ne si krei pia į tė vus (glo bė jus); 23,6 
proc. – krei pia si dažnai (4–5 kar tus per mė ne sį); 18,9 proc. – la bai dažnai 
(3–4 kar tus per sa vai tę).
Ga li ma da ry ti prie lai dą, kad vai kų ir jų at sto vų ryšiai dėl vai ko el ge sio 
pro ble mų bu vę ne pa kan ka mai stip rūs vai kui gy ve nant kar tu, dar la
biau su sil pnė ja ar ba net nu trūks ta vai kui išvy kus į VSC. Įver tin da mi tai, 
kad VSC yra įs tai ga, iš ku rios vai kas ga li išvyk ti (su grįžti pas sa vo tė vus, 
glo bė jus) tik trum pam (esant tam tik roms są ly goms) ar ba tik pa si bai
gus vi du ti nės priežiū ros prie mo nei, tė vai (glo bė jai) lai ko VSC at sa kin
gu už vai ką, jo el ge sio pro ble mų spren di mą ir nu sišali na (ven gia) nuo 
klau si mų, su si ju sių su vai ku, spren di mo. Tačiau ne at mes ti na, kad tė vų 
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(glo bė jų) da ly va vi mas vai ko vi du ti nės priežiū ros prie mo nės vyk dy me 
yra ne pa kan ka mas dėl to, kad jie neįiver ti na (ne su pran ta) sa vo vaid
mens vi du ti nės priežiū ros prie mo nės vyk dy me reikšmės, kad su si du ria 
su įvai rio mis pro ble mos, ku rių spren di mui rei ka lin ga kom pe ten tin gų 
ins ti tu ci jų in ter ven ci ja ir pa gal ba.
Vals ty bė yra at sa kin ga ir už šei mo je au gan tį, ir už glo bė jų glo bo ja mą 
vai ką. Vals ty bė tu ri im tis ati tin ka mų prie mo nių, teik ti pa ra mą tė vams 
(glo bė jams), kad jie ga lė tų tin ka mai at lik ti sa vo pa rei gas, bei įsi kišti, jei
gu tė vai (glo bė jai) ne su ge ba vyk dy ti sa vo pa rei gų, užtik rin ti vai ko tei
sių įgy ven di ni mo ir jo po rei kių pa ten ki ni mo.
Vai kui išvy kus į VSC, at sa kin gas sa vi val dy bės at sto vas (ko or di na to rius) 
tu rė tų do mė tis vai ko at sto vų pa gal įs ta ty mą da ly va vi mu vi du ti nės 
priežiū ros prie mo nės vyk dy me, ver tin ti ky lančias pro ble mas, pa gal bos 
po rei kį ir pan. Tė vai (glo bė jai) tu ri žino ti, kad at sa kin gos vals ty bės ir sa
vi val dy bės ins ti tu ci jos pa dės jiems vyk dy ti sa vo pa rei gas vai ko atžvil
giu ir vai ko vi du ti nės priežiū ros prie mo nės vyk dy mo lai ko tar piu ir vai
kui su grįžus iš VSC.
Įs ta ty mo 21 straips nio 3 ir 6 punk tuo se nu ma ty ta VSC pa rei ga: ne 
rečiau kaip kar tą per mė ne sį in for muo ti vai ko at sto vus pa gal įs ta ty mą 
apie vai kui pa skir tos vi du ti nės priežiū ros prie mo nės vyk dy mo ei gą ir 
or ga ni zuo ti so cia li nį dar bą su jais; ne rečiau kaip kar tą per šešis mė ne
sius teik ti išva dą sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos di rek to riui (jo įga lio tam 
as me niui) apie vai kui pa skir tos vi du ti nės priežiū ros prie mo nės vyk dy
mo ei gą.
Sie kiant veiks min gų vai ko el ge sio po kyčių ir sėk min gos vai ko so cia li
za ci jos, VSC ne tu rė tų ap si ri bo ti for ma liu šių Įs ta ty mo nuo sta tų vyk dy
mu. Tačiau VSC tu ri bū ti ak ty vus ir ben dra dar biau jant su vai ko at sto
vais pa gal įs ta ty mą bei sa vi val dy bės ad mi nist ra ci ja (ko or di na to riu mi, 
vai ko tei sių ap sau gos tar ny ba ir ki tais struk tū ri niais pa da li niais) spręs ti 
pro ble mas ir ki tus su vai ku su si ju sius klau si mus. Ypa tin gai svar bu, kad 
VSC lai ku in for muo tų sa vi val dy bės ad mi nist ra ci ją (ko or di na to rių, vai
ko tei sių ap sau gos tar ny bą) apie tė vų (glo bė jų) nu sišali ni mą ar ne tin
ka mą pa rei gų vyk dy mą ar ki tą ne tin ka mą el ge sį, pa gal bos ir pa ra mos, 
bū ti nos užtik rin ti tė vų (glo bė jų) tin ka mą da ly va vi mą vai ko vi du ti nės 
priežiū ros prie mo nės vyk dy me, po rei kį ir ki tas ky lančias pro ble mas. Iš 
ki tos pu sės yra svar bu, kad ak ty vios bū tų ir vai ko tė vų (glo bė jų) gy
ve na mo sios vie tos švie ti mo ir ug dy mo, svei ka tos priežiū ros, so cia li nių 
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pa slau gų įs tai gų, po li ci jos ir ki tų ins ti tu ci jos bei vie tos ben druo me nė 11 
ir in for muo tų gy ve na mo sios vie tos sa vi val dy bę apie ky lančias pro ble
mas, so cia li nių pa slau gų po rei kį.
Sprendžiant vai ko at sto vų pa gal įs ta ty mą da ly va vi mo vi du ti nės priežiū
ros prie mo nės vyk dy me bei vai ko tei sių užtik ri ni mo pro ble mas, svar bus 
vaid muo ten ka sa vi val dy bės vai ko tei sių ap sau gos tar ny bai. Pažymė ti
na, kad vai ko tei sių ap sau gos tar ny ba yra įga lio ta ver tin ti tė vų bei glo
bė jų pa rei gų vai ko atžvil giu vyk dy mo tin ka mu mą, teik ti (pa gal kom pe
ten ci ją) pa gal bą bei spręs ti klau si mą dėl tė vų (glo bė jų) at sa ko my bės.
Ben druo siuo se vai ko tei sių ap sau gos sky rių nuo sta tuo se nu ma ty ta, 
kad vie nas svar biau sių sky riaus užda vi nių yra teik ti me to di nę pa ra mą, 
kon sul tuo ti, spręs ti ki tas vai ko tei sių ir in te re sų ap sau gos pro ble mas; 
ben dra dar biau ti su vals ty bės, sa vi val dy bės ins ti tu ci jo mis ir įs tai go mis, 
ne vy riau sy bi nė mis or ga ni za ci jo mis ir ben druo me nė mis vai ko tei sių 
ir in te re sų ap sau gos klau si mais. Įgy ven din da ma pa ves tus užda vi nius, 
sa vi val dy bės vai ko tei sių ap sau gos tar ny ba: 1) kon sul tuo ja tė vus, glo
bė jus (rū pin to jus), įtė vius, pe da go gus, so cia li nius dar buo to jus, ki tus fi
zi nius bei ju ri di nius as me nis ir pačius vai kus dėl jų tei sių ap sau gos, glo
bos (rū py bos), įvai ki ni mo ir tei sės pažei di mų pre ven ci jos; 2) ben dra
dar biau ja su sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos so cia li nės pa ra mos sky riu mi, 
se niū ni jo mis, so cia li nės pa ra mos cen trais ir de ri na su jais veiks mus ir 
spren di mus: or ga ni zuo jant pa gal bą ir pa ra mą vai kui ir so cia li nės ri zi kos 
šei moms; tei kiant me to di nę pa ra mą so cia li niams dar buo to jams; or ga
ni zuo jant glo bo ja mam (rū pi na mam) vai kui so cia li nę glo bą ir so cia li nę 
priežiū rą jo tė vams; ren giant ben drus pa si ta ri mus so cia li nių glo bos įs
tai gų dar buo to jams dėl vai kų glo bos (rū py bos) vyk dy mo užtik ri ni mo 
ins ti tu ci jo je; sprendžiant ki tus vai ko tei sių ap sau gos klau si mus; 3) kar
tu su sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos švie ti mo ir tei sės sky riais, se niū ni jo
mis, po li ci jos įs tai go mis, pe da go gi nė mis psi cho lo gi nė mis tar ny bo mis, 
švie ti mo, as mens svei ka tos priežiū ros ir so cia li nės glo bos įs tai go mis, 

11 Lie tu vos Res pub li kos so cia li nių pa slau gų įsta ty mo (Žin., 2006, Nr. 17 – 589) 15 straips
nio 3 ir 4 da ly se nu ma ty ta, kad veik da mi as mens (šei mos) ar vi suo me nės so cia li nio sau
gu mo in te re sais, pra šy mą dėl so cia li nių pa slau gų sky ri mo as me niui (šei mai) ga li pa
teik ti ben druo me nės na riai ar ki ti su in te re suo ti as me nys; švie ti mo ir ug dy mo, svei ka tos 
prie žiū ros, so cia li nių pa slau gų įstai gų, po li ci jos ir ki tų ins ti tu ci jų dar buo to jai, tu rin tys 
duo me nų apie so cia li nių pa slau gų as me niui (šei mai) rei ka lin gu mą, pri va lo apie tai ne
dels da mi in for muo ti as mens (šei mos) gy ve na mo sios vie tos sa vi val dy bę.
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ne vy riau sy bi nė mis or ga ni za ci jo mis, ben druo me nė mis ir vai kų at sto
vais or ga ni zuo ja ben drus pa si ta ri mus ir pri ima su de rin tus spren di mus 
dėl vai ko tei sių ap sau gos ir tei sės pažei di mų pre ven ci jos ge ri ni mo sa
vi val dy bė je; ir kt. 
Vai ko vi du ti nės priežiū ros prie mo nės vyk dy mas yra su si jęs su kom
plek si nė mis pro ble mo mis, ku rių spren di mas rei ka lau ja vai ko, jo at sto
vų pa gal įs ta ty mą, VSC ir ki tų kom pe ten tin gų vals ty bės ir sa vi val dy bės 
ins ti tu ci jų da ly va vi mo ir tar pu sa vio ben dra dar bia vi mo. Ap lin ky bė, kad 
vi du ti nės priežiū ros prie mo nės vyk dy mo lai ko tar piu vai kas gy ve na 
sky riu mi nuo sa vo tė vų (glo bė jų), ne at leidžia pas ta rų jų nuo tei sių ir pa
rei gų vai ko atžvil giu įgy ven di ni mo bei rei ka lau ja ypa tin gai ak ty vaus, 
ge ra no riško ir at vi ro ben dra dar bia vi mo su VSC, nuo la ti nio da ly va vi
mo pri imant su vai ku su si ju sius spren di mus ir tei kiant vai kui rei ka lin
gą pa gal bą. Sa vi val dy bė tu ri užtik rin ti vai ko at sto vams pa gal įs ta ty mą 
pa gal bą ir pa ra mą, rei ka lin gą ga ran tuo ti tin ka mą vai ko at sto vų pa gal 
įs ta ty mą da ly va vi mą vai ko vi du ti nės priežiū ros prie mo nės vyk dy me, 
har mo nin gų vai ko ryšių su tė vais (glo bė jais) išsau go ji mui (at sta ty mui) 
ir stip ri ni mui bei, esant rei ka lui, spręs ti tė vų (glo bė jų) at sa ko my bės 
klau si mą.

Ana li zuo jant ben dra dar bia vi mo su įs ta ty mi niais at sto vais (tė vais/
glo bė jais) prak ti ką Nor ve gi jo je, pa ste bė ti na, kad pri ori te tas tei
kia mas ben dra dar bia vi mui ir vi so ke rio pai pa gal bai šei mai. Nors 
vai kus au gin ti yra pir mi nė tė vų pa rei ga, tačiau tė vams, tu rin tiems 
vai ko au gi ni mo ar ki to kių sun ku mų, ga li rei kė ti trum pa lai kės ar 
il ga lai kės pa gal bos. To kiais at ve jais vai ko ge ro vės tar ny bos, at sa
kin gos už jų te ri to ri jo je gy ve nančius vai kus ir jų šei mas, pir miau
sia ieško ga li my bių pa dė ti šei mai su si tvar ky ti su bet ko kia at si ra
du sia pro ble ma (šei mos pro gra mos, tė vų mo ky mo pro gra mos, 
pan.), užtik ri nant vai ko tei sę aug ti šei mo je, tin ka mo je, sau gio je 
ap lin ko je ir tu rė ti rai dos ga li my bes. Taip vai kas lie ka sa vo ap lin ko
je, ga li lan ky ti sa vo mo kyk lą, gy ven ti su tė vais ir išveng ti ins ti tu a
li za ci jos bei so cia li nės at skir ties. 
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3. Ben dra dar bia vi mas su so cia li niais part ne riais

Ty ri mas pa ro dė, kad įvai rios ins ti tu ci jos tu ri glaudžiai ben dra dar biau ti. 
Ap klau sus VSC dar buo to jus, nu sta ty ta, kad cen truo se ne su si kal ba ma 
ne tik tar pu sa vy je, bet ir su so cia li niais part ne riais. Net 29,2 proc. res
pon den tų įvar di ja ben dra dar bia vi mo tarp ins ti tu ci jų sto ką. Nu sta ty ta, 
kad VSC ben dra dar bia vi mo efek ty vu mas, re zul ta ty vu mas pra sčiau sias 
dir bant su vie tos ben druo me ne, vie tos sa vi val da bei ne vy riau sy bi nė
mis or ga ni za ci jo mis. Stip riau si ryšiai pa lai ko mi su vai ko tei sių ap sau gos 
tar ny ba ir po li ci jos te ri to ri nė mis įs tai go mis. Tai gi, VSC tu rė tų ak ty viau 
ben dra dar biau ti su įvai rio mis ki to mis ins ti tu ci jo mis, ak ty viai ieško ti 
so cia li nių part ne rių ir kar tu vyk dy ti so cia li nius bei ki tus pre ven ci nius 
pro jek tus, re mian tis ben dra dar bia vi mo su tar ti mis vyk dy ti ben dras pro
gra mas. 
Sėk min gi ryšiai su ki to mis or ga ni za ci jo mis – tai ko le giški, grįs ti ben dra
dar bia vi mu ir ben dro tiks lo sie ki mu ryšiai. Ben dra dar bia vi mo part ne riai 
pa de da keis tis įs tai gos kul tū rai, da ly tis ge rą ja dar bo pa tir ti mi, įvai rin ti 
ug do mo sios veik los tu ri nį, skleis ti in for ma ci ją apie įs tai gos veik lą, taip 
pat ska ti na VSC tra di ci jų puo se lė ji mą bei jų kai tą ren gi nių ar pro jek ti
nės veik los me tu.
Sie kiant efek ty viai įgy ven din ti vi du ti nės priežiū ros prie mo nės vyk dy
mo tiks lus ir užda vi nius, VSC svar bu nu ma ty ti ir su si kur ti sa vo or ga
ni za ci jų, part ne rių ben dra vi mo ir ben dra dar bia vi mo ra tą bei mo de lį. 
Sėk min gas dar bo re zul ta tas ne pri klau so nuo įs tai gų ir or ga ni za ci jų, su 
ku rio mis sie ja tik for ma laus ben dra dar bia vi mas, skaičiaus. To dėl siek
ti nas ben dra vi mas ir ben dra dar bia vi mas su įs tai go mis ir or ga ni za ci jo
mis, kuo met part ne rys tė rem tų si no ru išspręs ti pro ble mą čia ir da bar, 
o ne for ma liu pro ble mos spren di mu, ir požiū riu į žmo gų (vai ką) kaip 
į bran giau sią tur tą ir vis ko ga li my bę.Apie 70 proc. Ty ri me da ly va vu sių 
VSC dar buo to jų ma no, kad glau des nis ben dra dar bia vi mas su part ne
riais (vals ty bi nė mis ir ne vy riau sy bi nė mis or ga ni za ci jo mis) ga lė tų bū ti 
veiks nys, ku ris su da ry tų prie lai dą efek ty viai įgy ven din ti vai ko vi du ti nės 
priežiū ros prie mo nę.
Dėl per mažai efek ty vaus tarp ins ti tu ci jų ben dra dar bia vi mo VSC dar
buo to jų iškel ti tiks lai ga li lik ti pa siek ti tik iš da lies. Trukdžiais ne re tai bū
na ob jek ty vios priežas tys: požiū rių skir tu mai, ne su si kal bė ji mas, kar tais 
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per daug di de li dar bo krū viai ar ne ga ty vi išanks ti nė nuo sta ta dėl re zul
ta to sėk mės bei men ka dar buo to jų kom pe ten ci ja. At ski rais at ve jais dėl 
ne efek ty vaus ben dra dar bia vi mo tarp ins ti tu ci jų su griau na ma vi so dar
bo su vai ku sis te ma. Pa vyzdžiui, VSC ug dy ti niui pa ren gus in di vi du a lią 
el ge sio ko rek ci jos pro gra mą ir ją sėk min gai bai gus, dėl sil pno ben dra
dar bia vi mo tarp at ski rų ins ti tu ci jų, vai kas ne ga li gau ti pa ska ti ni mo ar 
tie siog pra ran da ga li my bę pa si tik rin ti sa vo ge bė ji mo spręs ti sun ku mus 
ar su si dur ti su iššūkiais, pa vyzdžiui, vyk ti atos to gų į na mus (glo bos na
mus). Taip sil pnė ja ug dy ti nio mo ty va ci ja keis ti sa vo el ge sį ir dar kar tą 
pra ran da mas pa si ti kė ji mas su au gu siais žmo nė mis, nors tam VSC dar
buo to jai įdė jo daug pa stan gų.
No rint su kur ti pro duk ty vaus ir efek ty vaus VSC ben dra vi mo bei ben dra
dar bia vi mo mo de lį, bū ti na at kreip ti dė me sį į kai ku riuos as pek tus bei 
ne for ma laus ben dra vi mo ir al ter na ty vių pro ble mų spren di mo bū dų 
paieškos ir įgy ven di ni mo svar bą.
VSC, or ga ni zuo da mi sa vo veik lą, la bai men kai išnau do ja  ne vy riau
sy bi nių or ga ni za ci jų part ne rys tės bei ryšių su vie tos ben druo me ne ir 
užsie nio part ne riais ga li my bes. Nė ra efek ty viai išnau do ja mas ir ki tas 
ben dra dar bia vi mo ryšių pa grin das  sa va no rys tė. Sa va no riškas dar bas 
ga li bū ti su vo kia mas kaip są ly ga as me ny bei bręs ti, la vin tis ir pa ten kin ti 
pro fe si nę sa vi raišką. Į VSC veik lą įt rau kus sa va no rių, nau dos tu rė tų abi 
part ne rių pu sės, to dėl VSC tu rė tų keis ti sa vo nuo sta tas dėl sa va no rių 
pa gal bos. Ty ri mas pa ro dė, kad tik 13,9 proc. VSC dar buo to jų ma no, jog 
jiems trūks ta pas ta rų jų pa gal bos. Tai gi požiū ris į to kio po būdžio part
ne rys tę vis dar lie ka ri bo tas.
Dar vie na ben dra dar bia vi mo tarp ins ti tu ci jų ga li my bė, ku riai nė ra ski
ria ma pa kan ka mai dė me sio – ryšiai su aukšto sio mis mo kyk lo mis ar 
ko le gi jo mis. VSC ben dra dar bia vi mas su stu den tais ga li bū ti abi pu siai 
nau din gas. VSC ben dra dar bia vi mas su aukštą ją mo kyk la (ko le gi ja) ne 
tik su da ro ga li my bę stu den tui at lik ti prak ti ką. Šios die nos stu den tas 
ne tru kus ga li tap ti VSC dar buo to jų ko le ga, to dėl prak ti ka VSC bū tų ga
li my bė bū si mam ko le gai pa ma ty ti dar bą iš vi daus, kar tu pa si tik rin ti sa
vo pašau ki mą ir aka de mi nes žinias pri tai ky ti prak ti ko je, o įs tai ga ga lė tų 
pa si nau do ti gal būt bū si mo nau jo ko le gos idė jo mis ir kon krečia kas die
ne pa gal ba. VSC ir stu den to ar sa va no rio san ty kiai ga lė tų bū ti ap tar
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ti ben dra dar bia vi mo su tar ty je, nu ro dant stu den to ar sa va no rio tei ses, 
pa rei gas, at sa ko my bę, ku ruo jan tį VSC dar buo to ją ir ki tas svar bias ben
dra dar bia vi mo są ly gas. Stu den tai ir sa va no riai, prižiū ri mi VSC dar buo
to jų, ga li pa dė ti or ga ni zuo ti užsiė mi mus kryp tin gam vai kų lais va lai kio 
užim tu mui, so cia li nių ir gy ve ni mo įgūdžių ug dy mui, ikip ro fe si niam 
mo ky mui ar dar bi nei veik lai, da ly vau ti vai kų ug dy me ir teik ti siū ly mus 
dėl veik los for mų ir me to dų.

At kreip ti nas dė me sys į pro jek to me tu ma ty tą Nor ve gi jos prak
ti ką, kai jau ni mo ben druo me ni niuo se na muo se (bu te, skir ta me 
gy ven ti 4 jau nuo liams 16–23 m. amžiaus) so cia li niais dar buo
to jais dir ba stu den tai. Pas ta rie ji gy ve na kar tu su jau nuo liais, 
prižiū ri juos ir bū na kar tu su jais nuo la tos. Dirb da mi šį dar bą 
stu den tai ne tik įgy ja dar bi nės pa tir ties ben drau da mi su jau
nuo liais, or ga ni zuo da mi jiems so cia li nes veik las, bet tuo pačiu 
išsprendžia ir gy ve na mų jų pa tal pų stu di jų me tu pro ble mą, ku ri 
sos ti nė je Os le yra itin ak tu a li. 

3.1. Pro jek ti nė veik la

Vi sos aukščiau nu ro dy tos ga li my bės vi sa pu siškai ga li at si ver ti per part
ne rys tę pro jek ti nė se veik lo se. VSC ga li bū ti tiek pro jek tų ren gė jai, tiek 
part ne riai. Pro jek to ini cia to riu mi ir au to riu mi ga li bū ti bet ku ris VSC 
dar buo to jas ak ty vus, ino va ty vus, ge ban tis nu ma ty ti, ko rei kia įs tai gai, 
kad ji ga lė tų sėk min gai funk cio nuo ti. 2008–2010 m. pra dė jo ryškė ti 
nau ja pro jek ti nės veik los ten den ci ja – tin ka mais pro jek tų pa reiškė jais 
dažniau siai pri pažįs ta mos ne vy riau sy bi nės or ga ni za ci jos (NVO). VSC 
pa tys ren gia įvai rias pre ven ci nes ir po stven ci nes pro gra mas, pro jek tus, 
tačiau tam ne re tai pri stin ga lėšų, kva li fi kuo tų spe cia lis tų. Sėk min ga 
part ne rys tė pro jek ti nė se veik lo se su NVO ga ran tuo ja VSC įvai rių ne mo
ka mų pa slau gų ir di dė ja ga li my bė pra plės ti veik las, įsi gy ti in ven to riaus, 
kel ti spe cia lis tų kva li fi ka ci ją. Tačiau sėk min ga part ne rys tė pro jek tuo se 
įma no ma tik ta da, kai vi si part ne riai la bai at sa kin gai, dirb da mi vie no
je ko man do je ir siek da mi to pa ties tiks lo, ap ta ria pa grin di nes pro jek to 
cha rak te ris ti kas:
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♦ so cia li nes pro gra mas, jų tiks lus ir užda vi nius, ren gi mo ir įgy ven
di ni mo eta pus,

♦ rei kia mą in for ma ci jos su rin ki mą apie so cia li nės pa ra mos po rei
kį, ją sis te mi nant ir pa tei kiant,

♦ so cia li nės ap lin kos ir žmo giškų jų ištek lių val dy mo įgūdžius,
♦ efek ty viau sią pro jek ti nės veik los me to dą so cia li nė se veik lo se, 
♦ adek vačią veik lų fi nan si nę są ma tą,
♦ re flek si jos ir pro jek ti nės veik los įsi ver ti ni mo ga li my bes bei pro

jek to viešini mo bū dus.

Dažniau siai ra gi ni mai teik ti pa raiškas fi nan sa vi mui gau ti bū na skel
bia mi in ter ne ti niuo se tin kla la piuo se, kur nu ro do mi kon kre tūs pro jek
to ren gi mo ter mi nai, to dėl la bai svar bu nuo la tos sek ti nau jus kvie ti
mus pa raiškoms teik ti, nes pa vė luo tos pa raiškos dažniau siai net ne
svars to mos.
Nors VSC pro jek tų ren gi mas ir įgy ven di ni mas nė ra nau jas da ly kas, 
at kreip ti nas dė me sys į kai ku riuos pro jek to ren gi mo eta pus. Kiek vie
nas pro jek ti nės veik los eta pas yra svar bus ir tar pu sa vy su sie tas. Nuo 
pro jek to idė jos ir jos pa grin di mo pri klau so, ku riam pro jek tų ti pui pri
skir ti nas ren gia mas pro jek tas (pro jek tai ga li bū ti in ves ti ci niai, plėt ros, 
nau jo pro duk to kū ri mo, ty ri mų, veik los). VSC ak tu a lūs vi sų ti pų pro
jek tai. Tačiau ypač svar būs yra pro jek tai, ku rie pra plečia vai kų užim
tu mo ga li my bes bei tu ri aiškias auk lė ja mą sias, pre ven ci nes bei edu
ka ci nes funk ci jas.
For mu luo jant pro jek to tiks lus, rei kia ne pa miršti, kad jie tu ri bū ti pa kan
ka mai pla tūs ir nu ro do mi žvel giant į per spek ty vą. Pro jek to užda vi niai 
tu ri bū ti kon kre tūs ir pa sie kia mi pro jek to įgy ven di ni mo me tu. Jie tu ri 
bū ti išma tuo ja mi ir užtik rin ti pa siek tą re zul ta tą.
Pro jek to re zul ta tas – tai pro duk tas, ku rį įsi pa rei go ja su kur ti ar pa teik ti 
pro jek to įgy ven din to jas. Įgy ven di nant pro jek tą, žiū ri ma, ko kios yra pa
sek mės ir koks po vei kis nau dos ga vė jui (t. y. VSC). 
Ren giant pro jek tus, svar bu tei sin gai pa si rink ti tiks li nę gru pę – tai as me
nų ar or ga ni za ci jų gru pė, ku riai pro jek to or ga ni za to riai nu sta to at ran
kos kri te ri jus. Pro jek te ga li ma nu ma ty ti ke lias tiks li nes gru pes. Tai ga li 
bū ti VSC ug dy ti niai, dar buo to jai, tė vai/glo bė jai ar ki ti as me nys. 
Pro jek to veik lų pla na vi mu sie kia ma su ras ti ge riau sią veiks mų ei gą, ati
tin kančią pro jek to tiks lą ir sie kia mus re zul ta tus, nu ma ty ti rei kia mus 
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ište klius bei su da ry ti adek va tų biudžetą. Pro jek to tu ri nys pla nuo ja mas 
at sižvel giant į tiks lą ir re zul ta tus. Su da rant ka len do ri nį dar bo pla ną, ak
cen tuo ja mas dar bų ei lišku mo ir tar pu sa vio pri klau so my bės ryšys, at sa
ko my bės pa si skirs ty mas bei veik lų tin ka mu mas. Veik los, ku rios nu ma
ty tos pro jek tuo se iš es mės ski ria si nuo ki tų cen trų veik lų. Pro jek ti nės 
veik los bū na il ga lai kės, tę sti nės ir nuo sek lio sios.  
Pro jek ti nė veik la bai gia ma pro jek tų re zul ta tų sklai da. Tai pa da ry ti ga li
ma įvai riais bū dais: skel biant in for ma ci ją in ter ne to pus la piuo se, pub li
kuo jant straips nius spau do je, pla ti nant DVD ar SDro om, or ga ni zuo jant 
kon fe ren ci jas, ren giant ra di jo bei te le vi zi jos re por tažus, dis ku si jas ir 
pro jek tų re zul ta tų sklai dos se mi na rus, in for ma ci ją pa tei kiant įvai rioms 
vals ty bės val dy mo ins ti tu ci joms ir t. t. Nė ra svar bu, ku ris pa siek tų re zul
ta tų viešini mo bū das bus pa si rink tas, svar bu, kad bū tų tin ka mai pa teik
ta išsa mi in for ma ci ja apie pro jek tą: kur ir kiek lai ko pro jek tas vyk dy tas, 
kas jį fi nan sa vo, ko kia pro jek to ver tė (su ma), kas vyk dė, ko kios vyk dy tos 
veik los, ko kia tiks li nė gru pė ar gru pės, ko kių re zul ta tų pa siek ta ir t. t. 
Ren giant bei vyk dant pro jek tus, rei kė tų at sižvelg ti į VSC veik los spe ci fi
ką. VSC vie nu me tu gy ve na įvai raus amžiaus vai kai, bū din gas tam tik ras 
pri vers ti nis jų bu vi mo VSC as pek tas bei eg zis tuo jan ti vai kų kai ta, to dėl 
pla nuo jant veik las bū ti na at sižvelg ti į jų amžiaus, rai dos, pa si rin ki mo 
ypa tu mus. Pažymė ti na, jog VSC veik los pro jek tų re zul ta tai dažniau siai 
sie ti ni su vai kais ir jų pa sie ki mais, to dėl šiuo se pro jek tuo se itin svar bus 
vai kų pa sie ki mų ver ti ni mas, jų su kur tų pro duk tų (pvz. me ni niai dar be
liai, pa sie ki mai spor te ir t. t.) viešini mas. 
Ren giant ir vyk dant pro jek tus, užtik ri nant veik lų efek ty vu mą, re zul ta
tai la bai pri klau so nuo ko man dos. Dar bas ko man do je tei kia di des nes 
veik los pa si rin ki mo ga li my bes bei pa leng vi na spren di mų priė mi mą ir 
leidžia pa si da ly ti at sa ko my bę už pri im tus spren di mus. Dir bant ko man
do je, svar bu aiškiai pa si skirs ty ti veik los sri tis, steng tis ver tin ti sa vo, o ne 
ko le gų veik lą ir spręs ti tik sa vo lyg mens pro ble mas.

4. Vai kų so cia li za ci jos cen tro dar buo to jų tar pu sa vio 
ben dra dar bia vi mas 

Šia me sky re ly je ap rašytą VSC dar buo to jų ben dra dar bia vi mo mo de lį 
bū tų ga li ma pa vaiz duo ti šia sche ma:
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Įs ta ty mo 25 straips nio 1 da ly je nu sta ty ta, kad VSC dar buo to jai pri va
lo teik ti vai ko po rei kius ati tin kančią kva li fi kuo tą pa gal bą, pažin ti vai
ko in di vi du a lu mą, plė to ti jo ge bė ji mus, rū pin tis vai ko ug dy mu, ska tin ti 
as me ny bės bran dą, ug dy ti pro fe si nius įgūdžius, su da ry ti są ly gas vai ko 
sa vi raiškai, gerb ti vai ko tei ses bei nuo lat to bu lin ti sa vo kva li fi ka ci ją. Sie
kiant įgy ven din ti šiuos rei ka la vi mus, bū ti nos ne tik dar buo to jų as me ni
nės sa vy bės, pro fe si niai įgūdžiai, bet ir aiškus jų at sa ko my bės pa si da li
ji mas bei veiks min gi dar bo me to dai. 

4.1. Ko man di nis dar bas
Ana li zuo jant Ty ri mo duo me nis, ma ty ti, kad vi si ty ri me da ly va vę VSC 
dar buo to jai vie nu bal su pri ta ria, kad to kio ti po įs tai go je dir bančių as
me nų ge bė ji mas dirb ti ko man do je yra vie nas svar biau sių veiks nių, su
da rančių prie lai das efek ty viau įgy ven din ti vai ko vi du ti nės priežiū ros 
prie mo nes. Ver tin da mi sun ku mus dar be, net 46,8 proc. ap klaus tų jų 
nu ro dė ne pa kan ka mas dar buo to jų žinias ir ge bė ji mus dir bant vai kų 
so cia li za ci jos cen tre, 22,2 proc. – įvar di jo vai kų so cia li za ci jos cen tro 
ben druo me nės na rių ben dra dar bia vi mo sto ką. 
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Ty ri mo duo me nys taip pat at sklei dė, kad VSC gy ve nan tys vai kai 
dažniau siai pa gal bos krei pia si į auk lė to jus (24,5 proc.), di rek to riaus 
pa va duo to ją (19,8 proc.) ar so cia li nę (į) pe da go gę (ą) (19,8 proc.). Tai 
pa ro do, kad vai kai pa si ti ki ir sa vo pro ble mas sprendžia, ben drau da mi 
ir ben dra dar biau da mi ir su ad mi nist ra ci jos, ir pe da go gi niais dar buo to
jais. Ne pai sant to, kad vai kų įvar dy ti ben druo me nės na riai yra at sa kin gi 
už skir tin gas veik los sri tis, vis gi jų tar pu sa vio ko mu ni ka ci ja yra bū ti na 
sie kiant pa dė ti vai kui. 
Rei kė tų pa mi nė ti, kad ko man di nis dar bas yra įs tai gos vi di nės kul tū ros 
da lis, ku ri kiek vie ną dar buo to ją ska ti na su vok ti, kad pla na vi mas, or ga
ni za vi mas, užduočių at li ki mas ir spren di mų priė mi mas yra ge riau at
lie ka mi kar tu ben dra dar biau jant. Dir bant ko man do je ga li ma pa siek ti 
daug ge res nių re zul ta tų, nes spren di mus pri ima skir tin gų požiū rių, pa
ty ri mo, žinių bei ge bė ji mų as me nys. „Ko man dos“ są vo ka šia me sky riu je 
api brėžia ma kaip žmo nių gru pė, ku rios na riai są vei kau ja, kad pa siek tų 
ben drų įs tai gos tiks lų.
Ko man dos VSC ga lė tų bū ti trum pa lai kės ir il ga lai kės ar ba kla si fi kuo
ja mos pa gal ko man dai ke lia mus tiks lus. At sižvel giant į tai, kad šios įs
tai gos veik los tu ri nys ap ima ne tik ug dy mo or ga ni za vi mą, ne for ma lų jį 
vai kų švie ti mą, švie ti mo pa gal bos ir ki tų pa slau gų tei ki mą pa gal vai ko 
in di vi du a lius po rei kius, ko man dų ke lia mi tiks lai ga li bū ti la bai įvai rūs. 
VSC ug do mi vai kai gy ve na šio je įs tai go je vi są pa rą ir dažniau siai net ne 
vie ne rius me tus. Kas dien vai kai ei na į pa mo kas, da ly vau ja bū re liuo se, 
leidžia lais va lai kį spor to sa lė se, bib lio te ko se ir ben drau ja su pe da go
gais, auk lė to jais, ad mi nist ra ci jos at sto vais, ki tais įs tai gos dar buo to jais. 
Kiek vie no vai ko die nos sėk mės, sun ku mai ir ki ti išgy ve ni mai yra ma
to mi skir tin gų ben druo me nės na rių. Tai gi vi si VSC dar buo to jai tu rė tų 
ne tik ak ty viai da ly vau ti įs tai gos veik lo je, bet ir nuo lat ben dra dar biau ti 
įgy ven din da mi vai kų so cia li za ci jos cen tro veik los tiks lus ir užda vi nius, 
pri im da mi spren di mus ben druo me nei ak tu a liais klau si mais.
VSC ug do mam vai kui tu ri bū ti ne tik su pran ta mos įs tai gos vi daus tai
syk lės, draus mės rei ka la vi mai, in for ma ci jos ga vi mo ir skun dų pa tei ki
mo me to dai, ki ta in for ma ci ja, ku ri pa dė tų jam su pras ti sa vo tei ses ir 
pa rei gas, bet ir in di vi du a lia me veik los pla ne esan ti in for ma ci ja. In di vi
du a lus veik los pla nas – in for ma ci jos apie vai ko ug dy mą, jam tei kia mą 
pa gal bą bei pa slau gas vi du ti nės priežiū ros prie mo nės vyk dy mo me tu 
re gist ra vi mo do ku men tas, ku ria me nu ma to mi in di vi du a lūs so cia li za ci
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jos pro ble mų įvei kos tiks lai, užda vi niai ir prie mo nės jiems įgy ven din ti. 
Jis tu ri ne tik ati tik ti vai ko po rei kius, bū ti orien tuo tas pri si tai ky ti gy ven ti 
vi suo me nė je, bet ir peržiū ri mas bei ko re guo ja mas tai ap ta riant su vai
ku. Kad tei kia mos pa slau gos ati tik tų vai ko psi chi kos ir fi zi nę būk lę ir 
užtik rin tų ap sau gą nuo žalin gos įta kos ar ri zi kin gų si tu a ci jų, prie mo nės 
tu ri bū ti pa ren ka mos la bai at sa kin gai.
Ren giant in di vi du a lų veik los pla ną bū ti nas dar bas gru pė je. Tai ga lė tų 
bū ti il ga lai kė ko man da, ku ri re gu lia riai or ga ni zuo tų pa si ta ri mus ir pri
im tų spren di mus kiek vie no vai ko la bui. Šią ko man dą tu rė tų su da ry ti 
bent vie nas VSC so cia li nis pe da go gas, psi cho lo gas, spe cia lu sis pe da
go gas ir gru pės, ku rio je gy ve na vai kas, auk lė to jai. Pa si ta ri muo se taip 
pat ga lė tų da ly vau ti ir ki ti dar buo to jai, ar ti mai ben drau jan tys su vai ku 
ir ga lin tys pa si da ly ti svar bia in for ma ci ja.
Ka dan gi yra pa vo jus, kad to kio po būdžio do ku men tas liks tik for ma lus 
veiks mų pla nas, ku rio ne vi sos prie mo nės įgy ven di na mos, da ly vau jan
tys as me nys tu rė tų su si tar ti dėl dar bo tai syk lių, sti liaus ir re zul ta tų ver
ti ni mo. Taip pat rei kė tų pa si da ly ti at sa ko my be ir nu ma ty ti kon kre taus 
dar buo to jo in dė lį sie kiant pla no tiks lų. Jei kiek vie nas VSC dar buo to jas 
bū tų at sa kin gas už tam tik rą veik lą, ku ri ati tin ka jo pa rei gy bės ap rašyme 
nu sta ty tas funk ci jas, tai ne bū tų pa pil do mos užduo tys, o tin ka mai or ga
ni zuo ta ir įgy ven di na ma ko man di nės veik los da lis. 
Pla nuo jant, ko kios veik los ir pa ska tos pa dė tų siek ti tei gia mų kon kre
taus vai ko el ge sio po kyčių, ne ga li ma pa miršti ir neišklau sy ti vai ko 
nuo mo nės. Jis tu rė tų bū ti pil na ver tis (vi sa ver tis) šio pro ce so da ly vis ir 
są mo nin gai siek ti nu ma ty tų tiks lų. Vai kas, kad bū tų mo ty vuo tas, tu ri 
aiškiai su vok ti iškel tų tiks lų ir al ter na ty vaus el ge sio nau dą. Be abe jo, 
šios ko man dos na riai, glaudžiai ben drau jan tys su vai ku in di vi du liai ar 
gru pi nių užsiė mi mų me tu, tu rė tų bū ti ne tik po zi ty viai nu si tei kę, bet ir 
ti kė ti, kad vai kas ga li įgy ti nau jų įgūdžių ir pa si keis ti.
Kiek vie nas vai kas tu ri tei sę į išsi la vi ni mą vai kų so cia li za ci jos cen tre. Ug
dy mas yra vie na pa grin di nių veik lų, ku riai ski ria ma be ne dau giau sia lai
ko ir dė me sio. Va di na si, pe da go gai taip pat yra la bai svar būs as me nys, 
tei kian tys kva li fi kuo tą pa gal bą bei ug dan tys vai ko so cia li nius ir gy ve ni
mo įgūdžius, psi cho lo gi nį at spa ru mą, kri ti nį, į spren di mus orien tuo tą 
mąs ty mą, ir sa va ran kišku mą.  
Iš pe da go gų (ypač dir bančių šio je įs tai go je) ti ki ma si, kad jie bus ne tik 
žinių per tei kė jais, bet ir mo ky mo si or ga ni za to riai, kū ry biški ug dy to jai, 
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pa ta rė jai ar tar pi nin kai. At sižvel giant į tai, kad VSC ug do mi vai kai tu
ri mo ky mo si mo ty va ci jos, sa vi raiškos, mo ky mo si sun ku mų, el ge sio ar 
emo ci nių pro ble mų, tra di ci niai pa mo kos or ga ni za vi mo me to dai ga li 
bū ti vi siškai ne veiks min gi. Ma ny ti na, kad kla sė je, ku rio je ug do ma ne 
dau giau kaip 12 mo ki nių, ku rių tu ri mų žinių ir įgy tų įgūdžių ly gis la bai 
ski ria si per pa mo ką bū tų tiks lin ga dirb ti su kiek vie nu vai ku in di vi du a
liai, su do min ti vaiz di nė mis prie mo nė mis, ak ty viais mo ky mo me to dais, 
skir ti užduo tis pa gal vai kų po mė gius ir at skleis ti jų stip rią sias pu ses. Pa
si reng ti to kiai pa mo kai rei kia kur kas dau giau pa stan gų, tačiau ti kė ti na, 
kad al ter na ty vūs me to dai ir užduočių di fe ren ci ja vi mas pa gal vai ko ge
bė ji mus ga li duo ti kur kas ge res nių re zul ta tų. 
Ko man di nio dar bo or ga ni za vi mas yra su dė tin gas pro ce sas su daug 
eta pų, ku rių tu ri nys ir reikšmin gu mas kiek vie no je or ga ni za ci jo je tu ri 
sa vo spe ci fi ką. VSC dir ban tiems pe da go gams bū ti ak ty viais ko man
dos na riais nors ir su dė tin ga, bet pri va lo ma. At sižvel giant į šian die ni
nės mo der nios vi suo me nės po kyčius ir spe ci fi nę VSC ug dy ti nių au di to
ri ją, ko man di nė pe da go gų ir su ki tais ben druo me nės na riais veik la yra 
neišven gia ma. Pir miau sia tai yra bū ti na, nes šio je įs tai go je yra ri bo ja ma 
vai kų lais vė ir nuo la tos rei kia ste bė ti kiek vie ną vai ką bei da ly tis in for ma
ci ja su gru pių auk lė to jais, švie ti mo pa gal bos spe cia lis tais ar ad mi nist ra
ci jos at sto vais, jei ky la bet ko kių abe jo nių dėl vai ko sau gu mo ar svei ka
tos. Taip pat la bai svar bu po zi ty viai vai ką ver tin ti ir pa gel bė ti su sig rąžin ti 
mo ky mo si mo ty va ci ją per veik lą, ku ri vai kui ge rai se ka si ar yra įdo mi. Šią 
in for ma ci ją tu rė tų žino ti ko le gos, kad ga lė tų veiks min giau or ga ni zuo ti 
sa vo veik lą ir tai ky ti to kius me to dus, kad vai kas ga lė tų pa tir ti sėk mę.
VSC gy ve nan tiems vai kams tu rė tų bū ti užtik ri na ma pra smin gos veik
los ga li my bė ir pro gra mos, pa de dančios sau go ti, stip rin ti svei ka tą ir sa
vi gar bą, ug dy ti at sa ko my bės jaus mą ir ska tin ti nuo sta tas ir įgūdžius, 
reikšmin gus jų, kaip vi suo me nės na rių, rai dai. Tai gi ne for ma lu sis vai kų 
švie ti mas yra svar bi įs tai gos veik los tu ri nio da lis. 
Ne for ma lio jo vai kų švie ti mo for mos ga li bū ti la bai įvai rios, o pro gra
mas ga li įgy ven din ti mu zi kos, me no, spor to, pro fe si jos, ki tų da ly kų mo
ky to jai, lais vie ji mo ky to jai ar gru pių auk lė to jai. Siek ti na, kad VSC bū tų 
ga li ma pa siū ly ti kuo įvai res nių užsiė mi mų, ku rių me tu bū tų la vi na mi 
as me ni niai, el ge sio ir ben dra vi mo, įvai ria kul tū riai, kū ry bišku mo ir ki ti 
svar būs vai ko as me ny bei įgūdžiai. Ne de rė tų pa miršti, kad dau gu ma 
vai kų iki vi du ti nės priežiū ros sky ri mo gy ve no ne pa lan kio mis są ly go mis 
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(pvz., skur de, bu vo ap leis ti tė vų, tė vai tu rė jo pri klau so my bių ar da rė nu
si kal ti mus), to dėl vai kai ne re tai sto ko ja pa ma ti nių gy ve ni mo įgūdžių. 
Svar biau sie ji iš jų bū tų: sa vęs pažini mo, spren di mų priė mi mo, gy ve ni
mo sun ku mų įvei ki mo ir ki ti įgūdžiai.
Or ga ni zuo jant ne for ma lų jį vai kų švie ti mą ir pla nuo jant veik las, bū ti na 
ne tik ko lek ty viai ap tar ti įs tai gos ga li my bes, bet ir įver tin ti vai kų po
rei kius ir po mė gius. Tai gi, pra si de dant kiek vie niems moks lo me tams, 
tiks lin ga leis ti vai kams par eikšti sa vo nuo mo nę dėl jiems įdo miau sių 
ir geidžia miau sių bū re lių. Taip pat bū tų la bai svar bu, kad ne for ma lio jo 
vai kų švie ti mo or ga ni za to riai ne tik išnau do tų vi sas ap lin kos, in ven to
riaus ir gam tos są ly gas, bet ir kas met pa siū ly tų nau jų užsiė mi mų.
VSC vai kai tu ri bū ti nuo lat užim ti, to dėl la bai svar bus yra gru pės auk
lė to jų dar bas, nes jie pra leidžia be ne didžiau sią lai ko da lį su vai kais. Ne 
tik tos pačios gru pės auk lė to jai tu rė tų nuo lat ben dra dar biau ti, bet ir 
da ly tis idė jo mis, pa siū ly mais ir pa tir ti mi su ki tų gru pių auk lė to jais. Ko
man di nė veik la bū ti na sie kiant ne tik prižiū rė ti vai kus po pa mo kų, bet 
ir la vin ti jų so cia li nius, dar bi nius įgūdžius, or ga ni zuo ti pra mo gas, lais
va lai kį ir pa mo kų ruošą. Sie kiant su do min ti vai kus ir sklandžiai or ga ni
zuo ti dar bą, kiek vie nos gru pės auk lė to jai tu rė tų pa reng ti die nos užim
tu mo pla nus kiek vie nai sa vai tei ir lai ky tis su da ry to gra fi ko. 

Ver ti nant Nor ve gi jos pa tir tį or ga ni zuo jant ko man di nį dar bą švie
ti mo, so cia li nės glo bos ir ki to se įs tai go se, pažymė ti na, jog vi sas 
pa slau gų ir pa gal bos vai kams ir šei mai tei ki mas Nor ve gi jo je yra 
pa grįs tas ben dra dar bia vi mo ir pa gar bos vai ko tei sėms ir in te re
sams prin ci pais. 
Or ga ni zuo jant ug dy mo pro ce są Nor ve gi jos mo kyk lo je, ku rio je 
mo ko si vai kai, tu rin tys adap ta ci jos, mo ty va ci jos mo ky tis, el ge sio 
ar ki tų pro ble mų, ypač pa brėžia mas kiek vie no vai ko in di vi du a lu
mas ir bū ti ny bė pa dė ti jam spręs ti pro ble mas. Kad vai kai jaus tų
si svar būs ir sau gūs, ak cen tuo ja mas ad mi nist ra ci jos, pe da go gų 
ir švie ti mo pa gal bos spe cia lis tų ben dra dar bia vi mas, pačios ben
druo me nės su kur tų tai syk lių lai ky ma sis ir ge rų jų tra di ci jų kū ri mas. 
Su au gu sių ben druo me nės na rių ben dra dar bia vi mas grindžia mas 
at vi ru ben dra vi mu, aiškiu pro ble mų įvar di ji mu ir ko le gų įt rau ki mu  
spręs ti pro ble mas. Tam pa gal po rei kį or ga ni zuo ja mi su si ti ki mai
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ne di de lė se gru pe lė se, į ku rias pe da go gas kviečia si as me nis, tu
rinčius dau giau sia žinių ar pa tir ties kon krečio je si tu a ci jo je. Taip 
pat  ska ti na ma, kad mo kyk los ar kla sės tai syk lių kū ri me, ko re ga vi
me da ly vau ja ne tik ak ty viau si mo kyk los mo ki niai, o vi sa ben druo
me nė, nes ji nė ra di de lė. Pe da go gų tei gi mu, tai la biau įpa rei go ja 
ne tik žino ti, koks el ge sys yra pri im ti nas, bet ir jų lai ky tis. Be abe jo, 
ge ram mo kyk los mik ro kli ma tui pa lai ky ti ku ria mos ir tra di ci jos.
Šio je įs tai go je kas dien priešpiečius vi si mo ki niai val go vie nu 
me tu, o per juos pri va lo mai da ly vau ja ne tik pe da go gai, bet ir 
mo kyk los ad mi nist ra ci ja. Tai yra tik vie na tra di ci jų, ku ri su stip ri
na ne tik vai kų tar pu sa vio san ty kius, bet ir pa si ti kė ji mą su au gu
siais, nuoširdžiais sa vo pa ta rė jais.
Or ga ni zuo jant ne for ma lų jį vai kų švie ti mą, die nos glo bos įs tai gų 
spe cia lis tai ak cen tuo ja vai ko as me ny bės pažini mo svar bą ir pa
siū ly ti jo po mė gius ir ga li my bes ati tin kančią veik lą. Kiek vie nam 
su au gu sia jam yra ga na su dė tin ga pažin ti kiek vie ną vai ką, to dėl 
spe cia lis tai pa si skirs to po ke le tą vai kų su ku riais ar ti miau ben
drau ja ir pri si i ma vi są at sa ko my bę įvar dy ti jų stip rio sioms sa vy
bėms, pa rink ti po pa mo ki nę veik lą ir pa gel bi iški lus sun ku mams. 
Pir miau sia pa brėžia ma, kad ne mo ty vuo tų mo ky tis vai kų ne bū ti
na pri myg ti nai rei ka lau ti tu rė ti pui kius aka de mi nius pa sie ki mus. 
Jei vai kas tu ri po mė gių ir ga li my bes įgy ti prak ti nių įgūdžių, tai ga
li bū ti ir jo pa ja mų šal ti nis at ei ty je. Tai gi ne mažai bū re lių yra skir tų 
ne tik pra smin gai užim ti vai kus, bet ir išmo ky ti juos kon krečios 
veik los. Vai kų ypač mė gia mi užsiė mi mai yra: žir gy no lan ky mas, 
kur vai kai ne tik mo ko si jo di nė ti, bet ir prižiū ri žir gus ir žir gy no 
pa tal pas; mo to cik lų re mon to ir priežiū ros ga ražo lan ky mas, kur 
me cha ni kai kar tu su vai kais re mon tuo ja tu ri mą in ven to rių, mo ko
si dirb ti su įran kiais bei or ga ni zuo ja lenk ty nes, į ku rias at vyks ta ir 
pro fe sio na lūs spor ti nin kai; siu vi mo ir di zai no pa mo kos, kur vai kai 
ga li pa si siū ti nau ją ar per siū ti se ną dra bužėlį.
No rė tų si pa sidžiaug ti, kad Nor ve gi jos įs tai go se, kur dir ba ma su 
vai kais, vi suo met pa brėžia ma, kad svar biau sias ob jek tas kiek
vie no iš jų dar be yra vai kas. Vai kų ge ro vė, esa mų pro ble mų
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įvar di ji mas ir ieško ji mas spren di mo kar tu, jų ma ny mu, yra pa
grin di niai užda vi niai kas die nė je veik lo je. Tai yra tin ka mos nuo
sta tos, ku rio mis tu rė tų va do vau tis ir vai kų so cia li za ci jos cen trų 
dar buo to jai.

4.2. Ben drų ir pro fe si nių eti kos nor mų ži no ji mas ir jų lai ky ma sis

Tiek ko man di nio, tiek in di vi du a laus dar bo su vai kais as pek tu rei kė tų 
ak cen tuo ti VSC dar buo to jų ben drų jų ir pro fe si nių eti kos nor mų ži no ji
mą ir lai ky mą si sie kiant ben drų įstai gos tiks lų bei efek ty viai ir tin ka mai 
už tik rin ti VSC vai kų ug dy mą bei so cia li za ci ją. 
Dirb ti su vai kais rei kia be tar piš kai, pa lai ky ti tarp as me nų nuo la ti nius 
ry šius, juos puo se lė ti. Tam bū ti na lai ky tis eti kos (ben dro sios ir pro fe si
nės). Esant su dė tin gai si tu a ci jai, kai rei kia pri im ti su dė tin gus spren di
mus, daž nai bū ti na rem tis ne tik tei sės, bet ir eti kos nor mo mis, nu ro
dan čio mis tam tik ras el ge sio gai res, ku rio mis va do vau ja ma si nag ri nė
jant ir ver ti nant žmo nių el ge sį. 
Eti ka api brė žia ma kaip do ro vi nio el ge sio, nor mų, pa rei gų vi suo me nei 
ir vie nas ki tam sis te ma. 
Pro fe si nes eti kos nor mos re mia si pa grin di nė mis ben dro sios eti kos nor
mo mis ir nuo sta to mis. Pro fe si nė eti ka yra api brė žia ma kaip do ri nio el
ge sio ir pa rei gų nor mų vi su ma, su tar ti nai pri im ta tam tik ros vi suo me
nės gru pės ar pro fe si jos at sto vų mo ky to jų, gy dy to jų. 
Pir mo sios pro fe si nės eti kos užuo maz gos bu vo pro fe si jo se tų žmo nių, 
ku rių veik la tie sio giai sie jo si su žmo gu mi. Pir mie ji ži no mų eti kos pos
tu latų tu rė jo lai ky tis me di kai, vė liau ir ki tų pro fe si jų at sto vai. So cia li
nių pro fe si jų (so cia li nių dar buo to jų, pe da go gų, psi cho lo gų, kt.) at sto vų 
pro fe si nei do ro vei ke lia mi itin di de li rei ka la vi mai, nes jų veik los ob jek
tas – žmo gus, ku ris tiek ben dro jo je eti ko je, tiek pro fe si nė je yra di džiau
sia ver ty bė ir aukš čiau sias tiks las. 
VSC dar buo to jams tai ky ti ni ben dro sios eti kos prin ci pai pir miau sia yra 
su sie ti su ben draž mo giš ko mis sa vy bė mis bei rei ka la vi mais ug dant ir 
glo bo jant vai kus. Ben drie ji eti kos rei ka la vi mai, ke lia mi VSC dar buo to
jams, taip pat yra tie sio giai su sie ti su vai ko mi ni ma lios ir vi du ti nės prie
žiū ros prie mo nių tiks lais ir ke lia mais už da vi niais (Įsta ty mo 1 ir 3 str.), 
t. y. teik ti kva li fi kuo tą so cia li nę, pe da go gi nę, psi cho lo gi nę, spe cia li ą ją 
pe da go gi nę, in for ma ci nę ar ba ki tą pa gal bą vai kui sie kiant tei gia mų 
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vai ko el ge sio po ky čių; su da ry ti vai kui pa lan kias so cia li za ci jos, re so cia
li za ci jos ir ug dy mo(si) są ly gas; dieg ti žmo giš ką sias ver ty bes, ug dy ti as
me ny bės ta pa tu mo ir pri klau sy mo ben druo me nei jaus mą, at sa ko my
bės už sa vo po el gius su pra ti mą, pa gar bą žmo gaus tei sėms ir lais vėms; 
stip rin ti ry šius su vai ko vys ty mui si pa lan kia ap lin ka. O VSC dar buo to jų 
dar bo prin ci pai, ku riais tu ri bū ti va do vau ja ma si ir jų lai ko ma si ga lė tų 
bū ti iš ve da mi iš Įsta ty me nu sta ty tų rei ka la vi mų bei prin ci pų (Įsta ty mo 
4 str.). Pa grin di niais iš ku rių yra: 

♦ vai ko in te re sų ir ge ro vės pir mu mo; 
♦ vai ko da ly va vi mo pri imant su juo su si ju sius spren di mus; 
♦ in di vi du a li za vi mo; 
♦ vai ko pa rei gos ir at sa ko my bės ug dy mo.

Ta čiau VSC dar buo to jams bei spe cia lis tams, ku rių di dži ą ją dau gu mą 
su da ro pe da go gi niai  dar buo to jai, ke lia mi itin di de li pro fe si niai rei ka
la vi mai, ka dan gi jų dar bo ob jek tas – vai kas, jo rai da, so cia li za ci ja. Pa
žy mė ti ni VSC vai kų spe ci fi niai po rei kiai, t. y. vai kai, ku riems itin stin ga 
be tar piš ko žmo giš ko jo kon tak to, su pra ti mo, užuo jau tos, pa ra mos ir t. t. 
Tai tu rė tų su teik ti VSC dir ban tys spe cia lis tai.
Ne kal bant apie for ma liai tei sės ak tų įtvir tin tus bei kon kre tiems VSC 
spe cia lis tams ke lia mus kva li fi ka ci nius rei ka la vi mus12, pa mi nė ti na, jog 
so cia li nė se pro fe si jo se taip pat va do vau ja ma si ver ty bi nė mis nuo sta
to mis. Pa vyz džiui, nu ro do ma, jog sa vo dar be so cia li niai pe da go gai 
va do vau ja si šio mis ver ty bi nė mis nuo sta to mis: pa gar bos; at vi ru mo; to
le ran ci jos; uni ka lu mo; ne smer ki mo ir ne tei si mo; em pa ti jos; pri ėmi mo; 
kon fi den cia lu mo; pa si ti kė ji mo.  
Kai ku rių spe cia ly bių at sto vams yra ke lia mi pa pil do mi rei ka la vi mai, įt
vir tin ti šios pro fe si jos eti kos ko dek suo se. Lie tu vos psi cho lo gų są jun ga 
skel bia ir lai ko si Eu ro pos psi cho lo gų pro fe sio na lų aso cia ci jų fe de ra ci jos 
pri im tų Eti kos prin ci pų. Ker ti nis šių prin ci pų – vi suo me nės ir in di vi dų, 
su ku riais psi cho lo gas dir ba, ge ro vė. Prie ben drų jų psi cho lo gams ke
lia mų prin ci pų pri skir ti ni: kom pe ten ci ja; gar bin gu mas; žmo nių tei sių ir 
oru mo ger bi mas; rū pi ni ma sis ki tų ge ro ve; so cia li nė at sa ko my bė. Tačiau 
pro fe si nės psi cho lo go eti kos prin ci pai ap ima: tik pro fe si nių san ty kių su 
klien tu pa lai ky mas (pro fe si nių ri bų išlai ky mas, ne re tai itin su dė tin gas 

12 LR Švie ti mo ir moks lo mi nist ro 2001 m. gruodžio 14 d.įsa ky mas Nr. 1667 „Dėl so cia li nio pe da
go go kva li fi ka ci nių rei ka la vi mų ir pa rei gi nių in struk ci jų pa tvir ti ni mo“  (Žin., 2002, Nr. 24896).
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ben drau jant su vai kais ir sie kiant jų pa lan ku mo bei „ge ro ryšio“); in for
ma ci jos tei ki mas; pa gar ba; pro fe si nės pa slap ties sau go ji mas ir t. t.
Ka dan gi so cia li nių pro fe si jų at sto vų veik la yra su si ju si su nuo sta ta „kaip 
pa dė ti“, kai ku rie jų eti kos pos tu latai ap ima dau ge lį dar bo, kas die nio gy
ve ni mo, ben dra vi mo eti kos rei ka la vi mų. Svar bu, kad pa grin di niai pro fe
si nės eti kos rei ka la vi mai tap tų spe cia lis tų el ge sio vi di niais orien ty rais. 
Pro fe si nė je eti ko je ypač ak cen tuo ja mi pa gar būs, at vi ri san ty kiai tarp 
pa slau gos tei kė jo ir ga vė jo. Es mi niais vi sų mi nė tų pro fe si jų eti kos prin
ci pais taip pat įvar di ja mi pa gar ba, at vi ru mas, kon fi den cia lu mo išsau
go ji mas. Šie prin ci pai neišven gia mai sie ja si su ki tais prin ci pais (to le ran
ci jos, ne tei si mo, pa si ti kė ji mo ir t. t.). Tai itin ak tu a lu kal bant apie VSC 
veik los spe ci fi ką. Kal bant apie kon fi den cia lu mo užtik ri ni mą, ke lia mi 
la bai griežti rei ka la vi mai spe cia lis tams sau go ti ir ne nau do ti pri va taus 
po būdžio in for ma ci jos apie vai ką, jo pro ble mas, ne skleis ti to kios in for
ma ci jos ki to kiais nei pro fe si niais tiks lais. Toks kon fi den cia lios in for ma
ci jos pa tei ki mas (at sklei di mas), jų ap ta ri nė ji mas su ki tais dar buo to jais 
ken kia pa si ti kė ji mo at mo sfe rai tiek tarp dar buo to jų ir vai kų, tiek tarp 
ben dra dar bių. O bet koks pri im tų eti kos nor mų ne pai sy mas, ig no ra vi
mas ar pažei di mas blo gi na ben druo me nės mik ro kli ma tą, trik do dar bi
nę nuo tai ką ir dar bo rit mą.
Tin ka mai or ga ni zuo tas ir įgy ven di na mas ko man di nis dar bas bet ko kio
je or ga ni za ci jo je yra vie nas iš svar biau sių veiks nių, są ly go jančių efek ty
vią įs tai gos veik lą ir tiks lų re a li za vi mą. La bai svar bu ko man do je dir bančių 
spe cia lis tų tu ri mos pro fe si nės žinios, su kaup ti pro fe si nės veik los įgūdžiai. 
Tačiau nei ge ras te ori nis pro fe si nis pa si ren gi mas, nei pui kus tech ni kos įval
dy mas, nei pro fe si niai ge bė ji mai nie ka da ne pa keis spe cia lis tų pažiū ros į 
sa vo dar bą, spe cia ly bę, pašau ki mą. Tik išsiug dę gi lius pro fe si nės sąžinės, 
pa rei gos ir at sa ko my bės jaus mus, spe cia lis tai (ko man dos na riai) ge bės at
vi rai, sąžinin gai ben drau ti, spręs ti kon flik tus ir sa vo as me ni nius tiks lus pa
au ko ti ko man dos ge ro vei įgy ven di nant ben drus užsib rėžtus tiks lus.
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IV. Išva dos ir re ko men da ci jos

Ben dra dar bia vi mas tarp ins ti tu ci jų
Vai ko vi du ti nės priežiū ros prie mo nė – kon krečiam lai kui izo liuo to 
vai ko, tu rinčio el ge sio pro ble mų, ug dy mas ir kva li fi kuo tos kom plek si
nės pa gal bos tei ki mas VSC. VSC ten ka pa grin di nė at sa ko my bė už šią 
priežiū rą, tačiau ne tik VSC at sa ko už šios prie mo nės vyk dy mo efek
ty vu mą.
Ins ti tu ci jos ne tu ri apsi ri bo ti for ma liu tei sės ak tų vyk dy mu. Ak ty vus, 
nuo la ti nis ir ge ra no riškas vi sų vai ko vi du ti nės priežiū ros vyk dy mo pro
ce se da ly vau jančių vals ty bės ir sa vi val dy bių ins ti tu ci jų ben dra dar bia vi
mas su VSC ir ati tin ka mai VSC ben dra dar bia vi mas su šio mis ins ti tu ci jo
mis, taip pat ins ti tu ci jų ben dra dar bia vi mas tar pu sa vy je yra vie na iš pa
grin di nių vai ko vi du ti nės priežiū ros efek ty vu mo są ly gų. At sižvel giant į 
te ri to ri nį kai ku rių vals ty bės ir sa vi val dy bių ins ti tu ci jų veik los prin ci pą ir 
tai, kad vai kas vi du ti nės priežiū ros lai ko tar piui išvyks ta iš sa vo gy ve na
mo sios vie tos, itin svar bu užtik rin ti, kad ins ti tu ci jos nenu sišalin tų nuo 
da ly va vi mo vai ko vi du ti nės priežiū ros vyk dy mo pro ce se.
Ben dra dar bia vi mas vai ko gy ve na mo sios vie tos sa vi val dy bės ad mi nist
ra ci jos ir VSC, į ku rį siunčia mas vai kas, tu rė tų pra si dė ti nuo spren di mo 
dėl vi du ti nės priežiū ros prie mo nės nu sta ty mo priė mi mo. Taip bū tų su
da ry tos są ly gos sėk min ges nei vai ko adap ta ci jai VSC ir ki tų su vai ku su
si ju sių klau si mų spren di mui.
Svar bu, kad kiek vie nos sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jo je bū tų as muo, 
ko or di nuo jan tis vai ko mi ni ma lios ir vi du ti nės priežiū ros priemones 
(ko or di na to rius), ku ris kaup tų, sis te min tų ir ana li zuo tų duo me nis, su
si ju sius su kon kre taus vai ko vi du ti nės priežiū ros prie mo nės vyk dy mu 
(plačią ja pras me). Nuo la ti nis do mė ji ma sis bei dis po na vi mas išsa mia 
ir ak tu a lia in for ma ci ja dėl kiek vie no vai ko, ku riam skir ta vi du ti nės 
priežiū ros prie mo nė, su da ry tų ga li my bes sa vi val dy bei užtik rin ti sėk
min gą vai ko so cia li za ci ją, ko or di nuo ti pa gal bos ir pa ra mos, rei ka lin
gos vai kui ir jo at sto vams pa gal įs ta ty mą tei ki mą, spręs ti vai ko vi du
ti nės priežiū ros prie mo nės pa nai ki ni mo ar pra tę si mo ir ki tus su vai ku 
su si ju sius klau si mus.
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Ben dra dar bia vi mas su įs ta ty mi niais at sto vais
Vai ko at sto vai pa gal įs ta ty mą pri va lo ak ty viai da ly vau ti vai ko vi du ti nės 
priežiū ros vyk dy me ir ben dra dar biau ti su VSC, ki to mis vals ty bės ir sa vi
val dy bių ins ti tu ci jo mis. Vai kas ir jo at sto vai pa gal įs ta ty mą tu rė tų žino ti, 
kad vi du ti nės priežiū ros lai ko tar piui ir vai kui su grįžus iš VSC, jiems bus 
tei kia ma rei kia ma kva li fi kuo ta pa gal ba, bei pa tys tu ri da ly vau ti spren
di mų priė mi me.
Vai ko gy ve ni mo VSC lai ko tar piu ypa tin gas dė me sys tu ri bū ti ski ria mas 
har mo nin gų vai ko ryšių su at sto vais pa gal įs ta ty mą išsau go ji mui (at
sta ty mui) ir stip ri ni mui (jei tai ne priešta rau ja vai ko in te re sams). VSC tu ri 
ak ty viai re a guo ti į vai ko at sto vų pa gal įs ta ty mą nu sišali ni mą, ven gi mą 
at lik ti sa vo pa rei gas ir apie tai in for muo ti kom pe ten tin gas vals ty bės ir 
sa vi val dy bių ins ti tu ci jas.
VSC or ga ni zuo da mas dar bą su vai ko at sto vais pa gal įs ta ty mą tu ri ben
dra dar biau ti su sa vi val dy bės ad mi nist ra ci ja (struk tū ri niais pa da li niais). 
Ben dra dar bia vi mas tu ri bū ti įvai ria pu sis, pa grįs tas at vi ru mo, ge ra no
rišku mo ir pa si ti kė ji mo prin ci pais. 

Ben dra dar bia vi mas su so cia li niais part ne riais
Sėk min gos part ne rys tės ben dra dar bia vi mo re zul ta tas – nau ja pa
tir tis, nau jos veik los, pro gra mos, nau jų tra di ci jų kū ri mas ir puo se lė
ji mas, efek ty vi pro jek ti nė veik la. Pro jek tų įgy ven di ni mo me tu VSC 
dar buo to jai tu ri ga li my bę da ly vau ti kva li fi ka ci jos kė li mo ren gi niuo
se, ga li pa siū ly ti vai kams pa trauk les nes užim tu mo for mas ar įsi gy ti 
rei kia mo in ven to riaus. Ne vy riau sy bi nių or ga ni za ci jų part ne rys tė ir 
ryšiai su vie tos ben druo me ne ir užsie nio part ne riais, sa va no riais ar 
stu den tais – vi sa tai  yra tos ga li my bės, ku rio mis VSC dar nau do ja si 
ri bo tai.
Su kū rus VSC ap lin ką ir tar pu sa vio san ty kius su vai kais, ar ti mą jau kiai 
na mų ap lin kai, ga li ma greičiau ti kė tis sėk min go re zul ta to. Nors VSC yra 
užda ros įs tai gos, tačiau jų ugdytiniai ne tu ri bū ti izo liuo ti nuo vi suo me
nės. Tin ka mai pa rink ti pro jek to part ne riai, ne leis su si for muo ti so cia li
nei vai kų ar ki tų as me nų gru pių at skirčiai. Priešin gai – pa dės vai kams 
greičiau in teg ruo tis į vi suo me nę.
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VSC dar buo to jų tar pu sa vio ben dra dar bia vi mas
Dau ge liui žmo nių dirb ti gru pė je yra su dė tin ga, tačiau to ga li ma 
išmok ti da ly vau jant prak ti niuo se se mi na ruo se, ana li zuo jant li te ra tū
rą ar ki tais bū dais to bu li nant pro ble mų spren di mo, ko mu ni ka vi mo, 
de ry bų, kon flik tų val dy mo įgūdžius bei tai kant juos kas die ni nia me 
dar be. VSC dar buo to jų ben dra dar bia vi mas yra tie sio giai su sie tas su 
įs tai gos dar bo re zul ta tais. Tai gi kiek vie nos įs tai gos va do vy bė tu rė tų 
bū ti su in te re suo ta ir ska tin ti po kyčius, kai nuo in di vi du a laus dar bo 
per ei na ma prie dar bo ko man do je: dar buo to jai keičia si in for ma ci ja, 
ne ven gia skir tin gu mų ir as me ni nių in te re sų ne lai ko svar biau siais sa
vo veik lo je. Ko lek ty vi nės pa stan gos tu rė tų bū ti ver ti na mos taip pat 
kaip ir in di vi du a lios.
Kad ko man di nė veik la bū tų efek ty vi, dar buo to jai tu rė tų iš anks to 
su si tar ti dėl es mi nių dar bo sėk mę le miančių veiks nių: dar bo di zai
no, su dė ties, ištek lių, va do va vi mo, ko man dos na rių įsi pa rei go ji mų, 
spren di mų priė mi mų ir dar bo re zul ta tų įver ti ni mo. At sižvel giant į 
sie kia mų tiks lų su dė tin gu mą, ko man da ga li tu rė ti va do vą, tie sio giai 
pa skir tą va do vy bės ar išrink tą ko man dos na rių, ar ba bū ti sa vi val di. 
Ko man dos ne tu rė tų bū ti di de lės sie kiant išveng ti so cia li nio dy ki nė
ji mo, kai dir bant ko lek ty viai mažiau sten gia ma si.
Nė vie na ko man da ne ga li eg zis tuo ti be ko mu ni ka vi mo – pras mės per
da vi mo ir jos su vo ki mo. Ko mu ni ka vi mas bet ko kio je or ga ni za ci jo je ga li 
bū ti la bai su dė tin gas, to dėl rei kė tų veng ti tai są ly go jančių kliūčių. Dau
ge lis ko mu ni ka vi mo pro ble mų at si ran da dėl ne tei sin go in for ma ci jos 
su pra ti mo, in ter pre ta vi mo ar ne tiks lu mų. Ko man do je dir ban tys žmo
nės tu rė tų tu rė ti grįžta mą jį ryšį, kai prašoma api ben drin ti išgirs tą in
for ma ci ją ar pri im tus spren di mus. Rei kė tų tram dy ti ir stip rias emo ci jas, 
nes dėl jų ne re tai ne pa jė gia ma tiks liai reikšti sa vo minčių. Taip pat la bai 
svar bu, kad skir tin gų sričių spe cia lis tai su si ti ki muo se ne var to tų spe ci
fi nių ter mi nų ar ba prieš juos var to da mi pa aiškin tų jų pras mę. Efek ty
vus ko mu ni ka vi mas pa sie kia mas ta da, kai vi si na riai sten gia si kal bė ti 
aiškiai ir su pran ta mais žodžiais. Be je, la bai dažnai žmo nės ge ba pa teik
ti in for ma ci ją, tačiau ne gir di, ką kal ba ki ti. Tai gi rei kė tų žino ti ir tai ky
ti ak ty vaus klau sy mo si me to dus, kad dar bo ko ky bė bū tų ge res nė. Ne 
ant ra ei lis da ly kas šia me pro ce se yra ir su in te re suo tu mas – no ras išgirs ti 
ko le gos nuo mo nę bei dis ku tuo ti.
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Tarp kar tu dir bančių ko le gų tu rė tų bū ti ku ria mi ir pa lai ko mi ge ri tar pu
sa vio san ty kiai:

♦ pa de da ma vie nas ki tam;
♦ ne sie kia ma as me ni nės nau dos ko le gų sąs kai ta;
♦ pa si ti ki ma vie ni ki tais, at vi rai išsa ko ma as me ni nė nuo mo nė;
♦ ne smer kia mos ki tų klai dos, bet sten gia ma si pa dė ti ras ti bū dų 

jų ištai sy mui;
♦ įver ti na mos be si mo kančių pa stan gos;
♦ ne ven gia ma kon flik tų, jie sprendžia mi kon struk ty viai.

Iš tie sų nė ra pa pras ta žino ti ir ge bė ti tai ky ti vi sus me to dus, išsiug
dy ti įgūdžių, bū ti nų vie nam ar ki tam vaid me niui ko man do je at lik ti. 
Svar biau sia, kad ben druo me nės na riai no rė tų dirb ti ko lek ty viai, bū tų 
nuo lat be si do min tys ir be si mo kan tys, ne si bai min tų pa prašyti ko le
gų pa gal bos, išsa ky ti sa vo nuo mo nę viešai, ją ar gu men tuo ti ir ieško
ti kom pro mi sų. Be abe jo, at si ra dus ne pa lan kiai si tu a ci jai, tai ne tu rė tų 
bū ti są ly ga nau jai ko man dai for muo ti. Vis gi kon kre taus vai ko vi du ti nės 
priežiū ros me tu tik in di vi du a liai dir ban tys as me nys var gu, ar su teik tų 
vi sas pa slau gas, ku rių rei kia vai kui. 
Ko man di nė veik la yra našes nė, lanks tes nė, grei tes nė ir užtik ri na vai kų 
in te re sus. Taip pat rei kia daug mažiau są nau dų, to bu liau pla nuo ja ma ir 
or ga ni zuo ja ma veik la, pri ima mi ko ky biškes ni spren di mai bei pa lai ko
mi ge res ni tar pu sa vio san ty kiai. Kū ry bišku mas, nau jo viškas mąs ty mas 
ir ko man di nis dar bas yra pa grin di nės sėk min go po kyčių val dy mo ga li
my bės, kad or ga ni za ci ja dirb tų sta bi liau ir ko ky biškai.
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MO DEL “WORK WITH JU VE NI LE DE LIN QU ENTS AT SO
CIA LI SA TION CEN TRES FOR CHIL DREN. AP PLI CA BI LI TY 

OF THE NOR WE GIAN EX PE RIEN CE TO LIT HU A NIA”  
SUM MA RY

The mo del is de ve lo ped wit hin the fra me work of im ple men ta tion of 
pro ject “Im pro ve ment of work with ju ve ni le de lin qu ents in vir tue 
of ap pli ca tion of a me diumle vel su per vi sion me a su re and trai
ning of pro fes sio nal com pe ten ces with re fe ren ce to Nor we gian ex
pe rien ce”, as fun ded in ac cor dan ce with the Eu ro pe an Eco no mic Area 
(EEA) and Nor we gian Fi nan cial Me cha nisms un der the sub si dies sche
me “Trans fer of ex pe rien ce and streng the ning of co o pe ra tion among 
lo cal, re gio nal and Eu rore gio nal part ners in Lit hu a nia”.

In for ma tion on the Fund

The Pro ject is fun ded in ac cor dan ce with the Eu ro pe an Eco no mic Area 
(EEA) and Nor we gian Fi nan cial Me cha nisms un der the sub si dy sche
me Trans fer of Ex pe rien ce and Streng the ning of Co o pe ra tion among 
Lo cal, Re gio nal and Eu rore gio nal Part ners in Lit hu a nia and Nor way 
(he rei naf ter – the Co o pe ra tion Fund, Fund). The aim of the Fund is to 
trans fer and pro mo te co o pe ra tion bet we en the Lit hu a nian and Nor
we gian lo cal, re gio nal and Eu rore gio nal part ners, thus con tri bu ting to 
the en han ce ment of re gio nal po li cy in Lit hu a nia.

About the Pro ject

In 2009, VšĮ “Glo ba li ini cia ty va psi chiat ri jo je“ (GIP), to get her with its 
part ners from Lit hu a nia – the Mi nist ry of Edu ca tion and Scien ce of the 
Re pub lic of Lit hu a nia (res pon sib le aut ho ri ty – the Cen tre for Spe cial 
Ne eds Edu ca tion and Psy cho lo gy) – and from Nor way – Sa ge ne ne igh
bour ho od of the ci ty of Os lo (res pon sib le aut ho ri ty – the Child Wel fa re 
Ser vi ce) fi led an ap pli ca tion to the Co o pe ra tion Fund for the fun ding of 
pro ject “Im pro ve ment of work with ju ve ni le de lin qu ents in vir tue of ap pli
ca tion of a me diumle vel su per vi sion me a su re and trai ning of pro fes sio nal 
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com pe ten ces with re fe ren ce to Nor we gian ex pe rien ce”. The fun ding was 
re cei ved and im ple men ta tion of the pro ject com men ced on Oc to ber 
2009; com ple tion of the Pro ject – Sep tem ber 2010.
The ne ed to ap ply for and im ple ment a pro ject of such a ty pe ori gi
na ted from earlier GIP pro jects im ple men ted in the area of im pro
ve ment of child and ado les cent men tal he alth, pro tec tion of their 
rights and in te rests, so cia li sa tion and in teg ra tion13. In Lit hu a nia, com
mu ni ty as sis tan ce me a su res avai lab le for chil dren with be ha vio u ral 
and emo tio nal di sor ders are ne it her ef ec ti ve nor di rec ted to wards 
in di vi du al ne eds of a child. Though the sys tem of child reso cia li sa
tion (mi ni mum and me diumle vel su per vi sion of chil dren) has be en 
re for med, not all ob jec ti ves rai sed by the sys tem in re la tion to the 
pro tec tion of the rights and le gi ti ma te in te rests of the child ha ve be
en achie ved so far. In suf  cient com pe ten ces of te achers to work with 
un mo ti va ted, de lin qu en cypro ne chil dren who avoid scho ol as well 
as te achers’ ne ga ti ve at ti tu de to wards scho ol chil dren with le ar ning 
dif  cul ties are men tio ned among the we ak nes ses of the Lit hu a nian 
edu ca tion sys tem14. At the sa me ti me, a stra te gic plan im ple men ted 
in Nor way in 2003200815 pro vi des for mo re than 100 va rio us me a su
res im ple men ted by dif e rent de part ments on dif e rent le vels, va rio us 
pro fes sio nals and ser vi ce pro vi ders, all being ai med at the im pro ve
ment of child and ado les cent men tal he alth. This plan cle ar ly de fi nes 
ef orts to com bi ne ac ti vi ties of dif e rent ins ti tu tions for the im pro ve
ment of child and ado les cent men tal he alth, pro vi des for he alt hi ness/

13 In 2006, in co o pe ra tion with the Chil dren’s Rights Pro tec tion Om bud sman Of  ce and ot her 
nongo vern men tal or ga ni sa tions ope ra ting in the area of hu man rights, GIP im ple men ted mo
ni to ring pro ject Chil dren’s Rights Si tu a tion in Re si den tial Ca re and Edu ca tion Ins ti tu tions and 
drew up an ex ten si ve si tu a tion ana ly sis which re ve a led a num ber of sys tem’s de fects and ur ged 
to tac kle the iden ti fied pro blems.
In 2007 – 2009, wit hin the fra me work of pro ject “Child and ado les cent men tal he alth in the en
lar ged EU  de ve lop ment of ef ec ti ve po li cies and prac ti ces”, GIP and the Chil dren’s Rights Pro
tec tion Om bud sman Of  ce con duc ted a re se arch in to the si tu a tion of chil dren who se pa rents 
are pla ced in re si den tial ca re ins ti tu tions (psy choneu ro lo gi cal cli nics), pro tec tion of the rights 
and le gi ti ma te in te rests of such chil dren, the ne ed for sup port me a su res to chil dren and their 
fa mi lies and op por tu ni ties for pro vi ding the sup port.
14 Pro gram me “Brin ging outofscho ol chil dren back to scho ols”, as ap pro ved by the Re so lu tions 
of the Go vern ment of the Re pub lic of Lit hu a nia on 7 De cem ber 2008.
15 The Go vern ment’s stra te gyplan for chil dren and ado les cents’ men tal he alth…to get her on 
men tal he alth” (2003).
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wel lness and pre ven tion, streng the ning of fa mi ly and child’s abi li ties 
to over co me chal len ges. 
The ob jec ti ve of the Pro ject – with re fe ren ce to the suc ces sful Nor we
gian ex pe rien ce in the field of re so cia li sa tion of chil dren, to ini tia te 
com pe ten ce trai ning in pro fes sio nals, clo ser in tersec to ral co o pe ra tion 
in Lit hu a nia and in tro duc tion of ad van ced work met hods in the con
text of me diumle vel su per vi sion of chil dren.  
Pro blems ad dres sed by the Pro ject – inef ec ti ve ly func tio ning sys tem 
of re so cia li sa tion of de lin qu ent chil dren. Pro ject ac ti vi ties are ai med at 
con tri bu ting to the re form of the sys tem of re so cia li sa tion of ju ve ni le 
de lin qu ents16 with re fe ren ce to longterm ex pe rien ce of the King dom 
of Nor way and adap ting it to the Lit hu a nian si tu a tion.
Im ple men ta tion of the Pro ject inc lu des se ve ral main ac ti vi ties. Du ring 
the Pro ject, a gettoknow vi sit was or ga ni sed to the King dom of Nor
way in or der to get fa mi liar with the Nor we gian prac ti ce and ex pe rien
ce in the area of work with ju ve ni le de lin qu ents. 
Wit hin the fra me work of the Pro ject, “Ana ly sis of the si tu a tion, fac tors 
and cau ses con tri bu ting to de lin qu en cy in chil dren presc ri bed a me
diumle vel su per vi sion me a su re” (“the Sur vey”) was con duc ted with 
the view to col lec ting da ta on the ac ti vi ties of so cia li sa tion cen tres for 
chil dren (SCC) and fac tors con tri bu ting to re pe a ted pla ce ment of chil
dren with such cen tres. In ad di tion, the Sur vey ai med at the iden ti fi ca
tion of sys te ma tic re a sons de ter mi ning a si tu a tion when young in di
vi du als fail to adapt their skills, re sist ne ga ti ve ex ter nal in flu en ces and 
thus re pe a ted ly com mit cri mes af ter they le a ve so cia li sa tion cen tres. 
One mo re ac ti vi ty of the Pro ject is this spe cial pub li ca tion con tai ning a 
re com men da to ry mo del for the com mu ni ca tion and co o pe ra tion bet
we en res pon sib le aut ho ri ties and in di vi du als in the con text of presc ri
bing and en for cing me diumle vel su per vi sion me a su res for chil dren. 
The mo del “Work with ju ve ni le de lin qu ents at so cia li sa tion cen tres for 
chil dren. Ap pli ca bi li ty of the Nor we gian ex pe rien ce to Lit hu a nia” is in
ten ded to rep re sen ta ti ves from cen tral and exe cu ti ve aut ho ri ties, lo cal 
ad mi nist ra tion, pro tec tion of child rights, edu ca tion as sis tan ce pro fes
sio nals, te achers, rep re sen ta ti ves and em plo y e es of SCCs as well as ot
her sta ke hol ders di rec tly in vol ved in the pro ces ses of child edu ca tion, 
so cia li sa tion and in teg ra tion. 

16 The term “ju ve ni le de lin qu ents” re fers to chil dren with be ha vio u ral pro blems.
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II. Me diumle vel su per vi sion of chil dren.  
Re view of the si tu a tion of presc ri bing the me a su re

So ciocul tu ral, eco no mic and po li ti cal chan ges and their im pacts on 
va rio us so cial groups are mo re and mo re of ten ana ly sed in Lit hu a nia. 
Ac cor ding to ma ny aut hors, any chan ges ha ve so me im pact on the re
sis tan ce and via bi li ty of a fa mi ly, se cu ri ty of mu tu al ca re and edu ca tion 
func tions and, what is of the ut most im por tan ce, on the suc ces sful pro
cess of chil dren so cia li sa tion. Chil dren be ha vio ur, which go es be yond 
the norms ac cep tab le to the so cie ty wit hin the past years, is a fo cal 
pro blem fa ced by fa mi lies, scho ols or so cie ty mem bers. De lin qu ent be
ha vio ur usu al ly ma ni fests du ring ado les cen ce and is as so cia ted with 
iden ti ty for ma tion in per so na li ty de ve lop ment, ac ti ve so cia li sa tion of 
per so na li ty and ro le ta king.  
The Law of the Re pub lic of Lit hu a nia on Mi ni mum and Me diumLe vel 
Su per vi sion of Chil dren (“the Law”) was ap pro ved on 28 Ju ne 2007. The 
Law is in den ted to cre a te a sys tem that would help to cor rect de viant 
be ha vio ur in chil dren by pro vi ding so cial, edu ca tio nal, psy cho lo gi cal, 
spe cial ne eds edu ca tion and ot her as sis tan ce. The sys tem is con sis tent 
with in ter na tio nal stan dards (re gu la to ry norms) and cons ti tu tes an im
por tant part of the sys tem for pro tec tion of chil dren rights and their 
wel fa re. Li ke wi se, le gal pre con di tions are cre a ted for mo re ef ec ti ve 
tac kling of pro blems re la ting to com plex as sis tan ce de li ve ry to ju ve ni
les, cre a tion of mo re fa vou rab le con di tions for the so cia li sa tion pro cess 
of de lin qu en cypro ne chil dren. The Law la ys down the prin cip les for 
the mi ni mum and me diumle vel su per vi sion of chil dren, the me a su res 
of mi ni mum and me diumle vel su per vi sion of chil dren, the grounds 
and pro ce du re for presc ri bing, ex ten ding, amen ding and wit hdra wing 
the se me a su res and al so the fun da men tal pro vi sions for ap ply ing me
diumle vel su per vi sion of chil dren.
A so cia li sa tion cen tre for chil dren (SCC) is a com pre hen si ve scho ol im ple
men ting me diumle vel su per vi sion of chil dren and pri ma ry, ba sic and 
se con da ry edu ca tion and/or pri ma ry vo ca tio nal trai ning pro gram mes. 
The pur po se of the SCC is to en su re highqu a li ty edu ca tion of chil dren 
pla ced in the SCC, de li ver edu ca tio nal as sis tan ce and ot her ser vi ces to 
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chil dren with the view to achie ving po si ti ve chan ges in their be ha vio
ur, de ve lo ping va lu es and so cial skills that would help chil dren be co me 
de cent, in de pen dent and res pon sib le pe op le and pre pa ring chil dren for 
in de pen dent li fe in the so cie ty. As of 2010, the re are 7 so cia li sa tion cen
tres for chil dren func tio ning in Lit hu a nia. So me of them ha ve be en re or
ga ni sed from spe cial chil dren’s edu ca tion and ca re re si den cies.
A me a su re of me diumle vel su per vi sion of chil dren me ans pla ce ment 
with the re si den tialty pe so cia li sa tion cen tres for chil dren. Me diumle
vel su per vi sion may be im po sed on: a child who has com mit ted an act 
con tai ning in di ca tions of a cri me or cri mi nal of en ce but who, at the mo
ment of com mit ting it act, has not yet re a ched the age from which he is 
held liab le un der the Cri mi nal Co de of the Re pub lic of Lit hu a nia; a child 
who re pe a ted ly com mits ad mi nist ra ti ve vio la tions of law but has not be
en im po sed an ad mi nist ra ti ve pe nal ty in ac cor dan ce with the Co de of 
Ad mi nist ra ti ve Vio la tions of Law of the Re pub lic of Lit hu a nia; a child who 
sho wed no po si ti ve be ha vio u ral chan ges af ter ap pli ca tion of mi ni mum 
su per vi sion me a su res. In ad di tion, a child may be trans fer red to a so cia
li sa tion cen tre for chil dren in ca ses sti pu la ted in the Cri mi nal Co de of the 
Re pub lic of Lit hu a nia when a presc ri bed me a su re with an edu ca tio nal 
di men sion in vol ves trans fer to a spe cial edu ca tion ins ti tu tion. This me a
su re may be presc ri bed for a pe riod of no mo re than 3 years be fo re the 
child re a ches the age of 18. The mi ni mum age for chil dren to be ad mit
ted to so cia li sa tion cen tres is 14 years. Youn ger chil dren may be pla ced 
with a so cia li sa tion cen tre for chil dren if their be ha vio ur po ses a re al thre
at for the li fe, he alth or pro per ty of ot her pe op le.  
As of 1 Au gust 2010, the re we re 185 chil dren re si ding and stu dy ing 
at SCCs in to tal. Sta tis ti cal da ta de monst ra tes in sig ni fi cant yeartoyear 
va ria bi li ty of the num ber of chil dren presc ri bed me diumle vel su per
vi sion. 
Na tio nal and in ter na tio nal le gis la tion main tains that re si den tial pla ce
ment of mi nors in ins ti tu tions re stric ting their fre e dom should last for 
a mi ni mum ne ces sa ry ti me. It should be no ted that pro vi sions of the 
Law al low ex ten sion or early wit hdra wal of the me diumle vel su per vi
sion me a su re, ta king in to ac count the chan ges in child’s be ha vio ur and 
his pre pa red ness for re tur ning to the so cie ty. The term of me diumle
vel su per vi sion was ex ten ded to 9 chil dren in 2009 and to 10 chil dren 
wit hin the first se mes ter of 2010; me diumle vel su per vi sion was wit
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hdrawn prior to ex pi ra tion of the term on ly to 7 chil dren in to tal over 
both pe riods at is sue. 
It’s worth no ting that ne ar ly one fifth of the chil dren (17%) ha ve be en 
presc ri bed me diumle vel su per vi sion for a ma xi mum (3year) pe riod in 
Lit hu a nia. Such da ta le ads to a conc lu sion that the pro cess of (re)so cia
li sa tion and so cial rein teg ra tion for chil dren re si ding and stu dy ing in 
so cia li sa tion cen tres lasts too long. The re fo re, it is ne ces sa ry to im pro ve 
the ef ec ti ve ness of co o pe ra tion of all par ties in vol ved in the pro cess 
and ma ke sup port for chil dren mo re ef  cient.  

III. Co o pe ra tion in the con text of  
me diumle vel su per vi sion of chil dren

With a view to achie ving the ob jec ti ve of me diumle vel su per vi sion of 
chil dren, it is ne ces sa ry to en su re that the pro cess of child’s me diumle
vel su per vi sion and so cial rein teg ra tion would be ba sed on the co o pe ra
tion and mu tu al as sis tan ce among all par ties in vol ved in the pro cess, lo
cal com mu ni ties, nongo vern men tal or ga ni sa tions, sta te and mu ni ci pal 
ins ti tu tions, agen cies, com pa nies and or ga ni sa tions. 
Ana ly sis of the prac ti ces of Lit hu a nian ins ti tu tions in vol ved in the pro
cess of me diumle vel su per vi sion of chil dren and com pa ri son of such 
prac ti ces with the Nor we gian prac ti ces in the area of child (re)so cia li
sa tion re ve al the lack of co or di na tion and ac ti ve co o pe ra tion of ins ti
tu tio nal ef orts. 

1. In terins ti tu tio nal co o pe ra tion 

It should be no ted that the Law do es not ex pli cit ly re gu la te the en
for ce ment of me diumle vel su per vi sion of chil dren, the co o pe ra tion 
bet we en SCC and ot her ins ti tu tions in vol ved in the en for ce ment of 
me diumle vel su per vi sion, po wers of the ins ti tu tions and co or di na
tion of their ac ti vi ties. Ar tic le 21 of the Law pro vi des for the fol lo wing 
func tions of a SCC: to en su re pro per im ple men ta tion of me diumle vel 
su per vi sion im po sed on a child and pro tec tion of child’s rights and le
gi ti ma te in te rests; to cre a te fa mi lysi mi lar en vi ron ment for a child in 
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con for mi ty to his or her age, gen der, he alth and ma tu ri ty le vel; to pre
pa re a child for in de pen dent li ving and rein teg ra tion in to the so cie ty; 
etc. Ar tic le 25 § 2 of the Law sti pu la tes that in per for man ce of their 
du ties SCC staf mem bers shall co o pe ra te with child’s le gal rep re sen ta
ti ves, ad mi nist ra tion of the lo cal aut ho ri ty, chil dren’s rights pro tec tion 
of  cers and ot her units of lo cal aut ho ri ty’s ad mi nist ra tion, ot her le gal 
and na tu ral per sons. Re mo val of a child from the pla ce of re si den ce 
for the term of presc ri bed me diumle vel su per vi sion do es not trans
fer full res pon si bi li ty on to the SCC for the im ple men ta tion of ef ec ti ve
ness of the me diumle vel su per vi sion me a su re. The ad mi nist ra tion of 
lo cal aut ho ri ty of the child’s pla ce of re si den ce (di rec tor of the ad mi
nist ra tion or his aut ho ri sed per sons, re le vant units of lo cal aut ho ri ty’s 
ad mi nist ra tion) and ot her com pe tent ins ti tu tions at the child’s pla ce 
of re si den ce should ac ti ve ly par ti ci pa te in the im ple men ta tion of me
diumle vel su per vi sion of the child, tac kling of is su es ari sing in the pro
cess of im ple men ta tion, etc. Chil dren’s rights pro tec tion of  ce, ter ri to
rial po li ce of  ce and ot her com pe tent ins ti tu tions of the lo cal aut ho ri ty 
in which ter ri to ry a so cia li sa tion cen tre for chil dren is lo ca ted should 
al so sha re in the im ple men ta tion of child’s me diumle vel su per vi sion. 
Ef ec ti ve ness and suc cess of the co o pe ra tion de pend on both ob jec ti
ve and sub jec ti ve re a sons (at ti tu de to wards a child with be ha vio u ral 
pro blems, ob jec ti ve of the me diumle vel su per vi sion me a su re, etc.).
In ter views with chil dren pla ced with SCCs, as ta ken wit hin the fra me
work of the Sur vey, re ve a led that mo re than a half of chil dren (56.6%) 
had con tacts with chil dren’s rights pro tec tion of  cers be fo re being 
trans fer red to the SCC; ho we ver, on ly 32.1% of chil dren said that chil
dren’s rights pro tec tion of  cers had hel ped them. Li ke wi se, the vast 
ma jo ri ty of chil dren re si ding in SCCs (84.9%) in di ca ted being de tai ned 
and brought to a ter ri to rial po li ce of  ce be fo re their trans fer to the SCC. 
Un for tu na te ly, the qu es tion whet her po li ce of  cers tried to help them 
was ans we red in the ne ga ti ve by the vast ma jo ri ty of chil dren (78.3%).
When as ked about the me a su res re qui red with a view to avoi ding re pe
a ted pla ce ment of a child to a SCC, SCC’s staf mem bers po in ted out, in
ter alia, con sis tent con trol and pre ven tion pur su ed by law en for ce ment 
ins ti tu tions (37.5%) and child’s inc lu sion in to pre pa ra tion and im ple
men ta tion of pre ven ti ve and ot her pro jects (31.9%). Ac cor ding to the 
SCC’s staf mem bers, ter ri to rial po li ce of  ces play qui te an im por tant 
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ro le in the im ple men ta tion of me a su res ai med at avoi ding re pe a ted 
pla ce ment of chil dren to SCCs (48% of the res pon dents in di ca ted (ful
ly) ag re eing with this opi nion). On the ot her hand, when as ked about 
ins ti tu tions (per sons) most of all res pon sib le for the me a su res re qui
red to pre vent re pe a ted pla ce ment of chil dren to SCCs, the SCC’s staf 
mem bers in di ca ted chil dren’s rights pro tec tion of  ce to be the main 
ins ti tu tion for this pur po se (60%, i.e., the se cond by im por tan ce af ter 
pa rents, gu ar dians and ca re ho mes (72%)). 
An on going, ac ti ve, ini tia ti ve and wellme ant co o pe ra tion among all re la
ted sta te and mu ni ci pal ins ti tu tions is a must for the achie ve ment of the 
ob jec ti ves of me diumle vel su per vi sion of chil dren and SCCs ac ti vi ties.

2. Co o pe ra tion with le gal rep re sen ta ti ves

The child’s pa rents are the le gal rep re sen ta ti ves upon whom the pri ori
ty (ex clu si ve) rights and du ties in res pect of the child are ves ted upon. 
The pa rents’ rights and du ties to edu ca te their chil dren are of a per so
nal na tu re, di rec tly re la ted to the per son of the pa rents, and thus can
not be trans fer red to ot her per sons. A fat her’s or mot her’s sur ren der of 
the rights and du ties by his or her un de ra ge chil dren shall be null and 
void. Ac tions (omis sions) of the pa rents ne glec ting their du ties in res
pect of their chil dren shall be de e med con tra dic to ry to law.
The Sur vey con du ced by GIP de monst ra ted that 50.9% of chil dren li ved 
with their pa rents be fo re their trans fer to a SCC; 8.5% of chil dren li ved 
with the gu ar dians and 39.6% – at chil dren ca re ho mes; 59.4% of chil
dren had go od re la tions with the pa rents (gu ar dians, fos ter pa rents) 
and ot her fa mi ly mem bers; pa rents (gu ar dians, fos ter pa rents) of 84% 
of chil dren to ok due ca re of their chil dren and sup por ted them.
Im po si tion of the me diumle vel su per vi sion me a su re, i.e., pla ce ment 
of a child apart from his/her pa rents (gu ar dians/fos ter pa rents) do es 
not re le a se the lat ter from their du ties in res pect of the child. In or der 
to im ple ment the tasks and prin cip les of me diumle vel su per vi sion of 
chil dren set up in the Law (Ar tic les 3 and 4) and en su re ef ec ti ve ness 
of the me a su re, and suc ces sful (re)so cia li sa tion of the child, it is of the 
ut most im por tan ce to en su re ac ti ve par ti ci pa tion of the le gal rep re sen
ta ti ves of the child in the im ple men ta tion of me diumle vel su per vi sion 
and pro per ful fil ment of their du ties. 
Ana ly sis of the in ter views with chil dren pla ced with SCCs shows in sig
ni fi cant chan ges in the na tu re of childpa rents (gu ar dians, fos ter pa
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rents) re la tions du ring child’s pla ce ment in the SCC: 45.3% of chil dren 
in di ca ted ha ving ve ry go od re la tions; 23.6% of chil dren said their re
la tions with the pa rents we re soso and 20.8% said they we re go od, 
but the re la tions bet we en chil dren and their le gal rep re sen ta ti ves we re 
in suf  cient ly ac ti ve ly sup por ted or streng the ned: 38.7% of chil dren in
di ca ted of ten cal ling their pa rents (gu ar dians, fos ter pa rents) (45 ti
mes per month) and 35.8% of pa rents (gu ar dians, fos ter pa rents) said 
of ten cal ling their chil dren; 18.9% of chil dren in di ca ted ne ver cal ling 
their pa rents and 22.6% of pa rents (gu ar dians, fos ter pa rents) in di ca ted 
ne ver cal ling their chil dren; 32.1% of chil dren in di ca ted ne ver re cei ving 
let ters from their pa rents (gu ar dians, fos ter pa rents) and 31.1% in di ca
ted ne ver wri ting to them; 57.5% of chil dren in di ca ted ne ver re cei ving 
par cels from their pa rents (gu ar dians, fos ter pa rents); 30.2% of chil dren 
ne ver go on ho li day; 26.4% of chil dren ne ver me et their pa rents (gu ar
dians, fos ter pa rents) at the so cia li sa tion cen tre.   
A pro ble ma tic pat tern of the re la tions bet we en chil dren and their le gal 
rep re sen ta ti ves is re flec ted in chil dren’s ans wer to the qu es tion about the 
per sons they ap ply to for help. 37.7% in di ca ted ne ver ap ply ing to their 
pa rents (gu ar dians, fos ter pa rents); 23.6% said they ap plied of ten (4–5 
ti mes per month); 18.9% ans we red “ve ry of ten” (3–4 ti mes per we ek).
Ta king in to con si de ra tion that the me diumle vel su per vi sion me a su re, 
i.e., re mo val of the child from his/her le gal rep re sen ta ti ves, is de fi ned 
in ti me and its term (wit hdra wal prior to ex pi ra tion or ex ten sion of the 
me a su re) is de ter mi ned by child’s be ha vio ur, har mo nio us re la tions bet
we en the child and the pa rents (gu ar dians, fos ter pa rents) are as su med 
to be one of the pre con di tions for po si ti ve chan ges in child’s be ha vio ur. 
In or der to main tain child’s re la tions with the le gal rep re sen ta ti ves and 
en su re child’s re tur ning to his/her fa vou rab le en vi ron ment, it is ne ces
sa ry to en su re ac ti ve par ti ci pa tion of child’s le gal rep re sen ta ti ves in the 
im ple men ta tion of the me diumle vel su per vi sion me a su re and po si ti ve 
chan ges in child’s en vi ron ment by pro vi ding le gal rep re sen ta ti ves with 
sup port and as sis tan ce or ini tia ting, whe re ne ces sa ry, im po si tion of lia bi
li ty, and through ac ti ve co o pe ra tion bet we en SCC and child’s le gal rep re
sen ta ti ves, com pe tent ins ti tu tions, agen cies and or ga ni sa tions. 

3. Co o pe ra tion with the so cial part ners

The Sur vey con duc ted du ring the Pro ject has al so re ve a led the ne ed 
for streng the ning in terins ti tu tio nal co o pe ra tion. Ac cor ding to in ter
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views with SCC’s staf mem bers, the re is in suf  cient un ders tan ding 
among the staf mem bers and bet we en SCC and ot her sta ke hol ders. 
29.2% of the res pon dents na me the lack of in terins ti tu tio nal co o pe
ra tion as an obs tac le to the en for ce ment of the Law on Me diumLe vel 
Su per vi sion. The Sur vey has re ve a led the lo west ef ec ti ve ness and ef
fi cien cy of co o pe ra tion with lo cal com mu ni ties, lo cal aut ho ri ties and 
nongo vern men tal or ga ni sa tions. The re fo re, SCCs should be mo re ac ti
ve in the co o pe ra tion sphe re which is not of a de part men tal, of  cial or 
ot her ins ti tu tio nal na tu re; so cia li sa tion cen tres should ac ti ve ly lo ok for 
the so cial part ners them sel ves and im ple ment so cial and ot her pre ven
ti ve pro jects in co o pe ra tion with the so cial part ners.
Around 70% of the res pon dent staf mem bers of SCCs sha red the opi
nion that clo ser co o pe ra tion with part ners (go vern men tal and non
go vern men tal or ga ni sa tions) could ser ve as an ef  cient fac tor con tri
bu ting to mo re ef ec ti ve im ple men ta tion of the child’s me diumle vel 
su per vi sion me a su re.

4. In traco o pe ra tion of staff mem bers of so cia li sa tion cen tres 
f or chil dren 

Ar tic le 25 § 1 of the Law sti pu la tes that SCC staf mem bers are re qui red 
to de li ver highqu a li ty as sis tan ce ac cor ding to the child’s ne eds, know 
in di vi du a li ty of the child, de ve lop his/her skills, ta ke ca re of child’s edu
ca tion, en cou ra ge ma tu ri ty of his/her per so na li ty, train pro fes sio nal 
skills, cre a te con di tions for child’s selfex pres sion, res pect child’s rights 
and im pro ve staf’s qu a li fi ca tions on a re gu lar ba sis. Im ple men ta tion 
of the abo vemen tio ned re qui re ments de pends not on ly on per so nal 
pro per ties and pro fes sio nal skills, but al so on a cle ar di stri bu tion of res
pon si bi li ties and ef ec ti ve met hods of work.

4.1. Te am work

All the staf mem bers of SCCs co ve red by the Sur vey una ni mous ly 
ag ree that abi li ty of em plo y e es in ins ti tu tions of such a ty pe to work 
in a te am is one of the key fac tors con tri bu ting to mo re ef ec ti ve im
ple men ta tion of the child’s me diumle vel su per vi sion me a su re. Yet, 
with re gard to dif  cul ties fa ced at work, as ma ny as 46.8% of the res
pon dents po in ted out in suf  cient know led ge and skills of the staf 
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mem bers re qui red for the work at so cia li sa tion cen tres for chil dren; 
22.2% in di ca ted in suf  cient co o pe ra tion among the mem bers of the 
chil dren so cia li sa tion cen tre com mu ni ty.
First, it must be no ted that te am work is a part of inho me cul tu re of 
an ins ti tu tion en cou ra ging eve ry wor ker to un ders tand the be ne fits 
of col la bo ra ti ve plan ning, or ga ni sa tion, per for man ce of tasks and de
ci sion ma king. SCC’s te ams could be for med on a fi xedterm or stan
ding ba sis or clas si fied by the ob jec ti ves rai sed to the te am. Ta king 
in to ac count that con tents of the ac ti vi ties of SCCs are not con fi ned 
to the or ga ni sa tion of edu ca tion pro cess, in for mal child edu ca tion 
and de li ve ry of edu ca tion as sis tan ce and ot her ser vi ces ac cor ding to 
in di vi du al ne eds of a child, ob jec ti ves rai sed to the te am may be ve ry 
dif e rent. 
Or ga ni sa tion of te am work is a com pli ca ted pro cess com pri sed of 
mul tip le sta ges with dif e rent spe ci fics of con tents and sig ni fi can ce in 
each or ga ni sa tion. It is qui te dif  cult for SCC te achers to be ac ti ve te
am mem bers, but it is a must. Ta king in to ac count the chan ges of con
tem po ra ry so cie ty and spe ci fic au dien ce of SCC re si dents, te am work 
among the te achers and with ot her com mu ni ty mem bers in ine vi tab le. 
First of all, it is im por tant be cau se fre e doms of chil dren are re stric ted 
in this ins ti tu tion and chil dren must be mo ni to red on an on going ba
sis. Then in for ma tion is sha red with te am mas ters, edu ca tion as sis tan ce 
pro fes sio nals or ad mi nist ra tion rep re sen ta ti ves if the re are any doubts 
as to the se cu ri ty or he alth of chil dren. Po si ti ve eva lu a tion of a child is 
al so ve ry im por tant in pa ral lel with as sis ting him to re co ver le ar ning 
mo ti va tion through ac ti vi ties that the child is go od at or in te res ted in. 
In for ma tion of such a ty pe should be avai lab le to all col le a gu es with a 
view to mo re ef ec ti ve or ga ni sa tion of their ac ti vi ties and ap pli ca tion 
of met hods hel ping chil dren achie ve suc cess.
Pro per ly or ga ni sed and im ple men ted te am work is one of the le a ding 
fac tors in any or ga ni sa tion de ter mi ning ef ec ti ve im ple men ta tion of 
or ga ni sa tion’s ac ti vi ties and ob jec ti ves.

4.2. Kno wing of and ad he ren ce to ge ne ral and pro fes sio nal et hics

In the light of te am or in di vi du al work with chil dren in so cia li sa tion 
cen tres, emp ha sis should be pla ced on the know led ge of and ad he ren
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ce to the norms of ge ne ral and pro fes sio nal et hics with a view to achie
ving ove rall ob jec ti ves of the cen tre and en su ring ef ec ti ve and pro per 
edu ca tion and so cia li sa tion of chil dren in so cia li sa tion cen tres.
Work with chil dren re qui res main tai ning and fos te ring im me dia te 
and per so nal re la tions. Ac cor din gly, this re qui res ad he ren ce to high 
et hi cal (both ge ne ral and pro fes sio nal) stan dards. In com pli ca ted 
si tu a tions re qui ring com pli ca ted de ci sion ma king, it is of ten ne ces
sa ry to com ply not on ly with le gal pro vi sions but al so with et hi cal 
stan dards which en vi sa ge cer tain con duct gui de li nes to be fol lo
wed in the ana ly sis and eva lu a tion of hu man be ha vio ur.
SCC staf mem bers, the vast ma jo ri ty of which con sist of edu ca tio nal 
wor kers, are im po sed par ti cu lar ly high pro fes sio nal re qui re ments, as 
the ob ject of their work in vol ves a child, his de ve lop ment and so cia li sa
tion. A spe cial emp ha sis should be pla ced on the spe ci fic ne eds of SCC 
chil dren, i.e., chil dren bad ly lac king di rect hu man con tacts, un ders tan
ding, sym pat hy, sup port, etc., to be sa tis fied by SCC pro fes sio nals. 
As ac ti vi ties of the rep re sen ta ti ves of so cial pro fes sions ha ve to do with 
“how to help” is su es, so me pos tu lates of their et hics inc lu de ma ny re
qui re ments of work, dai ly li fe and com mu ni ca tion et hics. It is im por
tant to ha ve the prin ci pal re qui re ments of pro fes sio nal et hics as in ner 
gui de li nes of SCC pro fes sio nals. On ly pro fes sio nals (te am mem bers) 
with wellde ve lo ped fe e lings of pro fes sio nal cons cio us ness, du ty and 
res pon si bi li ty will be ab le to com mu ni ca te in an open and ho nest man
ner, set tle con flicts and sac ri fi ce their own in te rests to the be ne fit of the 
te am in or der to im ple ment ge ne ral ly set tasks. 

IV. Sum ma ry conc lu sions and re com men da tions

In ter-ins ti tu tio nal co o pe ra tion
A me a su re of me diumle vel su per vi sion of chil dren me ans edu ca tion of 
chil dren with be ha vio u ral pro blems and pro vi sion of highqu a li ty and 
com plex as sis tan ce at SCCs by re mo ving a child from the ne ga ti ve en vi
ron ment for a cer tain pe riod of ti me. SCCs be ar pri ma ry res pon si bi li ty for 
the en for ce ment of me diumle vel su per vi sion of chil dren. Yet, the SCC is 
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not so le ly res pon sib le for the ef ec ti ve im ple men ta tion of this me a su re.
Ac ti ve, on going and wellme ant co o pe ra tion bet we en SCC and all sta te 
and mu ni ci pal aut ho ri ties re la ted to the en for ce ment of me diumle vel 
su per vi sion of chil dren as well as their co o pe ra tion among them sel ves 
is one of the main pre con di tions for ef ec ti ve me diumle vel su per vi
sion of chil dren. Ta king in to ac count the ter ri to rial prin cip le of work of 
so me sta te and mu ni ci pal ins ti tu tions and al so the fact that a child le
a ves his pla ce of re si den ce for the term of me diumle vel su per vi sion, it 
is ve ry im por tant to en su re that ins ti tu tions would not wit hdraw from 
the par ti ci pa tion in the pro cess of im ple men ting me diumle vel su per
vi sion of chil dren. 
Co o pe ra tion bet we en lo cal aut ho ri ty’s ad mi nist ra tion in the child’s pla
ce of re si den ce and SCC whe re to the child is trans fer red should start 
from a de ci sion to presc ri be the me diumle vel su per vi sion me a su re. 
This would cre a te con di tions for mo re suc ces sful term of child’s adap
ta tion at SCC and set tle ment of ot her childre la ted is su es.

Co o pe ra tion with le gal rep re sen ta ti ves
It is a must for le gal rep re sen ta ti ves to par ti ci pa te in the im ple men ta
tion of me diumle vel su per vi sion of the child and co o pe ra te with SCC, 
ot her sta te and mu ni ci pal ins ti tu tions. Chil dren and their le gal rep
re sen ta ti ves should be awa re of highqu a li ty as sis tan ce avai lab le for 
them du ring the term of me diumle vel su per vi sion and upon re tur ning 
of the child from the SCC.
Du ring the pe riod of child’s stay at a SCC, a par ti cu lar emp ha sis should be 
pla ced on the main te nan ce (re es tab lis hment) and streng the ning of re la
tions bet we en a child and his/her le gal rep re sen ta ti ves, ex cept for ca ses 
when this is con tra dic to ry to the child’s in te rests. SCCs should ac ti ve ly 
re act to wit hdra wal of child’s le gal rep re sen ta ti ves, shir king per for man ce 
of their du ties and in form to this ef ect com pe tent sta te and mu ni ci pal 
ins ti tu tions as well as sha re in the set tle ment of this pro blem. 

Co o pe ra tion with the so cial part ners
Out co mes of suc ces sful part ners hip col la bo ra tion inc lu de new ex pe
rien ces, new ac ti vi ties and pro gram mes, cre a tion and pro mo tion of 
new tra di tions, ef ec ti ve pro ject ac ti vi ties. Pro jects gi ve an op por tu ni
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ty to SCC’s staf mem bers to par ti ci pa te in qu a li fi ca tion im pro ve ment 
events, of er use ful af terscho ol ac ti vi ties for chil dren or ac qui si tion of 
ne ces sa ry sports and ot her equip ment. Part ners hip of nongo vern
men tal or ga ni sa tions and con tacts with lo cal com mu ni ties, fo reign 
part ners, vo lun te ers or stu dents – all this rep re sents op por tu ni ties 
which ha ve be en used by SCCs to a li mi ted ex tent so far. 
Cre a ting en vi ron ment in SCC and re la tions with chil dren clo se to 
their co sy ho me en vi ron ment inc re a ses chan ces for suc ces sful re sults. 
Though SCCs are clo sedty pe ins ti tu tions, chil dren should not be iso
la ted from the so cie ty. Pro per ly se lec ted pro ject part ners will pre vent 
so cial ex clu sion among chil dren or from ot her groups of so cie ty and, 
on the con tra ry, as sist chil dren in fas ter in teg ra tion to the so cie ty.

In tra-co o pe ra tion of SCC staff mem bers
For ma ny pe op le it is qui te dif  cult to work in a te am. Yet, the se skills 
may be at tai ned by par ti ci pa ting in prac ti cal works hops, ana ly sing re
le vant li te ra tu re or ot her wi se im pro ving pro blem tac kling, com mu ni
ca tion, ne go tia tion and con flict ma na ge ment skills. Joint ef orts of SCC 
staf mem bers are di rec tly re la ted to work re sults of the ins ti tu tion. Ef
fec ti ve te am work re qui res preag re e ment among the staf mem bers 
about the fun da men tal fac tors de ter mi ning suc ces sful re sults: work 
de sign, com po si tion, re sour ces, ma na ge ment, ob li ga tions of te am 
mem bers, de ci sion ma king and as ses sment of work out co mes.  
The re is no te am that could exist wit hout com mu ni ca tion which is un
ders to od as the trans fer and un ders tan ding of me a ning. Te am mem
bers should use the fe ed back to sum ma ri se the in for ma tion they re
cei ve or de ci sions they ma ke. It is not easy to know all the met hods 
and how to ap ply them. What is of the ut most im por tan ce, is the will 
of com mu ni ty mem bers to work in a te am, ke ep being in te res ted and 
le ar ning, not to be af raid of as king for col le a gu es’ help, open ly ex press 
their opi nion, gi ve re a sons for it and lo ok for com pro mi ses. 
Te am work is be ne fi cial in terms and pro duc ti vi ty, fle xi bi li ty, ex pe di tio us
ness and pro tec tion of child in te rests. In ad di tion, it re qui res sig ni fi cant ly 
less costs, con tri bu tes to bet ter plan ning and or ga ni sa tion of ac ti vi ties, 
adop tion of mo re ef  cient de ci sions and main te nan ce of bet ter mu tu al 
re la tions. Cre a ti vi ty, in no va ti ve thin king and te am work cons ti tu te the 
main op por tu ni ties for suc ces sful chan ge ma na ge ment, con cur rent ly 
en su ring sta bi li ty and highqu a li ty re sults of the or ga ni sa tion.
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Mo de lis „Dar bas su pra si žen gu siais ne pil na me čiais vai kų so cia li za ci jos 
cen truo se. Nor ve gi jos pa tir ties pri tai ky mas Lie tu vai“ pa reng tas įgy
ven di nant Eu ro pos eko no mi nės erd vės (EEE) ir Nor ve gi jos fi nan si nių 
me cha niz mų įgy ven di ni mo sub si di jų sche mos „Pa tir ties per da vi mo ir 
ben dra dar bia vi mo ry šių tarp vie ti nio, re gio ni nio ir eu ro re gio ni nio ly
gio part ne rių Lie tu vo je ir Nor ve gi jo je stip ri ni mas“ fi nan suo ja mą pro
jek tą „Dar bo su de link ven ti nio el ge sio vai kais, tai kant vai ko vi du ti nės 
priežiū ros prie mo nę, to bu li ni mas ir spe cia lis tų kom pe ten ci jų ug dy mas 
pa si tel kiant Nor ve gi jos pa tir tį“. Tai spe cia li zuo tas lei di nys, ku ria me pa
tei kia mas re ko men da ci nis at sa kin gų ins ti tu ci jų bei as me nų ben dra vi
mo ir ben dra dar bia vi mo mo de lis vyk dant vai ko vi du ti nės prie žiū ros 
prie mo nę. Lei di nys skir tas cen tri nės ir vyk do mo sios val džios, vie tos 
sa vi val dos at sto vams, vai ko tei sių ap sau gos, švie ti mo pa gal bos spe cia
lis tams, pe da go gams, VSC ad mi nist ra ci jos at sto vams ir dar buo to jams, 
o taip pat ki tiems so cia li niams part ne riams, tie sio giai da ly vau jan tiems 
vai kų ug dy mo, re so cia li za ci jos ir in teg ra ci jos pro ce suo se.
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