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I. Informacija apie projektą
2009 m. VšĮ “Globali iniciatyva psichiatrijoje” kartu su partneriais iš Lie
tuvos - LR Švietimo ir mokslo ministerija (atsakingas Specialiosios peda
gogikos ir psichologijos centras) bei Norvegijos - Oslo Sagene seniūnija
(atsakinga Vaiko gerovės tarnyba) pateikė paraišką projektui “Darbo su
delinkventinio elgesio vaikais taikant vaiko vidutinės priežiūros prie
monę tobulinimas ir specialistų kompetencijų ugdymas pasitelkiant
Norvegijos patirtį” finansuoti. Projektas gavo finansavimą iš Europos
ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyven
dinimo subsidijų schemos “Patirties perdavimo ir bendradarbiavimo
ryšių tarp vietinio, regioninio ir euroregioninio lygio partnerių Lietuvo
je ir Norvegijoje stiprinimas”. Projekto įgyvendinimo trukmė 2009 m.
spalis - 2010 m. rugsėjis.
Projektu sprendžiama problema – nepakankamai efektyviai veikianti
delinkventinių vaikų globos ir resocializacijos sistema. Projekto veiklo
mis siekiama prisidėti prie nepilnamečių resocializacijos sistemos re
formavimo, pritaikant pasiteisinusią Norvegijos Karalystės darbo su de
linkventinio elgesio vaikais patirtį bei skatinant teigiamus postūmius
mūsų šalyje.

II. Tyrimo pristatymas
Projekto metu buvo atliktas tyrimas “Vaikų, kuriems skirta vidutinės
priežiūros priemonė, situacijos, veiksnių ir priežasčių, paskatinusių nu
sižengti, analizė” (toliau Tyrimas).
Tyrimo tikslas – surinkti duomenis apie vaikų socializacijos centrų (to
liau – VSC) veiklą ir nustatyti veiksnius, dėl kurių vaikas pirmą kartą (pa
kartotinai) čia pateko. Be to, stengtasi išsiaiškinti sistemines priežastis,
kodėl iš VSC išėję vaikai negeba pritaikyti įgytų įgūdžių, atsispirti ne
igiamai aplinkos įtakai ir nusikalsta pakartotinai.
Tyrimo metodologija. Tyrime dalyvavo visi vaiko vidutinę priežiūrą
Lietuvoje vykdantys VSC: Čiobiškio vaikų socializacijos centras, Gruz
džių vaikų socializacijos centras, Kauno vaikų socializacijos centras,
Kauno vaikų socializacijos centras “Saulutė” (mergaičių), Vaikų sociali
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zacijos centras “Širvėna”1, Vėliučionių vaikų socializacijos centras ir Vil
niaus vaikų socializacijos centras (mergaičių).

Tyrimo metu apklausiamos respondentų grupės:
1 grupė. 117 vaikų2, kuriems paskirta vaiko vidutinės priežiūros prie
monė, ir tyrimo metu nebuvo pasišalinę iš VSC ar išvykę
dėl svarbių priežasčių (ligos, dalyvavimo teismo posėdyje ir
pan.).
2 grupė. 13 vaikų, kurie tyrimo metu buvo pakartotinai ugdomi VSC3;
3 grupė. 72 iš visų 7 VSC atsitiktine tvarka atrinkti darbuotojai, tiesio
giai dirbantys su vaikais.

Tyrimo etapai:
1 etapas. Respondentų apklausos.
1.1 etapas. Tyrimas pradedamas VSC darbuotojų apklausa. Anoniminė
apklausa atliekama anketavimo metodu. Naudojamas at
skiras “VSC darbuotojų klausimynas” su atviraisiais, pusiau
atvirais ir uždaraisiais klausimais;
1.2 etapas. 1 grupės vaikų apklausa vykdoma VSC. Anoniminė apklausa
atliekama anketavimo metodu. Naudojamas atskiras “VSC
vaikų klausimynas” su atviraisiais, pusiau atvirais ir uždarai
siais klausimais;
1.3 etapas. 2 grupės vaikų papildomą apklausą atlieka tyrėjas VSC pa
gal struktūruotą interviu. Duomenų rinkimas ir analizė atlie
kama faktais grįstos teorijos metodika.
2 etapas. Tyrimo duomenų rinkimas ir analizė. VSC darbuotojų ano
niminė apklausa buvo atliekama 2010 m. kovą - balandį,
klausimynai jiems buvo siunčiami ir atsakymai gaunami
elektroniniu ar paprastuoju paštu. VSC vaikų apklausa bu
vo atliekama 2010 m. balandį tyrėjo visuose 7 VSC. Tyrimo
duomenys buvo apdorojami kompiuterine programa PASW
Atliekant tyrimą, šis centras buvo Panevėžio apskrities vaikų socializacijos centras.
Iš 119 tyrimo metu gautų anketų 11 buvo pripažintos netinkamos.
3
2010 m. kovo 1 d. Specialiosios pedagogikos ir pasichologijos centro pateiktais duo
menimis.
1
2
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Statistics 18. Faktais grįstos metodologijos aprašymas pa
teikiamas III d. dalyję “Pakartotinai vaikų socializacijos cen
truose ugdomų vaikų apklausos duomenų analizė“.
3 etapas. Tyrimo ataskaitos parengimas ir pristatymas.

III. Tyrimo rezultatai
Šiame skyriuje pateikiami tyrime dalyvavusių dviejų respondentų gru
pių – vaikų, kuriems skirta vaiko vidutinės priežiūros priemonė, bei VSC
darbuotojų apklausų duomenys bei jų analizė. Atsižvelgiant į tyrimo
metu gautą informaciją, nagrinėjama, kaip įgyvendinamos LR vaiko mi
nimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo nuostatos. Atskirai analizuoja
mi pakartotinai VSC ugdomų vaikų apklausos duomenys.

a. Vaikų, kuriems skirta vaiko vidutinės priežiūros priemonė,
apklaus
Demografiniai duomenys. Pirmoji Tyrime dalyvavusių respondentų
grupė – vaikai, kuriems skirta vaiko vidutinės priežiūros priemonė. Tyri
mo metu gauti statistiniai demografiniai duomenys rodo jų pasiskirsty
mą pagal lytį, amžių, klasę, gyvenamąją vietą ir kt.
Tyrimo metu (2010 m. balandį) VSC buvo ugdomi 189 vaikai, iš kurių
tyrime dalyvavo 106 (30 mergaičių ir 76 berniukai). Tiriamieji mokėsi
5 – 11 klasėse (1 pav.).
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Vaiko amžius nėra sietinas su klase, kurioje jis yra ugdomas, nes dau
guma VSC ugdytinių turi sveikatos, socializacijos problemų, yra gyvenę
nepalankiomis sąlygomis ir dėl to nelankę mokyklos ar lankę ją epizo
diškai.
Vaiko vidutinės priežiūros priemonė gali būti skiriama nuo 14 metų, iš
skyrus atvejus, kai vaiko elgesys kelia realų pavojų kitų žmonių gyvybei,
sveikatai ar turtui. Tyrimo metu VSC vaikai buvo ugdomi nuo 11 metų4
(2 pav.).
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2 pav. Vaikų amžius, proc.
Vidutinės priežiūros priemonė gali būti skiriama vaikui, kuris padarė nu
sikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių turinčią veiką, tačiau
jam nebuvo sukakęs LR baudžiamajame kodekse numatytas baudžia
mosios atsakomybės amžius; kuris nuolat daro administracinius teisės
pažeidimus, tačiau jam, vadovaujantis LR administracinių teisės pažei
dimų kodekso nuostatomis, nebuvo skirta administracinė nuobauda;
kuriam, pritaikius minimalios priežiūros priemones, nebuvo pasiekta
teigiamų jo elgesio pokyčių.
Pastarųjų metų Lietuvos statistiniai duomenys rodo, jog nepilname
čiai, padarę nusik alstamas veik as, duk art dažniau gyvena miestuose
2010 m. balandį Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro skelbiamais duome
nimis, VSC ugdytinių amžius: 11 m. – 1 vaikas; 12 m. – 8 vaikai; 13 m. – 13 vaikų;
14 m. – 29 vaikai; 15 m. – 46 vaikai; 16 m. – 44 vaikai; 17 m. – 48 vaikai.
4
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nei kaimo vietovėse. Tyrimo duomenys tik patvirtina šią tendenciją
(3 pav.).
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3 pav. Vaikų gyvenamoji vieta, proc.
Vaiko, kuris daro teisės pažeidimus, elgesiui bei psichikos sveikatai įta
kos turi aplinka, kurioje jis gyvena, suaugusiųjų pagalba ir priežiūra.
Kitaip tariant, artimiausia vaiko aplinka – šeima sąlygoja asmenybės
formavimąsi, todėl labai svarbu, kad tėvai ar globėjai gebėtų būti tin
kamais ugdytojais. Beveik pusė VSC ugdytinių gyvena su globėjais ar
vaikų globos namuose (4 pav.).
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Duomenys apie VSC ugdomų vaikų atstovus pagal įstatymą pastarai
siais metais beveik nesikeičia: Specialiosios pedagogikos ir psichologi
jos centro duomenimis, 2008 m. gruodį 40 proc. vaikų buvo globojami
ne biologinių tėvų, o 2009 m. gruodį – 42 proc.
Vaiko vidutinės priežiūros metu yra ribojama vaiko laisvė, todėl tai tu
rėtų trukti minimalų būtiną laiką. Atsižvelgdamas į vaiko elgesio pro
blemas, padarytą žalą ar keliamą pavojų, kiekvienos savivaldybės ad
ministracijos direktorius priima sprendimą dėl vidutinės priežiūros ter
mino, kuris gali trukti ne ilgiau nei 3 metus. 5 paveiksle matyti, koks
terminas skirtas respondentams.

30

25,5

proc.

25

20,8

18,9

17,9

20
15
10
5

3,8

5,7

7,5

0
iki 0,5 m. 0,5 - 1 m 1 -1,5 m. 1,5 - 2 m. 2 -2,5 m. 2,5 - 3 m. Nežinau

5 pav. Vaiko vidutinės priežiūros priemonės vykdymo terminas,
proc.
Apibendrinant 1 respondentų grupės demografinius duomenis, gali
ma teigti, kad dažniau vaiko vidutinės priežiūros priemonė skiriama
berniukams, daugumos respondentų gyvenamoji vieta yra mieste,
daugiausia vaikų yra 16–17 metų. Beveik pusė apklaustųjų gyvena ne
su biologiniais tėvais, o yra globojami šeimose, šeimynose ar globos
įstaigose (šie duomenys atspindi visų VSC ugdytinių bendrą globos
statuso situaciją). Atsižvelgiant į LR vaiko minimalios ir vidutinės prie
žiūros įstatyme nustatytą principą, kad vaikas turi būti atskiriamas nuo
šeimos kuo trumpesniam terminui, iš respondentų atsakymų matyti,
jog ne visais atvejais šio principo yra paisoma.
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Kiti duomenys. Tyrimo metu buvo siekiama išsiaiškinti, kodėl vaikai
patenka į VSC. Pirmiausia vaikų buvo klausiama apie jų elgesį, santy
kius bei patirtį iki jiems patenkant į VSC (1 lent.).
1 lentelė. Patenkančių į VSC patirtis
Klausimas

Atsakymas
taip

ne

A1. Nuolatos praleisdavai pamokas mokykloje be
pateisinamos priežasties

81,1

18,9

A2. Mokykloje sutarei su mokytojais

45,3

54,7

A3. Mokykloje sutarei su mokiniais

72,6

27,4

A4. Konsultavaisi, sprendei savo problemas su mo
kyklos specialistais (socialiniu pedagogu, psicholo
gu)

30,2

69,8

A5. Smurtavai, tyčiojaisi iš bendraamžių

41,5

58,5

A6. Gerai sutarei su tėvais/globėjais, kitais šeimos
nariais

59,4

40,6

A7. Tėvai/globėjai rūpinosi tavimi, tau padėjo

84,0

16,0

A8. Turėjai draugų grupę, gerai su jais sutarei

87,7

12,3

A9. Bendravai su vaiko teisių tarnybos darbuotojais

56,6

43,4

A10. Vaiko teisių apsaugos tarnybos darbuotojai tau
padėjo

32,1

67,9

A11. Buvai sulaikytas ir pristatytas į policiją

84,9

15,1

A12. Policininkai tau stengėsi padėti

21,7

78,3

Patekimo į VSC priežastys yra sąlygiškai aiškios: priklauso nuo teisinių
siuntimo į VSC pagrindų, t. y. mokyklos nelankymas (be pateisinamos
priežasties), smurtavimas, patyčios iš bendraamžių, taip pat įvairūs teisės
pažeidimai. Tačiau tyrimo metu atskleista, kad iki patenkantiems į VSC
vaikams itin trūko pagalbos iš švietimo pagalbos specialistų, policijos ir
vaiko teisių apsaugos tarnybos (toliau VTAT) atstovų. VSC vaikai atsakė,
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kad turėjo kontaktų su minėtomis institucijomis, tačiau 68 proc. vaikų
nurodė, kad vaiko teisių apsaugos tarnybų darbuotojai jiems nepadėjo.
Panaši vaikų patirtis buvo su policija: 78 proc. vaikų, turėjusių reikalų su
policija, nurodė, kad policijos pareigūnai net nesistengė jiems padėti.
Todėl, neneigiant vaikų padarytų pažeidimų, jų deviantinio elgesio, ak
centuotinas individualus, kvalifik uotas ir nuoseklus darbas su minėtais
vaikais tarpusavyje bendradarbiaujant mokykloms, policijos įstaigoms,
VTAT, kitoms savivaldybės įstaigoms bei savivaldybės administracijos
struktūriniams padaliniams.
VSC kaip ugdymo įstaigos specifika yra susieta su švietimo bei kitokios
pagalbos teikimu izoliuotoje erdvėje, kai vaikas laikinai atskiriamas nuo
savo šeimos bei artimos aplinkos. Todėl labai svarbu vaikams VSC or
ganizuoti papildomą veiklą bei užimtumą. Vaikų buvo klausiama apie
veiklą, jos pobūdį bei dažnumą įstaigoje (2 lent.).
VSC yra bendrojo lavinimo mokykla, todėl čia teikiamas formalus ir ne
formalus ugdymas yra pagrindinė ir privaloma jų funkcija. Net 87 proc.
apklaustų vaikų nurodė, kad labai dažnai ir dažnai dalyvauja pamoko
se. Iš vienos pusės, tai pozityvus aspektas, iš kitos pusės, dalis vaikų ne
mato mokymosi prasmės, tikslo, t. y. jie dalyvavimą pamokose supranta
ne kaip ugdymosi, tobulėjimo pagrindą, bet priima ir vertina tai kaip
paskirtos bausmės (nuobaudos) dalį. Tai gali sąlygoti ir taikomi neefek
tyvūs mokymo(si) metodai, užduočių nediferencijacija ir neindividuali
zavimas pagal vaikų poreikius ir gebėjimus. Taigi dalis vaikų tai suvokia
kaip prievolę iš išorės, todėl jai priešinasi. Šiuo atveju būtina rasti mo
tyvacinius mechanizmus, aktyvuojančius vaikus sąmoningai ugdymosi
veiklai, o ne tik paklusimui ir galimoms sankcijoms.
Tarp “nepopuliariausių” veiklų - dalyvavimas būreliuose: kai 17,9 proc.
vaikų nurodė, kad juose apskritai nedalyvauja, taip pat laiko leidimas
bibliotekose (18,9 proc.) bei išvykos į ekskursijas (18,9 proc.).
Daugiausia apklaustųjų užsiim
 a sportine veikla (81,1 proc.) ir televizo
riaus žiūrėjimu (82,1 proc.), žaidimu kompiuteriu (58,4 proc.). Šių trijų
veiklų derinys duoda indikacines sąsajas su kita institucine sistema, t. y.
penitencine sistema, kur šios veiklos taip pat įvardijamos prioritetinė
mis ir pagrindinėmis užimtumo veiklomis.
“Sportavimas” VSC vertinamas skirtingai, t. y. vieni vaikai sportu užsi
ima kaip sveikatinimo veikla, kiti kur kas dažniau sportavimą vertina
kaip jėgos kulto elementą, o ne kaip kultūros ar žaidimo (pažinimo)
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67,0
48,1
11,3
22,6
34,0
14,2

B8. Sportuoji salėje

B9. Leidi laiką bibliotekoje

B10. Leidi laiką prie kompiuterio

B11. Dalyvauji Centro renginiuose

B12. Išvyksti į ekskursijas

19,8

21,7

35,8

26,4

33,0

15,1

27,4

37,7

B7. Žiūri televizorių

22,6

48,1

18,9
20,8

49,1

B3. Ruoši pamokas

26,4

11,3

dažnai
(2-3 kartus
per savaitę)

73,6

34,0

B2. Dalyvauji būreliuose

B4. Tvarkaisi bendrabutyje (kambarį, kitas
patalpas)
B5. Individualiai (asmeniškai) bendrauji su
Centro darbuotojais
B6. Dalyvauji grupiniuose užsiėmimuose
(ne būreliuose)

75,5

labai dažnai
(4-5 kartus
per savaitę)

B1. Dalyvauji pamokose

Klausimas

2 lentelė. Vaikų veikla VSC, proc.

23,6

26,4

22,6

30,2

16,0

12,3

16,0

17,0

1,9

12,3

17,0

9,4

retai
(4-5 kartus
per mėnesį)

Dažnumas

23,6

11,3

10,4

13,2

1,9

3,8

9,4

6,6

2,8

5,7

4,7

1,9

labai retai
(2-3 kartus
per mėnesį)

18,9

6,6

8,5

18,9

0,9

1,9

9,4

5,7

0,9

14,2

17,9

1,9

niekada

14
8,5
5,7
6,6
0,9
11,3

C2.6. Susitinki su draugais Centre

C2.7. Gauni siuntinius iš tėvų/globėjų

C2.8. Gauni siuntinių iš draugų

C2.9. Vyksti atostogų pas tėvus/globėjus

16,0

0,9

14,2

9,4

18,9

21,7

11,3

C2.5. Susitinki su tėvais/globėjais Centre

25,5

35,8

38,7

dažnai
(4-5 kartus
per
mėnesį)

14,2

11,3

C2.2. Tau skambina tėvai/globėjai

C2.3. Rašai laiškus tėvams/globėjams ar ki
tiems asmenims (draugams, giminaičiams ir
pan.)
C2.4. Gauni laiškų iš tėvų/globėjų ar kitų as
menų (draugų, giminaičių ir pan.)

13,2

labai dažnai
(3-4 kartus
per
savaitę)

C2.1. Tu skambini tėvams/globėjams

Klausimas

3 lentelė. VSC Vaikų ryšiai su aplinka, proc.

13,2

12,3

12,3

16,0

26,4

21,7

15,1

19,8

19,8

retai
(4-5 kartus
per
pusmetį)

Dažnumas

29,2

6,6

9,4

8,5

18,9

13,2

14,2

10,4

8,5

labai retai
(2-3 kartus
per
pusmetį)

30,2

79,2

57,5

60,4

26,4

32,1

31,1

22,6

18,9

niekada

15

45,3
50,0
19,8
16,0
23,6
32,1
19,8
31,1
15,1

C1.2. Su draugais (ne Centre)

C1.3. Su kitais vaikais Centre

C1.4. Su administracija (direktoriumi, pava
duotojais)

C1.5. Su socialiniu (-iais) pedagogu (-ais)

C1.6. Su psichologu

C1.7. Su mokytojais

C1.8. Su auklėtojais

C1.9. Su kitais Centro darbuotojais

labai geri

C1.1. Su tėvais/globėjais

Santykiai

4 lentelė. VSC gyvenančių vaikų komunikavimas, proc.

36,8

42,5

39,6

27,4

36,8

37,7

38,7

31,1

20,8

geri

34,9

14,2

26,4

19,8

24,5

23,6

26,4

14,2

23,6

vidutiniški

Vertinimas

9,4

11,3

9,4

9,4

12,3

17,0

13,2

3,8

4,7

blogi

3,8

0,9

4,7

11,3

2,8

5,7

1,9

0,9

4,7

labai blogi

dalį, kaip galimybę būti grupėje, derintis, tikslingai ir turiningai veikti
vienoje erdvėje.
Lietuva pasirinkusi uždarųjų VSC modelį - kai vaikas yra izoliuojamas,
jam taikomi itin dideli laisvės ir judėjimo apribojimai. Tačiau, siekiant
sėkmingos vaiko socializacijos, būtina užtikrinti aiškias priemones, jų
sistemą, kurios leistų vaikui toliau komunikuoti su aplinka, tos aplinkos
žmonėmis. VSC turi ne tik atlikti vaiko elgesio korekciją, bet ir išlaikyti
pozityvius vaiko ir kitų asmenų tarpusavio santykius ir ryšius, o jeigu
tokių nebuvo, imtis priemonių, kad tokie santykiai atsirastų.
Didelė VSC vaikų grupė apskritai nepalaiko jokių santykių nei su tėvais,
globėjais, nei su draugais (3 lent. ir 4 lent.). Iš esmės daugiausiai komu
nikuojama kalbantis telefonu ir rašant laiškus, t. y. netiesiogiai.
Suprantama, dažnai minėtoji aplinka būna negatyvi, net determinuo
janti vaiko patekimą į VSC, tačiau, palaikant atitinkamus informacinius
ryšius, galima užsitikrinti ir norimą poveikį minėtai aplinkai, į kurią vaikas
vėliau grįžta. Būtina diegti priemones, kurios į VSC veiklą (užsiėmimus)
įtrauktų vaiko tėvus/globėjus, pagal išgales ir jo draugus.
Būtina diegti priemones, kurios į VSC veiklą (užsiėm
 imus) įtrauktų vaiko
tėvus/globėjus, pagal išgales ir jo draugus.
Apklausos metu VSC vaikų buvo klausiama, su kuo čia gyvendami jie
palaiko santykius (4 lent.)
Daugiau nei ½ vaikų santykius su VSC personalu, t. y. psichologais, so
cialiniais pedagogais įvertino kaip labai gerus ir gerus.
Negatyvių tarpusavio santykių daugiau paminėta bendraujant su VSC
direktoriumi, jo pavaduotojais. Giluminis interviu parodė, kad vaikai
VSC direktorių, jo pavaduotojus vertina ne kaip specialistus, kurie teikia
jiems pagalbą, bet kaip hierarchinės subordinacinės sistemos vadovus,
kurie priima galutinius sprendimus, kurie į vaiką žiūri daugiau iš viršaus,
o ne stengiasi bendrauti pagal modelį “lygus su lygiu”.
Todėl būtų tikslinga numatyti VSC vadovų privalomą tiesioginio darbo
su vaiku praktiką, t. y. dirbti ne tik administracinį darbą, bet ir tiesiogiai
dalyvauti vaiko ugdymo(si) procese. Rekomenduotina VSC vadovams,
jų pavaduotojams “turėti” kelis asmeninius savaitinius užsiėmimus su
vaikais.
Tyrimo metu buvo bandoma išsiaiškinti, kaip VSC vaikai suvokia savo
buvimą centre bei kaip ir kur saugiai jaučiasi, ar gali užtikrinti savo po
reikius (5 lent.).
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17

35,8
18,9
17,9
24,5
23,6
51,9
6,6
34,9

D1.2. Suprastas

D1.3. Vertinamas

D1.4. Centre, kaip šeimoje, esu visavertis
jos narys

D1.5. Rūpiu Centro darbuotojams

D1.6. Rūpiu savo tėvams/globėjams

D1.7. Jaučiuosi geriau nei namuose

D1.8. Savarankiškas

visi kai su
tinku

D1.1. Saugus

Jausena

5 lentelė. VSC vaikų saugumas, proc.

38,7

5,7

21,7

26,4

21,7

32,1

29,2

30,2

sutinku

15,1

6,6

7,5

26,4

27,4

34,0

35,8

22,6

nei taip,
nei ne

Vertinimas

6,6

17,9

7,5

14,2

16,0

12,3

10,4

8,5

nesutinku

4,7

63,2

11,3

9,4

10,4

3,8

5,7

2,8

visi kai
nesutinku

Kiek mažiau nei ½ (46,2 proc.) apklaustųjų vaikų VSC jaučiasi visaverčiai
šeimos nariai. Priešingai besijaučiančių yra 26,4 proc. Panašiai vaikai
vertina, ar jie rūpi centro darbuotojams.
VSC yra stacionarios institucijos, kurios vargu ar gali pasiūlyti vaikui šei
mos aplinkos sąlygas, nors dažnai ir ne itin palankias. Todėl net 81,1
proc. respondentų nesutinka, jog VSC jaučiasi geriau nei namuose. VSC
66 proc. apklaustųjų vaikų jaučiasi saugūs, 11,3 proc. nesaugūs.
Taigi, tobulinant VSC sistemą, kuriant naujus centrus, būtina jų mode
lius orientuoti į šeimynų modelį, kur kuriama aplinka, artimesnė šeimos
struktūrai, o ne institucinei organizacijai.
Pagalbos vaikui teikimas yra vienas pagrindinių VSC uždavinių, todėl
Tyrimu buvo siekiama išsiaiškinti, kaip vaikai vertina skirtingų VSC dar
buotojų pagalbą. Vaikų buvo klausiama, į ką jie kreipiasi, kai reikia pa
galbos (6 lent.).
Iškilus sunkumams, problemoms vaikai dažniausiai kreipiasi į auklėtoją
(47,1 proc.), VSC socialinį(-ę) pedagogą(-ę) (45,3 proc.) ir į tėvus/globė
jus (42,5 proc.).
Nors ir neturėdami tiesioginės galimybės susisiekti ir bendrauti su drau
gais, gyvenančiais ne VSC, vaikai dažnai bando tai padaryti (net 40,6
proc.) Iš interviu su vaikais paaiškėjo, kad jie bendrauja mobiliaisiais
telefonais, randa kitų galimybių.
Akcentuotina, kad nemaža dalis vaikų apskritai nesikreipia pagalbos.
Į atskirus specialistus nesikreipia iki 2/5 apklaustųjų vaikų. Akivaizdu,
kad vaikai bando problemas spręsti patys. Be to, 35,8 proc. vaikų nieka
da pagalbos nesikreipė į VSC direktorių(-ę), 40,6 proc. į juos pavaduo
jančius asmenis. Tai rodo didelį atotrūkį tarp vaikų ir administracijos
darbuotojų, kuriuos nemaža dalis vaikų, ypač kai kuriuose VSC, vertina
itin negatyviai.
46,2 proc. apklaustųjų vaikų neturi galimybės save realizuoti, laisvai
reikštis (7 lent.). Suprantama, kad tai yra dėl deviantinio apklaustųjų el
gesio. Tačiau šiuos vaikus būtina ne tik “blokuoti”, bet nuolatos mokyti
ir skatinti drąsiai išsakyti savo nuomonę, ją reikšti bendruomenėje pri
imtinomis bei nedestruktyviomis formomis.
Paminėtinas VSC veiklos aspektas – šiose įstaigose vykdomos įvairios re
socializacinės, prevencinės programos. Tačiau 40,6 proc. apklaustųjų vai
kų nurodė, kad jie nedalyvauja jokiose programose, bent jie to nesuvokia.
VSC ugdomi vaikai turi įvairios negatyvios patirties, dažnas yra padaręs
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Dažnumas

11,3
17,0
19,8
19,8
15,1
8,5
16,0
18,9
16,0
25,5

E1.3. Centro direktorių(-ę)

E1.4. Centro direktoriaus pavaduotoją

E1.5. Centro socialinę(-į) pedagogę(-ą)

E1.6. Centro psichologę(-ą)

E1.7. Kitus Centro darbuotojus

E1.8. Kitus centre esančius vaikus

E1.9. Tėvus/globėjus

E1.10. Kitus žmones, kurie nėra centre (seserį,
brolį, močiutę ir pan.)

E1.11. Bandau susisiekti su savo draugais

15,1

10,4

23,6

16,0

19,8

17,9

25,5

17,0

17,9

17,9

14,2

4,7

8,5

17,0

25,5

14,2

14,2

14,2

15,1

24,5

retai
labai
dažnai
(4-5 kartus
dažnai
(4-5 kartus per pusme
(3-4 kartus
per mėnesį) tį (6 mėne
per savaitę)
sius)
24,5
22,6
18,9

E1.2. Įvairių dalykų mokytojus

E1.1. Centro auklėtoją

Kreipiesi į

6 lentelė. VSC vaikų kreipimasis, proc.

4,7

5,7

11,3

17,9

14,2

12,3

8,5

8,5

14,2

12,3

labai retai
(2-3 kartus
per pusme
tį (6 mėne
sius)
7,5

40,6

63,2

37,7

33,0

32,1

40,6

32,1

40,6

35,8

34,0

26,4

niekada

nusikalstamą veiką, vartojo narkotikus ar alkoholį, todėl būtų tikslinga
vykdyti įvairias elgesio korekcines programas. Jas galima įgyvendinti per
projektinę veiklą su socialiniais partneriais, kurie turi reikiamos specia
liosios patirties (pvz., diegiant narkomanijos, smurto tarp bendraamžių,
patyčių, kognityvines bihevioristines korekcines programas ir kt.)
7 lentelė. VSC vaikų galimybės, proc.
Klausimas

Atsakymas
taip

ne

E2.1. Turiu galimybę save realizuoti, laisvai reikštis

53,8

46,2

E2.2. Centre esu mokomas (-a) mokytis, bendrauti su
kitais, valdyti savo jausmus, išklausyti kitų ir pan.

76,4

23,6

E2.3. Centre dalyvauju įvairiose programose (kur kalba
ma apie narkotikų vartojimo žalą, smurtą ir t. t.)

59,4

40,6

E2.4. Suprantu, dėl kokios priežasties esu apgyvendin
tas Centre

73,6

26,4

E2.5. Žinau vidaus tvarkos taisykles

85,8

14,2

E2.6. Stengiuosi laikytis nustatytų taisyklių

75,5

24,5

E2.7. Esu bandęs(-iusi) pabėgti iš Centro

49,1

50,9

E2.8. Pasitaikius pirmai progai pabėgčiau iš Centro

19,8

80,2

Neabejotina, kad VSC turi statistiką, kiek yra iš centrų pabėgusių vai
kų. Šio tyrimo duomenimis, net 49,1 proc., t. y. beveik kas antras vaikas
yra bandęs pabėgti iš VSC. Tad būtina ieškoti veiklos modelių, kad įstai
goms nereikėtų būti sargais – kontrolieriais, kad būtų galima išsiversti
be stebėjimo kamerų, apsaugininkų prie durų, grotų ant langų ir tvorų
su signalizacijomis. Pažangi europinė praktika pateikia nemažai pavyz
džių, kai nėra pabėgimo veiksnio, kadangi nėra tikslo ar objekto, nuo
kurio reikia bėgti.
Vienas esminių dalykų, kurių reikia efektyviam VSC darbui bei tikslams
pasiekti yra pačių vaikų požiūris į VSC, jo vertinimas. Todėl vaikų buvo
prašoma įvardyti 3 pagrindinius dalykus, kurie jiems labiausiai patinka
ir nepatinka centre (žr. 6 – 7 pav.).

20

25,5

5 pav.

proc.

20

18,9

16

15
10

10,4

8,5

eiti į miestą
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važiuoti
atostogų

30

8,5

6,6

5
dirbti lauko
darbus

žiūrėti TV

ekskursijos

"kompiuteriai"

sportuoti

0

6 pav. Vaikams VSC patinka, proc.
Mėgstamiausi vaikų įvardyti dalykai - tai sportas, žaidimai kompiute
riu, ekskursijos. Šis klausimas buvo atviras, tad VSC vaikai galėjo nuro
dyti bet kokį jiems patinkanti dalyką. VSC vaikai, ypač berniukai, nori
paprasčiausių dalykų, pvz.: “labai patinka važinėtis dviračiu, bet čia ne
galima”, “moku daryti aitvarus ir juos leisti, bet čia tai uždrausta”, “labai
patinka eiti į pirtį, bet tai būna labai retai”, “patinka, kai mane aplanko”
ir t. t. Apklaustos mergaitės darniai nurodydavo, kad mėgsta žiūrėti te
levizorių (ypač kai kuriuos televizijos projektus), užsiimti namų ruošos
darbais, skaityti knygas, domėtis mada (žiūrėti žurnalus).
35
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7 pav. Vaikams VSC nepatinka, proc.
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Vaikams VSC ypač nepatinka keletas dalykų:
- Režimas ir kontrolė – šioje grupėje buvo paminėta labai daug “nuo
gąstavimų”, t. y. labai griežtos centro taisyklės, kai “negalima eiti, vaikai
neišleidžiami į kiemą”, “grotos ant langų”, “kolektyvinė atsakomybė - už
bandymą pabėgti iš centro baudžiami visi vaikai”, “negalima į lauką iš
eiti be darbuotojų palydos”, “agresyvūs apsauginiai” (dažnai konfliktai
kyla su jais) ir kt.
- Aplinka – tai baisios betoninės tvoros, nesuremontuotos patalpos ir
pan., “aplinka, kuri turi kelti baimę ir nuolatinę kontrolę”.
- Kita5: “Tai, kad kartais mano darbai nuvertinami ...”; “Beveik neužjau
čia ir nepaaiškina man, kaip čia kas...”, “Viskas nepatinka, tiesiog viską
atlieku, ką reikia ir neįsimenu, kad kas nors gali man patikti...”, “Kad retai
susisiekiu su tėvais, ir to man labai trūksta...,retai susisiekiu su draugais
ir giminėmis”.
Vaikui vidutinė priežiūra VSC yra skiriama konkrečiam apibrėžtam lai
kui. Pasibaigus šiam laikui, vaikas grįžta toliau gyventi į visuomenę (sa
vo kaimą, miestą). Vaikai tai suvokia ir turi savų minčių bei aspiracijų
apie tai, ką jie veiks įšėjęs iš VSC. Todėl vaikų buvo klausiama, kokios jų
ateities vizijos (8 lent.).
8 lentelė. VSC vaikų vizijos, proc.
Vizija

taip

ne

nežinau

84,9

6,6

8,5

75,5

9,4

15,1

F1.3. Ketinu pradėti dirbti

64,2

23,6

12,3

F1.4. Ketinu mokytis ir įgyti specialybę

91,5

4,7

3,8

F1.5. Važiuosiu dirbti į užsienį

17,9

44,3

36,8

F1.6. Man svarbu, kad į Centrą daugiau ne
patekčiau

85,8

8,5

5,7

F1.1. Turiu, kur grįžti gyventi, kai išeisiu iš
Centro
F1.2. Esu savarankiškas ir galiu pilnutinai
pasirūpinti savimi

5

Vertinimas

Pastaba. Pateikiami tik keli atsakymų variantai pasirinktinai, kalba netaisyta.
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23,6 proc. apklaustųjų vaikų ateityje neketina dirbti, nors 75,5 proc.
teigė esą savarankiški, galį pilnutinai savimi pasirūpinti. Šiuo aspektu
būtina stiprinti vaikų motyvaciją dėl tolesnės darbinės veiklos bei pras
mingo užimtumo. Svarbu tai, kad nemaža dalis vaikų (8,5 proc.) nema
no, jog jiems svarbu daugiau nepatekti į VSC.

b. Vaikų socializacijos centrų darbuotojų apklausa
Demografiniai duomenys. Antroji respondentų grupė – 72 vaikų so
cializacijos centrų darbuotojai. Demografiniai duomenys rodo, kaip
darbuotojai pasiskirstę pagal lytį, amžių, pedagoginio darbo stažą, dar
bo stažą vaikų socializacijos centre.
2010 m. sausio duomenimis, VSC dirbo 171 pedagoginis darbuotojas6.
Tyrime dalyvavo 72 įvairaus amžiaus (8 pav.) pedagoginiai darbuotojai,
iš jų 51 moteris ir 21 vyras.
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8 pav. VSC darbuotojų amžius, proc.
Paaiškėjo, kad beveik pusė jų turi 10 metų ir didesnę patirtį ugdymo
įstaigoje (9 pav.).

Pedagoginių darbuotojų skaičius nesutampa su vaikų socializacijos centruose įsteigtų
etatų skaičiumi.
6
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10 m. ir daugiau

9 pav. VSC darbuotojų pedagoginio darbo patirtis, proc.
VSC yra ne tipinė bendrojo lavinimo mokykla. Dirbant šioje įstaigoje
reikia kur kas daugiau pastangų ir laiko skirti ugdymo procesui ar ne
formaliajam vaikų švietimui organizuoti ir švietimo pagalbai teikti. Ty
rime siekta išsiaiškinti darbuotojų kaitos tendencijas, kurios atskleidžia
pačios organizacijos keitimąsi (nauji darbuotojai dažnai sąlygoja ino
vatyvių ar pasiteisinusių metodų diegimą, naujų veiklų organizavimą ir
pan.). Šiuo metu VSC darbuotojų patirtis parodyta 10 paveiksle.
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55,6

27,8
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iki 5 m.

6-10 m.

10 m. ir daugiau

10 paveikslas. VSC darbuotojų darbo patirtis, proc.
70,8 proc. apklaustųjų VSC darbuotojų yra moterys, 63,9 proc. yra vy
resni nei 40 metų. Dauguma respondentų turi didelę pedagoginio dar
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bo patirtį, tačiau tik 16,7 proc. iš jų VSC dirba ilgiau nei 10 metų. Taigi
ilgametė pedagoginio darbo patirtis gali būti siejama su kvalifikuotų
žinių, kurių reikia įgūdžiams turėti, suformuotoms ugdytojo kompe
tencijoms kiekvieno vaiko gebėjimams atpažinti ir pan. Antra vertus,
pedagogas turi turėti ne tik žinių ir įgūdžių, bet ir nuolat mokytis, kad
gerintų ugdymo kokybę ir neatsiliktų nuo sparčiai besikeičiančių mo
kymo priemonių ir metodų.
Kiti VSC darbuotojų apklausos duomenys. Apklausiant VSC darbuo
tojus buvo siekiama išsiaiškinti, koks jų požiūris į centro kaip vidutinės
priežiūros priemonę vykdančios įstaigos veiklą, jos efektyvumo prielai
das tikslams pasiekti.
Pirmiausia VSC darbuotojų buvo klausiama, kokia jų patirtis dėl vaiko
vidutinės priežiūros priemonės skyrimo pagrįstumo (9 lent.).
9 lentelė. Ar Jūsų praktikoje vaiko vidutinės priežiūros priemonė
buvo paskirta nepagrįstai?
Atsakymas

proc.

n

Taip

29,2

21

Ne

44,4

32

Nežinau

26,4

19

Pasitaiko atvejų (per pastaruosius metus 1-3 vaikai), kai vienam kitam
VSC vaikui nepagrįstai skiriama vidutinės priežiūros priemonė ir šis vai
kas apgyvendinamas VSC. 29,2 proc. respondentų nurodė, jog jų prak
tikoje tokių atvejų yra buvę ar yra. Nemanančių, kad tokių vaikų (atve
jų) yra, buvo 44,4 proc.
Pastebėjusių nepagrįstų atvejų respondentų mažėja didėjant jų dar
bo stažui VSC, t. y. daugiausiai nepagrįstumo atvejų nurodė asme
nys, kurių stažas iki 5 metų, mažiausiai, kurių stažas didesnis nei 10
metų.
Tyrimu buvo taip pat aiškinamasi VSC darbuotojų nuomonė dėl pagal
bos, kurią vaikas gavo/negavo iki patekdamas į VSC (10 lent.).
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10 lentelė. Pagalba prieš vaiką apgyvendinant VSC.
Veiksnys

proc.

n

1. Tėvų/globėjų priežiūros ir pagalbos

95,8

69

2. Kryptingo vaikų užimtumo organizavimo

72,2

50

3. Individualaus socialinio pedagogo ir/ar psi
chologo darbo su vaiku

34,7

25

4. Vaiko įtraukimo į prevencinių ir kt. projektų
rengimą ir vykdymą

30,6

22

5. Teisėsaugos nuoseklios kontrolės ir preven
cijos

27,8

20

6. Kita

13,9

10

Vaikams iki vidutinės priežiūros priemonės skyrimo labiausia trūko tė
vų/globėjų priežiūros, jų pagalbos, taip pat kryptingo užimtumo bei in
dividualaus pedagoginio ir/ar psichologinio pobūdžio darbo su vaiku.
Be to, dalis respondentų (10 proc.) nurodė, kad trūko savalaikės pagal
bos, specialistų intervencijos, ypač komandinio ir kokybiško darbo for
muojantis vaiko deviantiniam elgesiui.
VSC darbuotojai buvo apklausiami, kaip vykdoma vaiko vidutinės prie
žiūros priemonė, kaip didinamas jos efektyvumas (11 lent.).
Apklaustieji akcentavo, kad reikia dirbti vaiką motyvavuojant keistis,
kad tėvai/globėjai aktyviai įsitrauktų į vaiko elgesio korekciją. Veiksnių,
kurių, darbuotojų manymu, nereikėtų ar jie tėra mažai efektyvūs, – tai
vaiko teisių apribojimai (siuntų gavimo, skambinimo tėvams (globė
jams), taip pat griežtos vidaus tvarkos taisyklės bei draugų (jo bendra
amžių) pagalba ir aktyvus dalyvavimas.
Darbuotojų matomi ar patiriami sunkumai vykdant vaiko vidutinės
priežiūros priemonę pateikti 12 lentelėje.
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27

B.1.1. Vaiko motyvacija keisti savo elgesį
B.1.2. Tėvų/globėjų pagalba ir aktyvus dalyvavimas
B.1.3. Draugų (jo bendraamžių) pagalba ir aktyvus daly
vavimas
B.1.4. Inovatyvių metodų taikymas, socialinių įgūdžių ug
dymo programų taikymas
B.1.5. Aktyvesnė socialinio pedagogo, psichologo, spe
cialiojo pedagogo ir kt. specialistų pagalba
B.1.6. Visų darbuotojų didelis dėmesys individualiam
darbui su vaiku
B.1.7. Aktyvios, įdomios, vaikų gebėjimus ir poreikius ati
tinkančios neformalaus ugdymo veiklos
B.1.8. Griežtos vidaus tvarkos taisyklės
B.1.9. Vaikų teisių apribojimai (siuntų gavimo, skambini
mo tėvams/globėjams)
B.1.10. Aplinka ir gyvenimo sąlygos VSC
B.1.11. Glaudesnis bendradarbiavimas su partneriais
(valstybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis)
B.1.12. Teigiamo vaiko elgesio skatinimas, tolimesnio
ugdymo planavimas ir tęstinis darbas su VSC vaikais, VSC
darbuotojų komandinio darbo lygis (gebėjimai dirbti ko
mandoje), teisėsaugos veiklos spragos, nepakankamas
darbas iki vaiko patekimo į VSC

Veiksniai
44,4
44,4
48,6
58,3
44,4
37,5
38,9
38,9
25,0
56,9
51,4

36,4

16,7
23,6
36,1
44,4
54,2
36,1
9,7
30,6
16,7

63,6

sutinku

visiškai
sutinku
55,6
51,4

-

27,8

9,7

23,6

18,1

6,9

15,3

19,4

13,9

22,2

nei taip,
nei ne
4,2

-

1,4

2,8

29,2

5,6

-

2,8

-

1,4

6,9

-

nesutinku

11 lentelė. Veiksniai efektyviau įgyvendinti vaiko vidutinės priežiūros priemonę, proc.

-

2,8

-

12,5

1,4

-

-

-

2,8

5,6

visiškai
nesutinku
-

12 lentelė. Sunkumai vykdant vaiko vidutinės priežiūros priemonę.
Veiksnys

proc.

n

1. Nepakankamos darbuotojų žinios ir gebėji
mai dirbti VSC

46,8

35

2. Specialistų trūkumas

44,4

32

3. Metodinės medžiagos trūkumas

36,1

26

4. VSC bendruomenės narių bendradarbiavi
mo stoka

22,2

16

5. Bendradarbiavimo su vaikų tėvais/globėjais
stoka

25,0

18

6. Bendradarbiavimo tarp institucijų stoka

29,2

21

7. Savanorių trūkumas ar nebuvimas

13,9

10

8. Tinkamų patalpų stoka

30,6

22

9. Finansinės problemos

76,4

55

4,2

3

10. Kita

Praktikoje dažnai įvardijamas efektyvios veiklos trukdys – finansinės
problemos. Tačiau dalis respondentų nurodė kitus veiksnius, kurie su
kelia praktinių sunkumų įgyvendinant vidutinę vaiko priežiūros prie
monę, - tai nepakankamos darbuotojų žinios ir gebėjimai dirbti VSC, tai
pat specialistų bei metodinės medžiagos stygius.
Specialistų trūkumą įvardijo 44,4 proc. respondentų. Daugiausiai (~ 70
proc.) nurodė, kad trūksta psichiatrų. Manančių, kad trūksta psicholo
gų, buvo keletą kartų mažiau, kiti nurodė, kad trūksta mokytojų padė
jėjų, keli, - kad teisininkų, logopedų, neurologų.
Be to, buvo nurodyta, kad trūksta medikų, t. y. ginekologo, bendrosios
praktikos gydytojų. Pastarųjų specialistų trūkumo indikavimą galima
įvertinti kaip uždarų įstaigų (analogiškos tendencijos įkalinimo, kitų mi
tilarizuotų institucijų sistemose), kurios nori turėti “savus” specialistus,
taip dar labiau užsidarant nuo išorinės aplinkos. Analogišku “indikato
riumi” galima vertinti tai, kad buvo nurodomas “apsaugos darbuotojų”
trūkumas. Tai galima vertinti dvejopai, t. y. kad darbuotojai jaučiasi ne

28

saugūs, iš kitos pusės, tai gali būti prielaida, kad VSC (ne)gebama kore
guoti vaikų elgesio, kontroliuoti situacijos.
Kad trūksta metodinės medžiagos, nurodė 36,1 proc. respondentų. De
ja dalis apklaustųjų neįvardijo, kokios konkrečiai metodinės medžiagos
trūksta. Bendrai buvo nurodoma, jog trūksta medžiagos: “kriminalinio
mąstymo keitimui”, “praktinio darbo VSC vadovo”.
30,6 proc. respondentų nurodė, kad VSC trūksta įvairių patalpų, t. y.
sporto salės, klasės profesiniam mokymui, technologijų kabineto, mo
dernios kompiuterių klasės, relaksacijos kambario.
Tyrimo metu buvo siekiama išsiaiškinti VSC darbuotojų nuomonę, kas
galėtų pasikeisti siekiant efektyviau įgyvendinti vaiko vidutinės prie
žiūros priemonę. VSC darbuotojai pateikė įdomių ir vertingų įžvalgų,
kurių reikėtų imtis didinant VSC darbo efektyvumą. Iš atsakymų varian
tų gausos galima sugrupuoti atsakymus bei pateikti atskirus komenta
rus (13 lent.).
13 lentelė. Vidiniai ir išoriniai VSC veiklos veiksniai.
A. Vidiniai VSC veiklos, jos korekcijos ir kaitos veiksniai
VSC turi vykdyti visuomenei naudingą darbą (būtina siekti, kad centrai būtų
lokalių bendruomenių nariais, turintys pozityvias nuostatas, visuomeninį
matymą, tvarios aplinkos kūrimo elementą, o ne kaip destrukcijos ar nesau
gumo šaltinį)
Įvesti privalomą medicininę ekspertizę VSC ugdytiniams, “Mažiau teisių,
daugiau pareigų”
Specializuoti VSC (siūloma VSC specializuoti tiek pagal amžiaus grupes, tiek
pagal padarytų nusikalstamų veikų, kitų teisės pažeidimų pobūdį, taip pat
atsižvelgiant į vaikų atskiras charakteristikas (sveikatą, “pakartotinumą”),
kartu mažinti grupes iki 7 vaikų
VSC bendruomenės narių tolerancija ir pagarba vienas kitam
“Meilės ir supratimo vaikų atžvilgiu”; “Grupių, parengtų šeimos modeliu”,
“Keisti VSC koncepciją, aplinka turėtų būti kuo labiau panaši į šeimos”
Didinti finansavimą (ir peržiūrėti jo paskirstymą, ypač lėšų skyrimą užim
tumui)

29

Būtinos atskiros kokybiškai naujos programos, kai dirbama su vaikais, kurie
serga narkologine priklausomybe
Individualaus darbo su vaiku stoka
Vaiko buvimo VSC laiko mažinimas
Diegti kokybiškai naujas užimtumo programas (priemones)
Nepakankama darbuotojų kvalifikacija, kompetencijos stoka
Nepakankamas komandinis darbas
Kurti išlyginamąsias klases
Stiprinti vaikų profesinį mokymą, orientavimą
Vaikų materialaus skatinimo galimybės (priemonės)
Didinti/mažinti kontrolės lygį VSC
VSC darbuotojų savišvieta
Bendrojo lavinimo mokomųjų dalykų programos adaptavimas atsižvelgiant
į socializacijos centrų ugdytinių specifiką
B. Labiau išoriniai VSC veiklos veiksniai
Keisti negatyvų požiūrį į VSC vaikus
Tėvų pagalbos, taip pat jų atsakomybės stoka
Bendradarbiavimo tarp institucijų stoka
Teisinės bazės “sutvarkymas”

Didžioji dalis darbuotojų teigiamai vertino VSC teikiamą pagalbą vai
kams (11 pav.).

30

72,2

n

50

proc.

50,0

30

40,0

20
10
0

70,0
60,0

52

40

80,0

30,0

18,1
6,9
5

labai gerai

13

20,0
10,0

2,8
2

gerai

nei gerai, nei
blogai
(neutraliai)

proc.

60

blogai

labai blogai

,0

11 pav. VSC teikiamos pagalbos vertinimas
79,1 proc. apklaustųjų VSC darbuotojų mano, kad VSC veikia labai gerai
ir gerai, vos 2,8 proc., - kad blogai.
Panašiai vertinamos ir atskiros VSC funkcijos (14 lent.).
VSC darbuotojai nurodo, kad funkcijos įgyvendinamos gerai ir labai ge
rai. Tačiau, vertinant atskirus teiginius, nustatyta, kad VSC tam tikrais
atvejais nepavyksta užtikrinti saugumo, trūksta profesinių žinių ir prak
tinių gebėjimų, taip pat mažai bendradarbiaujama tarpusavyje bei su
socialiniais partneriais (15 lent.).
VSC darbuotojai ne tik vertino esamą ar trūkstamą bendradarbiavimą
su atitinkamomis institucijomis, bet ir jo rezultatus (16 lent.).
VSC bendradarbiavimo efektyvumas, rezultatyvumas prasčiausias dir
bant su vietos bendruomene, vietos savivalda bei nevyriausybinėmis
organizacijomis. Stipriausi ryšiai palaikomi su VTAT ir policijos terito
rinėmis įstaigomis. Taigi VSC turėtų būti aktyvesni bendradarbiavimo
sferoje, kuri nėra žinybinio, pareigybinio ar kitokio institucinio pobū
džio, turėtų patys aktyviai ieškotis socialinių partnerių, kartu vykdyti
socialinius bei kitus prevencinius projektus.
Nemaža dalis Tyrimo klausimų buvo nukreipti į vaiko pakartotinio grįži
mo į VSC problematiką. VSC darbuotojų buvo klausiama, ar vaikai daž
nai pakartotinai grįžta į VSC (12 pav.).

31

32
6,9

15,3

22,2

22,2

Kiekvieno mokinio asmenybės ana
lizė, individualių (pagalbos) korekci
nių programų ir sąlygų vaiko savirea
lizacijai ir saviraiškai sudarymas

Vaiko socialinių įgūdžių ugdymas bei
savarankiškumo skatinimas

Įvairių prevencinių (smurto, narko
tinių ir psichotropinių medžiagų
vartojimo, kt.) programų taikymas,
lytiškumo ugdymas

labai gerai

Artimos šeimai aplinkos sąlygų, ati
tinkančių vaiko amžių, sveikatą ir
brandą, sudarymas

Funkcija

14 lentelė. VSC funkcijų vertinimas, proc.

65,3

52,8

65,3

66,7

gerai

9,7

23,6

18,1

18,1

nei gerai,
nei blogai

Vertinimas

2,8

1,4

1,4

6.9

blogai

-

-

-

1,4

labai
blogai

33

6,9

31,9

6,9
34,7

63,9

34,7

38,9

C3.2. Vaikai jaučiasi saugūs įvairiose vie
tose (koridoriuose, klasėje, tualete, kieme,
valgykloje)

C3.3. Vaikų tėvai (globėjai) palaiko ryšius
su vaiku ir padeda jam keistis

C3.4. Darbuotojams pakanka profesinių
žinių ir įgūdžių, teikiant pagalbą vaikams

C3.5. Ugdymas orientuojamas į vertybinių
nuostatų, asmeninių gebėjimų ir socialinių
įgūdžių ugdymą

C3.6. Bendruomenės nariai glaudžiai ben
dradarbiauja, teikdami pagalbą vaikams

C3.7. Bendradarbiavimas su partneriais yra
tęstinis ir naudingas įstaigos bendruome
nei

taip

C3.1. Vaikai supranta netinkamo elgesio
pasekmes ir yra motyvuoti keistis

Ar Jūsų įstaigoje

15 lentelė. Kai kurių teiginių vertinimas, proc.

40,3

51,4

31,9

47,2

47,2

58,3

72,2

Iš dalies taip

9,7

5,6

2,8

6,9

11,1

4,2

4,2

ne

Vertinimas

8,3

4,2

-

11,1

31,9

2,8

16,7

Iš dalies ne

2,8

4,2

1,4

-

2,8

2,8

-

nežinau

34
23,6
9,7
33,3
6,9

12,5
4,2
5,6

Nevyriausybinėmis organizacijomis

Policijos teritorine įstaiga

Kitomis švietimo ir ugdymo įstai
gomis

Sveikatos apsaugos ir priežiūros
organizacijomis

Vietos savivaldos administracija

Vietos bendruomene

labai gerai

Vaiko teisių apsaugos tarnyba

Institucija

29,2

44,4

51,4

52,8

41,7

29,2

37,5

gerai

37,5

25,0

26,4

27,8

13,9

33,3

25,0

11,1

12,5

5,6

5,6

2,8

9,7

1,4

blogai

Vertinimas
nei gerai,
nei blogai

16 lentelė. VSC bendradarbiavimas su institucijomis, proc.

6,9

-

-

-

-

-

-

labai
blogai

9,7

13,9

4,2

6,9

8,3

18,1

12,5

nežinau
/ sunku
pasakyti

45,8

30
25
20
15
10

27,8

n

proc.

26,4

33

20

19

5
0

taip

ne

50,0
45,0
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
,0

proc.

35

nežinau

12 pav. Vaikų grįžimas į VSC, n/proc.
27,8 proc. apklaustų VSC darbuotojų mano, jog vaikai dažnai pakartoti
nai grįžta į centrus. Nemaža dalis respondentų (26,4 proc.) nurodė, kad
nežino, t. y. neturi informacijos ar pakankamos darbo praktikos. Todėl
kyla klausimas, kiek sistemiškai skiriama dėmesio šio dalyko pažinimui,
analizei bei prevencijai.
Darbuotojų taip pat buvo klausiama apie į VSC grįžtančių vaikų specifi
nes charakteristikas (13 pav.).
56,9

n

40

proc.

50,0

35
30

60,0

41
30,6

25

40,0

proc.

45

30,0

20
15

12,5

22

10

20,0
10,0

5

9

0

,0

Taip

Ne

Nežinau

13 pav. Ar vaikai turėjo būti sugrąžinti į VSC, n/proc.
Tik 12,5 proc. apklaustųjų VSC darbuotojų mano, kad jų auklėtiniai yra
vaikai, kurie turi problemų, bet jų asmenybė nėra specifinė. Toliau pa
teikiami respondentų įvardintas pakartotinai VSC ugdomo vaiko savy
bių, bruožų ir pan. sąrašas (17 lent.).
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17 lentelė. Pakartotinai VSC ugdomų vaikų specifika
Charakteristika

Charakteristika

Agresyvūs

Dažniau vaikų globos namų
auklėtiniai

Turintys lengvą protinę negalią

Mažos savivertės vaikai

Turintys emocinių sutrikimų

Socialiai nesaugūs

Nepasitikintys savimi

Naudojantys psichotropines
medžiagas

Asocialaus elgesio

Probleminių šeimų vaikai

Turintys asmenybės raidos sutrikimų Neturintys motyvacijos keistis
Negebantys tvarkytis su savo jaus
mais

Lengvai pasiduodantys kitų įtakai

Ne pagal amžių suvyriškėję

Hiperaktyvūs

Turintys daugiau informacijos nei kiti Turintys nevisavertiškumo kompleksą
vaikai
Nemokantys savęs realizuoti pozi
tyviai

Valkataujantys

Besiverčiantys prostitucija

Neišgalintys pritapti visuomenėje,
aplinkoje

Smulkūs nusikaltėliai

Nenorintys mokytis

Perėmę savo tėvų ydingus bendravi Save priskiriantys prie “niekam
mo modelius
nereikalingų žmonių“
Jaučiantys nebaudžiamumą

Turintys sveikatos problemų

Linkę nusikalsti

Lengviau pažeidžiami

Pagrindinės priežastys, dėl kurių vaikai grįžta į VSC buvo įvardijamos
tokios (18 lent.).
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18 lentelė. Vaikų grįžimo į VSC priežastys (n)
Priežastis
Tėvų nedalyvavimas socializacijos
procese, vaikų nepriežiūra (29)

Priežastis
Mokyklos nelankymas (3)

Asociali aplinka, į kurią vaikas grįžta (28) Paties vaiko elgesys (3)
Kontrolės stoka (10)

Alkoholio, narkotikų vartojimas (3)

Pagalbos tęstinumo nebuvimas iš
ėjus iš VSC (9)

Vaiko nenoras vaiko integruotis į vi
suomenę (2)

Pagalbos vaikui stoka grįžus (6)

Pavėluotai pradedama dirbti su vai
ku (2)

Vaiko motyvacijos keistis stoka (6)

Netinkamas auklėjimas vaikų globos
įstaigose (2)

Vaiko bendraamžiai draugai, jų ne
igiama įtaka (6)

Eksperimentavimas, noras greičiau
pradėti gyventi kaip suaugusieji (1)

Efektyvių elgesio korekcinių progra
mų trūkumas (5)

Neturėjimas gyvenamosios vietos (1)

Tėvų/globėjų, vietos bendruomenės Sutrikęs vystymasis (raida) (1)
noras atsisakyti nepatogių vaikų (5)
Įsitraukimas ar tęsimas nusikalstamų Suinteresuotų institucijų nepakanka
veikų (5)
ma darbo kokybė (1)
Neigiamas visos visuomenės požiū
ris į vaiką (4)

Savo kaltės nesuvokimas (1)

Specialistų trūkumas centruose (4)

Vaiko asocialios asmenybės bruožai (1)

Vaikui patekus į VSC, nedirbama su
jo šeima (4)

Daugiausia VSC darbuotojų nurodo, kad pagrindinės trys priežastys, dėl
kurių vaikai pakartotinai grįžta į centrus, tai: tėvų nedalyvavimas socia
lizacijos procese, vaikų nepriežiūra (29), asociali aplinka, į kurią vaikas
grįžta (28), pagalbos tęstinumo nebuvimas išėjus iš VSC (9). Neabejoti
na, jog nurodyti veiksniai turi įtakos vaiko “atkryčiams”, tačiau darbuo
tojai akivaizdžiai vengė vertinti VSC veiklos aspektus, kurie taip pat gali
veikti nagrinėjamą reiškinį. Tik nedidelė dalis VSC centro darbuotojų
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nurodė itin svarbius veiksnius, galinčius sąlygoti vaikų grįžimą į VSC,
pvz., efektyvių elgesio korekcinių programų trūkumas (5), specialistų
trūkumas centruose (4). Tyrimas parodo atskiras negatyvias tendenci
jas, kai priežastiniai veiksniai, pats sistemos nefunkcionalumas vertina
mas daugiau išoriniais arba pačių vaikų, jų šeimų, aplinkos veiksniais.
Klausta VSC darbuotojų nuomonės, kokių priemonių reikia imtis, kad
vaikas pakartotinai nepatektų į VSC (19 lent.).
19 lentelė. Prevencinės priemonės
Priemonė
1. Darbas su vaiko šeima, kol vaikas yra VSC ir jam
grįžus
2. Vaiko aplinkos keitimas/pritaikymas (pvz.: gyvena
mosios vietos sutvarkymas, darbo/mokymosi sąlygų
pritaikymas)
3. Individualus socialinio pedagogo ir/ar psichologo
darbas su vaiku
4. Kryptingas vaikų užimtumo organizavimas
5. Vaiko įtraukimas į prevencinių ir kt. projektų ren
gimą ir vykdymą
6. Ugdymo įstaigų aktyvi veikla
7. Teisėsaugos įstaigų vykdoma nuosekli kontrolė ir
prevencija

proc.

n

83,3

60

66,7

48

51,4

37

62,5

45

31,9

23

13,9

10

37,5

27

VSC darbuotojai akcentuoja, kad reikia dirbti su vaiko šeima, kol jis yra
įstaigoje, pritaikyti/keisti vaiko aplinką. Nepaisant to, kad pusė vaikų
apskritai negyvena su tėvais, o yra globos įstaigų auklėtiniai, kur aplin
ka ir terpė socializacijai neturėtų kelti didelių rūpesčių.
Tik 51,4 proc. visų apklaustų VSC darbuotojų nurodė, kad itin svarbu in
dividualiai dirbti su vaiku, 62,5 proc., – kad reikia organizuoti kryptingą
užimtumą ir 31,9 proc., – kad vaikus reikia įtraukti į prevencines veiklas.
Sistemiškai vertinant visuose tyrimo etapuose gautus duomenis, pa
stebima tendencija, kai VSC sistemoje nėra bendro matymo, kaip reikia
efektyviai dirbti su skirtingų poreikių vaikais, kokiais principais vado
vautis, koks turi būti kompleksinės pagalbos modelis.
Šiuolaikiniame socialiniame diskurse itin sudėtingas yra atsakomybės
klausimas. Yra begalė fenomenų (savęs neutralizavimo, funkcijų ribotu
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20 lentelė. Institucijos, atsakingos už prevencines priemones, proc.
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mo, nepakankamo materialinio aprūpinimo ir pan.), kurie sudaro prie
laidas matyti kitų atsakomybės trūkumą, nepakankamumą ir taip “nu
stumti problemą nuo savęs”. Tai deja rodo ir VSC darbuotojų vertinimai
dėl atsakingiausių institucijų už atskirų priemonių įgyvendinimą, kad
vaikai pakartotinai nepatektų į VSC (20 lent.).
Kad nesutinka prisiimti atsakomybės už atskirų minėtų priemonių įgy
vendinimą VSC nurodo 12,5 proc. apklaustųjų.
Tačiau net 66,7 proc. apklaustų VSC specialistų mano, kad policijos
įstaigos yra atsakingiausios už atskirų priemonių įgyvendinimą, kad
VSC vaikai pakartotinai negrįžtų į šias įstaigas. Manančių, kad tai vietos
bendruomenės reikalas – 47,2 proc. Tai tik patvirtina, kad vis dar pa
laikomas institucinis – kontrolinis problemos sprendimo modelis, o ne
bendruomeninis.

c. Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo nuostatų ir
tyrimo duomenų apžvalga
LR švietimo įstatyme yra apibrėžta, kad mokyklos pagrindinė veikla yra
švietimo darbas ir švietimo pagalba. Taigi pabrėžiama būtinybė suda
ryti būtiniausias socialines mokymosi sąlygas visiems jų stokojantiems
vaikams. Nors kiekvienos mokyklos švietimo pagalbos teikimo gali
mybės nėra vienodos, LR vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įsta
tymas numato kvalifik uotos socialinės, pedagoginės, psichologinės,
specialiosios pedagoginės, informacinės arba kitos pagalbos teikimą
elgesio problemų turinčiam vaikui, kai mokykla bendradarbiauja su
savivaldybės struktūriniais padaliniais, įstaigomis, nevyriausybinėmis
organizacijomis ir kt.
Siekiant padėti vaikui įveikti susiformavusį ydingą elgesį, išsiugdyti
prasmingo asmeninio ir visuomeninio gyvenimo sampratas, jam gali
būti taikoma minimalios ar vidutinės priežiūros priemonė. Vaiko vidu
tinės priežiūros priemonės skyrimo pagrinduose nusakyta, kad vaiko
ugdymas VSC yra kraštutinė priemonė. Vadinasi, iki jos skyrimo turėtų
būti išnaudotos pagalbos teikimo galimybės artimiausioje vaiko aplin
koje neatskiriant jo nuo šeimos.
72,2 proc. VSC darbuotojų mano, kad vaikams iki vaiko vidutinės prie
žiūros priemonės skyrimo labiausiai trūko kryptingo užimtumo, 34,7
proc., – kad individualaus socialinio pedagogo ir (ar) psichologo darbo
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su vaiku, 30,6 proc. vaiko įtraukimo į prevencinių ir kt. projektų rengimą
ir vykdymą. Tyrime dalyvavusių vaikų atsakymai tik patvirtina VSC dar
buotojų nuomonę dėl pagalbos teikimo iki vidutinės priežiūros prie
monės skyrimo (14 pav.).
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14 pav. Vaikų nuomonė dėl vidutinės priežiūros priemonės skyri
mo, proc.
Ne visais atvejais vaikams pagalba buvo teikiama savalaikė ir kvalifi
kuota. Manytina, kad tik pradėjus formuotis deviantiniam elgesiui ne
buvo laiku išnaudotos visos teisės aktuose numatytos pagalbos teiki
mo galimybės, trūko vaiko atstovų pagal įstatymą ir įvairių institucijų
bendradarbiavimo, todėl neišvengta vaiko atskyrimo nuo šeimos.
Vaiko vidutinės priežiūros priemonės vykdymo metu turi būti užtik
rinamas ne tik švietimo ar kitos pagalbos teikimas, bet ir vertybinių
nuostatų bei socialinių įgūdžių ugdymas, padedantis tapti doru, at
sakingu žmogumi, galinčiu savarankiškai gyventi visuomenėje. Taigi
vaiko individual umui, poreikiams, problemoms, jo galimybių ir gebė
jimų atskleidimui VSC, skirtingai nei bet kurioje kitoje bendrojo la
vinimo mokykloje, turėtų būti skiriama ypač daug dėmesio ir laiko.
Net 81,9 proc. apklaustų darbuotojų sutinka, kad inovatyvių meto
dų ir socialinių įgūdžių ugdymo programų taikymas sudaro prielai
das efektyviau įgyvendinti vaiko vidutinės priežiūros priemonę. Taigi
vaikams, kuriems buvo skirta vaiko vidutinės priežiūros priemonė,
buvo pateikti klausimai, kaip jie save realizuoja bei ugdo gyvenimo
įgūdžius (15 pav.).
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15 pav. VSC vaikų savirealizavimas ir įgūdžių ugdymas, proc.
Daugiau nei pusė respondentų mano turintys galimybę tobulinti savo
gebėjimus, beveik 60 proc. patvirtino dalyvaujantys smurto, psichoak
tyviųjų medžiagų prevencijos, lytiškumo ugdymo ir kitose programo
se, o didžiausia apklaustųjų dalis (76,4 proc.) nurodė, jog yra mokomi
bendravimo, bendradarbiavimo, sprendimų priėmimo, savęs pažinimo
ir kitų gyvenimo įgūdžių. Labai svarbu, kad VSC vaikai socializacijos
procese įvaldytų interesų derimo bei kompromisų ieškojimo “techni
kas”. VSC vaikai turi išmokti pamatinių bendravimo modelių, kurių šei
moje, gal net neįgavo, neturėjo galimybės išmokti, pamatyti jų realiai
veikiančių, o tai gali būti priežastis, kad jie nepritapo bendruomenėje
ir turėjo grįžti į VSC.
Labai gerai ir gerai įvertino vaikų socialinių įgūdžių ugdymą bei sava
rankiškumo skatinimą 75 proc. darbuotojų, sąlygų vaiko savirealizacijai
ir saviraiškai sudarymą – 80,6 proc., o prevencinių ir kitų programų tai
kymą net 87,5 proc. apklaustųjų. Nors darbuotojų vertinimu šios VSC
funkcijos atliekamos gerai, visgi jos yra tobulintinos, ypač išnaudojant
bendradarbiavimo su partneriais bei projektų rengimo ir įgyvendinimo
galimybes.
LR Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme nustatytos VSC
funkcijos, viena iš jų – sudaryti vaikui artimas šeimos aplinkai sąlygas,
atitinkančias jo amžių, lytį, sveikatą ir brandą. Vadinasi, vaiko vidutinės
priežiūros priemonės vykdymo metu vaikas turi turėti galimybes svei
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kai ir saugiai raidai bei sąlygas tobulėti. Saugumo jausmas vienas pa
matinių veiksnių, kuriuos būtina užtikrinti siekiant pozityvių pokyčių
vaiko elgesyje.
Tyrimo metu abiejų respondentų grupių buvo klausiama, kaip saugiai
ugdytiniai jaučiasi įvairiose VSC vietose (16 pav.). 31,9 proc. tyrime daly
vavusių VSC darbuotojų mano, kad vaikai jaučiasi saugūs, iš dalies šiam
teiginiui pritaria 58,3 proc. šios grupės respondentų. 35,8 proc. vaikų
pažymėjo esantys visiškai saugūs VSC, 30,2 proc. – saugūs. Lyginant
abiejų respondentų grupių atsakymus matyti, kad darbuotojai mano,
jog vaikai jaučiasi saugesni nei jie yra iš tikrųjų.
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16 pav. Ugdytinių saugumas įvairiose VSC vietose, proc.
Ir vaikai, ir darbuotojai vieningai mano, kad saugiausia vieta įstaigoje
yra valgykla. Tai sąlygoja VSC galiojančios taisyklės ir tinkamas patal
pų pritaikymas – į valgyklą vaikų auklėjamosios grupės visuomet yra
lydimos darbuotojų, vaikai valgo atviroje, gerai apšviestoje patalpoje,
pagal grafiką. Nesaugiausia vieta abi respondentų grupės nurodė vai
kų socializacijos centro tualetus. Darbuotojų nuomone, ypač nesaugu
vaikams yra kieme, tačiau mokiniai nurodo ir koridorius kaip vengtiną
patalpą. Nors nesaugiai besijaučiančiųjų nėra didelė dalis (~11 proc.),
visgi būtų tikslinga sustiprinti vaikų priežiūrą ir numatyti darbuotojų
budėjimus, kai vaikai būna šiose vietose.
Tyrimu atskleista dar viena probleminė sritis – bendravimas ir bendra
darbiavimas su vaikų atstovais pagal įstatymą. LR vaiko minimalios
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ir vidutinės priežiūros įstatyme nustatyta, kad vaiko atstovai pagal
įstatymą turi bendradarbiauti su VSC sprendžiant vaiko ugdymo(si),
priežiūros, rūpinimosi sveikata, elgesio pokyčių ir kitus klausimus, o
VSC pareiga yra informuoti vaiko atstovus pagal įstatymą apie vaikui
paskirtos vidutinės priežiūros priemonės vykdymo eigą ir organizuo
ti socialinį darbą su jais. Teisės aktuose aiškiai apibrėžta ne tik abiejų
pusių atsakomybė palaikyti ryšius, bet ir vaiko, kuriam skirta viduti
nės priežiūros priemonė, teisė palaikyti ryšius su šeima ir kitais arti
maisiais, jei tai neprieštarauja jo interesams. Vadinasi, vaiko atstovai
pagal įstatymą turėtų ne tik gauti informaciją apie vaiką, reikiamą pa
galbą, bet ir nuolat rūpintis vaiku bei palaikyti su juo ryšius. Vaikams
buvo pateikti klausimai, kokie jų ryšiai ir santykiai su tėvais/globėjais
(21 lent.).
Didelė respondentų dalis apskritai ne tik nepalaiko ryšių telefonu ar
laiškais, bet ir negauna siuntinių, nėra lankomi tėvų/globėjų ir niekada
nevyksta pas juos atostogauti. Nors ryšys su šeima yra vienas iš svar
biausių vaiką stiprinančių veiksnių, manytina, kad juos komplikuoja
ir vaikų socializacijos centrų elgesio vertinimo ir pažangos skatinimo
tvarkų nustatyti ribojimai, ir tėvų/globėjų abejingumas vaiko proble
moms, nenoras prisidėti prie vaiko išlaikymo (ir tėvai, ir globos įstaigos
gauna išmokas, kurios turėtų būti panaudotos vaiko poreikiams ir reik
mėms), kartais itin sunki šeimos materialinė padėtis. Vaiko atstovų pa
gal įstatymą teisės ir pareigos galioja ir vaiko vidutinės priežiūros prie
monės metu, todėl būtina užtikrinti jų įgyvendinimą ir gaunamų lėšų
panaudojimą pagal paskirtį. Šiai problemai spręsti turėtų būti vykdo
ma ir priežiūra, ir pagalba atsakingų savivaldybės, kurioje gyvena vaiko
atstovai pagal įstatymą, struktūrinių padalinių bei VSC bendradarbiavi
mo formų plėtra, skatinanti palaikyti pozityvius santykius su aplinka, į
kurią vaikas sugrįš.
Vaiko vidutinės priežiūros priemonės tikslas yra pasiektas, jei vai
kas, išėjęs iš VSC ketina toliau tęsti mokslus, įgyti profesiją ar dirbti,
yra motyvuotas pasikeisti ir geba pagal savo amžių atsak ingai bei
savarank išk ai gyventi tarp kitų žmonių. VSC buvusiam vaikui ypač
sunku sugrįžus į aplink ą, kurioje jis gyveno iki vidutinės priežiūros
priemonės skyrimo, todėl labai svarbu, kad juos palaik ytų ir pagel
bėtų tėvai/globėjai, tos savivaldybės struktūrinių padalinių ar įstai
gų specialistai.
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21 lentelė. Vaikų ryšiai ir santykiai su tėvais/globėjais, proc.
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Tyrimo metu siekta išsiaiškinti vaikų, kuriems skirta vidutinės priežiūros
priemonė, nuomonę apie jų ateitį (17 pav.).
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17 pav. Vaikų įsivaizduojama ateitis, proc.
Dauguma vaikų yra motyvuoti mok ytis, dirbti ir mano esantys sava
rank išk i. Džiugina ir tai, kad 85 proc. respondentų yra svarbu, kad
pak artotinai jiems nebūtų skiriama ir taikoma vidutinės priežiūros
priemonė. Vadinasi, didžiosios dalies VSC ugdytinių norai ir ketini
mai yra pozityvūs. Visgi vaiko pastangas keisti savo elgesį dažnai ig
noruoja suaugusieji ar veik ia kiti aplinkos veiksniai.
Tyrime dalyvavusių VSC darbuotojų nuomone, vaik ai dažniausiai
pak artotinai grįžta į įstaigą dėl šių priežasčių: 40,3 proc. nurodė tė
vų (globėjų) nedalyvavimą socializacijos procese ir nepriežiūrą, 39
proc. įvardijo asocialią aplink ą, į kurią grįžta vaik as, 17 proc. – švie
timo ir kitos pagalbos tęstinumo stok ą išėjus iš VSC. Akivaizdu, kad
VSC darbuotojai nėra pajėgūs pažinti vaiko individualybės, spręs
ti jo problemų, ugdyti ir ruošti jį savarank išk am gyvenimui, ir pa
dėti reinterguotis pasibaigus vaiko vidutinės priežiūros priemonės
terminui. Taigi VSC turi informuoti vaiko atstovus pagal įstatymą ir
atsak ingas institucijas apie numatomą vaiko grįžimą, pateikti duo
menis apie vaiko elgesio pok yčius, poreik ius ir galimybes, rekomen
dacijas dėl tęstinio pagalbos vaikui teik imo, o savivaldybės atsak in
gos institucijos imtis priemonių, kad vaik as jaustųsi saugus ir gautų
reik iamas paslaugas.
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d. Pakartotinai socializacijos centruose ugdomų vaikų apklausos
duomenų analizė
Atskira respondentų grupe tyrime buvo 13 pakartotinai VSC ugdomų
vaikų. Interviu metodu individualiai buvo apklausiami tie vaikai, kurie
pakartotinai buvo grįžę į centrą. Papildomai duomenys rinkti ir stebėji
mu – žiūrima, kokia vaiko reakcija į užduotą klausimą, kaip jis elgiasi iki
apklausos ir jos metu.
Tyrimo laukai buvo atskiri VSC, kuriuose yra vaikai, kurie pakartotinai
grįžo į centrus. Tiriamųjų atranka tikslinė. Duomenys buvo analizuoja
mi iš karto po kiekvieno apsilankymo VSC.
Duomenys rinkti 4 etapais (18 pav.): t. y.: Čiobiškio vaikų socializacijos
centre; Vėliučionių vaikų socializacijos centre; Gruzdžių vaikų sociali
zacijos centre; Vaikų socializacijos centras “Širvėna“. Šie centrai (iš Lie
tuvoje veikiančių 7 centrų) pasirinkti ne atsitiktine tvarka, o todėl, kad
tyrimo metu juose gyveno pakartotinai čia grįžę vaikai.
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18 pav. Duomenų rinkimo etapai
Tyrėjas atliko 13 giluminių struktūruotų interviu nuvykęs į konkretų
centrą, duomenų rinkimo lauką, kur gaudavo naujos informacijos.
Vienas pagrindinių tyrimo uždavimų buvo nustatyti veiksnius, kurie
įtakoja vaikų grįžimą į VSC. Identifikuotus veiksnius sąlygiškai galima
skirstyti į dvi grupes: a) neigiamus, įtakojančius vaiko grįžimą į VSC; b)
teigiamus, t. y. neutralizuojančius ar mažinančius tikimybę, kad vaikas
grįš į VSC.
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A. Neigiami veiksniai. Šie veiksniai pateikti 19 paveiksle.
A1. Vaiko gyvenamoji aplinka. Ši aplinka (erdvė) gali neigiamai pa
veikti vaiko socializaciją .
A1.1. Vaiko gyvenimas globos namuose. Tyrimu nustatyta atvejų,
kai globos namai “organizuodami” vaiką apgyvendinti VSC taip bando
spręsti savo problemas, t. y. fiziškai pašalina vaikus, su kuriais nepakan
ka profesionalių gebėjimų ar žmogiškųjų išteklių dirbti. Grįžę iš VSC vai
kai nurodo, kad jie susidūrė su nepasitikėjimu, priešiškumu, nepasiten
kinimu, jog jie vėl grįžo į globos namus. Dažnas nurodo, kad jam buvo
tiesiogiai nurodoma, kad < …be tavęs čia buvo gyventi gera ir ramu ..
>, <...tu čia ilgai negyvensi, nesidžiauk… >.
Be to, šie vaikai nurodė, kad jiems reikia nemažai papildomų pastan
gų adaptuotis prie aplinkos, pasikeitusios tvarkos, net vaikų, kurių da
lies jie net nepažįsta. Atskirais atvejais vaikai nurodė, kad jie vertinami
kaip asmenys, grįžę iš įkalinimo įstaigų. Vaikai jaučia, kad jie sutinka
mi kaip kaliniai, jų vengia personalas, su jais kiti vaikai nebendrauja,
net bijo. Taigi sukuriama aplinka, kur jie nepageidaujami, net tikimasi
iš jų negatyvaus elgesio, o jie netrunka įgyvendinti aplinkinių lūkes
čių. Vaikų patiriama stigmatizacija, priešiškumas, netikėjimas, kad jų
elgesys VSC galėjo pasikeisti, sudaro prielaidas jo deviantinio elgesio
recidyviškumui, t. y. pabėgimui iš globos namų, kontaktų ieškojimo
nusikaltusių bendraamžių grupėse, kuriose vėl tampa teisės pažeidė
ju ir kt.
A1.2. Vaiko gyvenimas šeimoje ar su globėjais. Tiek praktikams,
tiek tyrėjams yra žinoma, jog nemaža dalis deviantinių vaikų, tokio
elgesio modelio išmoksta iš savo šeimos narių. Vaikai, gyvenantys su
tėvais ar vienu iš jų, gerai atsiliepia apie juos, nors suvokia, kad jie gy
vena asocialų gyvenimą, menkai jais rūpinasi. Praktiškai nė vienas vai
kas nenurodė, kad šeimoje jam blogiau nei VSC. Didžiausia problema,
kad šių vaikų šeimoje toleruojamas jų nusikalstamas elgesys, retais
atvejais net skatinamas. Vaikas “vertinamas“, jam net suteikiamas šei
mos maitintojo statusas <...turiu išlaikyti ne tik save, bet ir savo mo
tiną, ir mažesnį brolį...>, <...tėvą turiu, bet jo net nemačiau, motina
serga, depresuota, daug geria, kartais padeda giminės, bet pinigus
atnešdavau aš...>. Taigi susidaro situacija, kad vaikas skatinamas da
ryti vagystes, užsiimti kontrabanda ir pan. Tai tampa tiesioginiu veiks
niu grįžti į VSC.
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A2. Nusikalsti linkę bendraamžiai. Praktiškai visi VSC vaikai nusikals
ta grupėje. Todėl bendravimo atgaivinimas su “bendraminčiais“ turi
tiesioginės įtakos vaiko grįžimui į VSC. Interviu metu vaikų buvo klau
siama, kur yra kiti nusikalstamoje veikoje dalyvavę asmenys, jeigu to
kia veikla buvo atliekama grupėje. Dažniausiai buvo atsakoma <...savo
namuose...>, <...jie turi tėvus, turi, kas pasirūpina ir ištraukia...>. Taigi
šiuo atveju stebimos atskiriamojo (selektyvaus) teisingumo apraiškos,
kai teisėsauga pasirenka sau lengvesnį variantą ir taip gerina išaiškina
mumo, operatyvaus ikiteisminio tyrimo rodiklius.
Nustatyta, kad viena pagrindinių “atkryčio“ priežasčių, tai įsitraukimas į
neformalias bendraamžių grupuotes. Čia vaikai, išėję iš VSC nusikalsta
po 2-4 mėn., o teisėsauga, anot vaikų, juos “pagauna“ tik padarius ke
lioliką nusikaltimų.
A3. Institucijų, organizacijų disfunkcija, neveiklumas ar šių institu
cijų, organizacijų nebuvimas.
A3.1. Teisėsaugos institucijų neveiklumas. Nustatyta, kad teritori
nių policijos įstaigų pareigūnai praktiškai nesiim
 a jokių prevencinių ar
efektyvių kontrolės priemonių. Interviu metu siekta nustatyti, ar poli
cijos pareigūnai vaikui grįžus iš VSC domėjosi juo, ar buvo atvykę į jo
namus, mokyklą ir pan. Deja praktiškai policijos pareigūnai reag
 uoja tik
į padarytas nusikalstamas veikas, t. y. apie jas sužinoję. <...o ką tie m.....,
jie juk savo reikalus tvarkosi ir tiek, nei jie man įdomūs, nei aš jiems ...>,
<...buvau jau prisidirbęs, policija atvažiavo į mokyklą ir susėmė, tylėjau,
vėliau supratau, kad tai ne dėl manęs, paleido, ir tiek...>, <vieną kartą
skambino mamai, paklausė, ar gyvenu su ja, ar dar neprisidirbau..., tipo
kontroliuoja (nusišypsojo) >.
A3.2. Savivaldybių vaiko teisių apsaugos tarnybų neveiklumas.
VTAT situacija panaši kaip ir teisėsaugos institucijų, t. y. su minėtais vai
kais praktiškai nėra asmeninio kontakto, apsiribojama vienu kitu vizi
tu, pokalbiu su tėvais ar mokytojais. Tačiau realios prevencinės veiklos,
nuolatinės stebėsenos, tiesioginio bendravimo su vaiku siekiant šalinti
vaiko teises pažeidžiančias aplinkybes bei realiai užtikrinti jo teisių ap
saugą, nėra.
A3.3. Organizacijų (viešųjų įstaigų, nevyriausybinių organizacijų
(NVO) ir kt.) nebuvimas ar stoka kai kuriose savivaldybių terito
rijose, ypač nedideliuose miesteliuose ar kaimuose. Grįžusiems iš
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VSC vaikams trūksta užimtumo, jų įtraukimo į veiklas po pamokų, sa
vaitgaliais. Vaikai nurodo, kad jiems trūksta elementaraus bendravimo,
jų poreikius ar gebėjimus atitinkančios veiklos <…buvau kaip ateivis,
niekam nerūpiu, niekas nesidomi…>, <…o ką veikti, na, žvejojau, dar į
kokį renginį nuvarydavau, ir tiek…>.
A3.4. VSC veikla. Interviu metu domėtasi, kaip vaikai vertina pirmą
“buvimą“ VSC, ar jiems praleistas laikas buvo naudingas, ar jie jaučia,
kad jie kitaip elgiasi, kad jie tapo kitokie. Deja dauguma vaikų, kurie pa
kartotinai grįžo į VSC, nurodė, kad buvimo VSC metu jie laikėsi vidaus
taisyklių: lankė pamokas, nevartojo alkoholio, narkotikų, nes tam ne
buvo fizinių galimybių. Tačiau nebuvo stiprinama motyvacija elgtis po
zityviai, sąmoningai keisti savo žalingus įpročius. VSC, jų vertinimu, yra
susijęs su neigiamais išgyvenimais, kurių jie nenori prisiminti ir nieka
da neįsivaizdavo, kad reikės grįžti į VSC. Taigi vaikų laikinas izoliavimas,
laisvės apribojimas be efektyvių elgesio korekcinių programų vargu ar
gali duoti apčiuopiamų rezultatų.
A3.5. Mokymo įstaiga. Tyrimo metu visi vaikai nurodė, kad jiems bu
vo didelių problemų vėl mokytis normalioje mokykloje. Dažnai nuro
dė, kad VSC buvo pripratę prie griežtų taisyklių ir drausmės, privalomo
pamokų lankymo ir t. t., o grįžus iš VSC, niekas nepadeda ir neprižiūri,
yra visiška laisvė. Taigi neskatinama vaiko motyvacija mokytis, siekti ži
nių, išsilavinimo siūlant patrauklių, aktyvių bei inovatyvių mokymosi
metodų. Kitas aspektas yra atskirų pedagogų neigiamas požiūris, net
nusistatymas prieš VSC vaikus: <... lankiau aš tą mokyklą, mokiausi, kol
manęs nepradėjo drožti mokytojai, durnino durnino,...atsibodo, tai ir
nustojau vaikščioti...>, <...praktiškai kiekvieną pamoką man sakydavo,
kad čia man ne vieta..., aš turiu gyventi Lukiškėse...>.
A4. Vaikų stigmatizacija bendruomenėje. Tiek tyrimas, tiek dabarti
nės visuomenės opinija rodo itin stignatizuojantį požiūrį į VSC (kurios
anksčiau turėjo ir kitokį statusą) ir jose ugdomus vaikus. Kaip iliustracija
galėtų būti situacija, su kuria susiduriama bandant steigti naujus VSC,
kai vietos bendruomenė visomis įmanomomis priemonėmis priešinasi,
nesutinka, kad jų teritorijoje būtų steigiama tokia institucija, o vaikus
įvardija kaip nusikaltėlius, kurie kels jiems grėsmę, darys nusikaltimus,
kad nukentės jie patys, jų vaikai ir turtas.
Vaikai tiesiogiai nurodo, kad grįžusius iš VSC juos priima kaip paleis
tus po įkalinimo, nors vidutinės priežiūros priemonė yra skiriama vaikui
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kaip pagalba ir neturi jokių teisinių pasekmių. Jie jaučiasi paženklinti,
blogi, ne tokie kaip kiti vaikai. Taigi, esant tokiai terpei, vaikui dar sun
kiau pritapti prie bendruomenės, kuri jį “laiko per atstumą”.
A5. Vaikų kriminalinės subkultūros apraiškos ir šios subkultūros
palaikymas. Tyrimas atskleidė dar vieną itin negatyvų vaikų socializa
cijos, kartu ir vaiko grįžimo į VSC veiksnį – tai gana stiprūs kriminalinės
subkultūros elementai. Vaikai bendraudami tarpusavyje ir su aplinki
niais, įskaitant ir tyrimo metu, kalba kriminaliniu žargonu, vartoja įkali
nimo įstaigų leksiką (pvz., ”barakas”, “karceris”, “srokas”, “paleis į laisvę“,
“gaidys”, “ožys”, “stukačius” ir t. t.), taip pat dažnas vaikas turi pasidarytas
tatuiruotes (“nakolkės“), kurios rodo jo statusą ir vertybinę orientaciją.
Šiuo aspektu būtina imtis priemonių, diegti taisykles, kurios ribotų jų
subkultūrinį elgesį, ritualus ir kt.
A6. Nepakankama vaikų stebėsenos ir/ar kontrolės sistema. “At
krytis“ vyksta laipsniškai, t. y. vaikas nusikalsta, vėl pradeda vartoti nar
kotikus ar alkoholį ne iš karto. Nebuvo nė vieno atvejo, kad vaikas pa
sakytų, jog nusikalto, pavartojo narkotikus pirmomis dienomis išėjęs
iš VSC. “Atkrytis“ vyksta po 1,5 – 2 mėn., ilgiausiai vaikas “prasilaikė“ 6
mėnesius. Taigi stebėsenos – kontrolės sistema neveikia, kadangi yra
aiškūs indikatoriai, rodantys, kad vaikas vėl elgiasi deviantiškai. <...vis
kas buvo gerai kelis mėnesius, vėliau pradėjau praleidinėti pamokas,
atsilikinėti, čia susitikau seną chebrą, pradėjom tūsintis, reikėjo pinigų
žolei...na ir viskas iš pradžių...>.
B. Teigiami veiksniai. Tyrimo metu nustatinėti ne tik neigiami veiks
niai, bet ir teigiami veiksniai, kurie sudarė prielaidas sėkmingai tęsti vai
ko socializaciją. Suprantama, kad nustatyti šiuos veiksnius faktais grįsta
teorijos metodologija buvo sunku, kadangi ši vaikų grupė susidūrė su
neigiamais veiksniais. Tačiau interviu metu kryptingai buvo siekiama
surinkti kaip įmanoma daugiau informacijos ir apie teigiamus veiks
nius, kurie labiau gali būti įvardijami kaip epizodiniai.
B1. Vaiko išlaikyti ar naujai užmegzti santykiai su asmenimis. Šie
santykiai sudaro prielaidas vaikui lengviau adaptuotis po VSC (ypač kai
vaikas VSC gyveno keletą metų), laiku gauti paramą, palaikymą. Retais
atvejais vaikai nurodė, kad jiems labai padėjo giminės, kiti artimi žmo
nės tik išėjus iš VSC. Jų dėmesys, praleistas laikas vaikams neįkainoja
mas, jie tokius sutikimus, bendrai praleistą laiką vertina, prisimena bei
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norėtų, kad taip būtų nuolatos. Taigi VSC sistema tūrėtų funkcionuoti
taip, kad vaikas galėtų palaikyti nuolatinius (t. y. ne tik švenčių ar retų
vizitacijų metu) ryšius su savo aplinkos žmonėmis. Įgyvendinamu nuo
latinio bendravimo modeliu daromas teigiamas poveikis ne tik vaikui,
bet ir jo aplinkai.
B2. Laiku suteikta ir profesionali institucijų, organizacijų inter
vencija. Praktikoje yra pareigūnų, savivaldybės administracijos dar
buotojų, pedagogų, švietimo pagalbos specialistų, kurie sąžiningai
ir kūr ybingai atlieka savo pareigas. Keletas vaikų nurodė, jog buvo
psichologų, kurie jiems padėdavo, jie turėjo gerus kontaktus, galėjo
kreiptis pagalbos.
B3. VSC kokybiškas (ypač individualus) darbas su vaikais. Vaikai
pabrėžia, kad yra VSC darbuotojų, kuriais jie pilnutinai pasitiki, jų pa
sakyti dalykai, atlikti darbai vertinami, jie jaučiasi sustiprėję, net atsi
randa motyvacija pačiam mokytis, skaityti, dirbti, užsiimti prasminga
veikla.
B4. Vaikų darbinė veikla. Kai kurių VSC vaikai nurodė, kad, išėjus iš
VSC, jiems nepaprastai pravertė įgytos profesinės žinios, įgyti prak
tiniai įgūdžiai, mokėjimas dirbti kai kuriais įrenginiais. Keletas vaikų
nurodė, kad ieškančius darbo juos be vargo įdarbindavo medienos
apdirbimo ceche, miške ir t. t., kadangi jie mokėjo dirbti su naujais
pjūklais, skyrė medienos rūšis, žinojo jų savybes ir t. t. Nors ir nuro
dydavo, jog buvo įdarbinti nelegaliai, dirbo pažeisdami saugaus dar
bo reikalavimus, jiems mokėdavo kur kas mažiau negu kitiems. Todėl
jie jautėsi išnaudojami ir daugiau nesutikdavo dirbti. Taigi VSC būtina
diegti ar stiprinti profesinį orientavimą, didinti ikiprofesinio mokymo
programų plėtrą, skatinti praktinių įgūdžių ugdymą įvairių užsiėmi
mų metu.
B5. Progresyvios bendruomenės. Šiuolaikiškai mąstančios bendruo
menės - naujas dalykas. Vaikai, kurie grįžta į aktyvias bei pozityvias
bendruomenes, įgauna papildomų saugiklių, apsaugančių juos nuo at
kryčio ir neigiamų veiksnių bendruomenėje, kurie buvo minėti A4 da
lyje. Šiuolaikinėse bendruomenėse nusikaltę ar deviantiniai vaikai nėra
vertinami kaip bendruomenės šalutinis produktas. Jie yra tokie patys
bendruomenės nariai, kurie turi specialiųjų poreikių, juos reikia stiprin
ti, maža to, jie turi būti konkurencingi.
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IV. IŠVADOS
1. Vaiko minimalios priežiūros priemonėmis siekiama pozityviai keis
ti vaiko elgesį, teikiant jam reikiamą bei kvalifik uotą pagalbą. Tyrimu
nustatyta, kad daugumai vaikų socializacijos centrų ugdytinių nebuvo
laiku teikiama švietimo ir kita pagalba prieš paskiriant vidutinės prie
žiūros priemonę. Dauguma šių vaikų nurodė turintys bendravimo pa
tirties su vaikų teisių apsaugos skyrių specialistais, teritorinių policijos
įstaigų atstovais, deja iki sulaikymo ar organizuotos specialistų kon
sultacijos nemažai jų jau buvo padarę teisės pažeidimų. Tai rodo, kad
savivaldybėje turėtų būti sukurtas ne tik efektyvaus įstaigų bendra
darbiavimo modelis, bet ir itin didelis dėmesys telkiamas į pagalbą vai
kams tik pradėjus formuotis deviantiniam jų elgesiui. Siekiant didinti
minimalios priežiūros priemonių veiksmingumą, būtų tikslinga didinti
minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimo formų plėtrą įtraukiant
į veiklą bendruomenių narius, nevyriausybines organizacijas. Taip pat
vykdyti šių priemonių organizavimo ir pagalbos teikimo vertinimą nu
matant tobulinimo galimybes.
2. Vaikų socializacijos centruose yra ribojama vaikų laisvė, ugdytiniai
išleidžiami iš teritorijos tik lydimi įstaigos darbuotojų ar vykdami atos
togų, kai atsakomybę už vaiko priežiūrą ir elgesį prisiim
 a vaiko atstovai
pagal įstatymą. Atsižvelgiant į tai, kad beveik pusė apklaustųjų, kuriems
skirta vidutinės priežiūros priemonė, yra globos įstaigų auklėtiniai, be
veik trečdalis jų nurodė niekada nevykstantys atostogų į namus. Vaikų
socializacijos centrų darbuotojų pateiktais duomenimis, globos įstaigų
atsisakymas priimti vaiką atostogoms pateisinamas netinkamu vaiko
elgesiu praeityje, bet neatsižvelgiama į vaikų socializacijos centrų re
komendacijas (atostogos yra itin svarbi vidutinės priežiūros priemonės
vykdymo dalis, kuri padeda įvertinti vaiko elgesio pokyčius, teikiamos
pagalbos efektyvumą ir numatyti tolesnį vaiko ugdymo ir pagalbos
teikimo procesą). Galima teigti, kad vaikai negali resocializuotis ir sėk
mingai reintegruotis į visuomenę, jei nepalaikomi pastovūs ir pozityvūs
santykiai su aplinka, į kurią vaikas turės sugrįžti.
3. Nepaisant vaikų socializacijos centrų vykdomos vaiko vidutinės prie
žiūros priemonės specifikai būdingos drausmės ir griežto režimo reika
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lavimų, kurie turėtų užtikrinti saugią ir tinkamą aplinką vaiko elgesiui
koreguoti, dalis vaikų nurodė nesijaučiantys saugūs, ypač tam tikrose
patalpose (tualete, koridoriuose). Lyginant dviejų respondentų grupių
atsakymus, matyti, kad darbuotojai mano, jog vaikai jaučiasi saugesni
nei jie yra iš tikrųjų. Tai rodo, kad, nepaisant vaikų socializacijos centrų
esančių išorinės apsaugos priemonių, nėra užtikrintas vaikų saugumo
poreikis.
4. Svarstant vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimo poreikį, bū
tina įvertinti pagalbos ir kitų paslaugų teikimo galimybes vaiko atsto
vams pagal įstatymą. Tyrime dalyvavę vidutinės priežiūros priemonės
vykdytojai vieningai mano, kad nėra pajėgūs padėti vaikui, jei nėra dir
bama su vaiko tėvais ar globėjais. Dauguma vaikų gyvena nepilnose,
daugiavaikėse ar socialinės rizikos šeimose. Vadinasi, netinkamas vai
ko elgesys, dėl kurio jis buvo apgyvendintas vaikų socializacijos cen
tre, galėjo formuotis dėl nepakankamų tėvystės įgūdžių, netinkamų
gyvenimo būdo pavyzdžių, ekonominių ir socialinių problemų. Pa
sitaiko atvejų, kai globos įstaigoje gyvenančio vaiko padaryta žala ar
netinkamas elgesys sąlygoja įstaigos darbuotojų negatyvų vertinimą
ir bendravimą, net jei vaikas yra motyvuotas keistis ir gailisi praeityje
padarytų veiksmų. Taigi vaiko vidutinės priežiūros priemonės vykdymo
metu lygiagrečiai pagalbą ir kitas paslaugas turėtų gauti ir vaiko tėvai
ar globėjai.
5. Vaikų socializacijos centrai turi bendradarbiauti su vaiko atstovais
pagal įstatymą ir nuolat teikti jiems informaciją apie vaiką bei orga
nizuoti įvairias tėvų ar globėjų dalyvavimo vaiko vidutinės priežiūros
priemonės vykdyme formas. Tyrime dalyvavusių respondentų atsaky
mai parodė, kad vaikų ir jų atstovų pagal įstatymą ryšiai palaikomi ne
pakankamai. Vadinasi, vaikų socializacijos centrai turėtų būti aktyvesni
bei kūrybiškesni planuodami tėvų skatinimo dalyvauti priemones. Kita
vertus, savivaldybės, iš kurios vaikas yra atvykęs, struktūrinių padalinių
ir įstaigų specialistai pagal pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas
turėtų taip pat reaguoti ir padėti įgyvendinti vaikų socializacijos centrų
veiklas, kaip tėvų lankymas, dalyvavimas renginiuose, išvykose, progra
mose, priėmimas atostogoms ir pan., prireikus imtis priemonių, kai vai
ko atstovų pagal įstatymą nevykdo savo pareigų.
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6. Vaiko vidutinės priežiūros priemonėms vykdyti bei jos keliamiems tiks
lams pasiekti itin aktualu, kad būtų palaikomi geri ryšiai ir santykiai tarp
vaikų ir vaikų socializacijos centrų personalo. Geriausi vaikų santykiai
yra su tiesiogiai su vaikais dirbančiais darbuotojais, t. y. auklėtojais, psi
chologais, socialiniais pedagogais. Akcentuotina, kad nemaža dalis vai
kų apskritai nesikreipia pagalbos (net 2/5 apklaustųjų vaikų), be to, apie
40 proc. vaikų niekada pagalbos nesikreipė į vaikų socializacijos centro
direktorių(-ę) ar į juos pavaduojančius asmenis. Tai rodo didelį vaikų ir
administracijos darbuotojų atotrūkį. Todėl būtų tikslinga numatyti vaikų
socializacijos centrų vadovų privalomą tiesioginio darbo su vaiku prakti
ką, t. y. dirbti ne tik administracinį darbą, bet ir tiesiogiai dalyvauti vaiko
ugdymo(si) procese. Taip pat diegti vaikų ir personalo bendravimo mo
delį, grįstą partnerystės ir bendradarbiavimo principais.
7. Nors dauguma (78 proc.) vaikų socializacijos centrų darbuotojų savo
įstaigos veiklą įvertino gerai ir labai gerai, visgi atsakymai apie veiks
nius, kurie sukelia praktinių sunkumų įgyvendinant vidutinės priežiū
ros priemonę, paneigia šį faktą. Beveik pusė respondentų mano, kad
darbuotojų turimos žinios ir gebėjimai dirbti tokio tipo įstaigoje yra
nepakankami, trūksta ir metodinės medžiagos. Todėl siekiant efekty
vaus vaikų socializacijos centrų darbo, būtina stiprinti žmogiškuosius
išteklius ir gebėjimus, kurti metodinę bazę, kad praktikoje būtų galima
efektyviai dirbti su skirtingų poreikių vaikais.
8. Didžioji dalis vaikų socializacijos centrų nėra sukurti pagal šiuolaiki
nius (pvz., Norvegijos) deviantinio elgesio vaikų korekcijos modelius,
kur būtų atsižvelgta į architektūrinę-ekologinę įstaigos koncepciją. Bū
tina iš esmės kurti naujus vaikų socializacijos centrų modelius, kur vaikai
būtų įtraukiami į šeimynas, bendruomenes, suvoktų ir išmoktų bendra
vimo formų, atitinkančių visuomenės ir šeimos vertybes. Taip pat labai
svarbu šalinti iš vaikų socializacijos centrų kriminalinės subkultūros ap
raiškas, atitinkamą bendravimą, kuris daugiau būdingas penitencinių
įstaigų sistemai. Taigi rekomenduotina palaipsniui (etapais) atsisakyti
esamų vaikų socializacijos centrų ir sukurti naujas įstaigas, kurios būtų
pragmatiškos tiek vaikui resocializuoti, tiek jas valdyti ir išlaikyti.
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