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1. Įvadas 
Vaikų skurdas turi tiek tiesiogines, iškart vaikus veikiančias, tiek ilgalaikes pasekmes. Šios pasekmės yra aktualios 
ne tik patiems vaikams, bet ir bendrai visuomenės gerovei. Dėl išskirtinių vaikų poreikių, priklausomybės nuo 
suaugusiųjų ir raidos stadijos nulemtų ribotų galimybių atliepti savo pačių poreikius, vaikai yra stipriausiai skurdo 
veikiama visuomenės grupė, ir vaikų pažeidžiamumas yra tuo didesnis, kuo mažesnis jų amžius. Skurdas ir 
vartojimo deprivacija vaikystėje paveikia vaikų sveikatą, akademinius pasiekimus, vėlesnes įsidarbinimo 
galimybes, socialinius ryšius, ir kuria sąlygas elgesio problemoms ateityje. Taigi, skurdo ir socialinės atskirties 
patirtis vaikystėje paveikia tolimesnį vaiko gyvenimą ir tai, kokiu suaugusiuoju jis tampa tarpgeneracinio skurdo ir 
nelygybės šešėlyje. Vaikų skurdo ir socialinės atskirties patirtis priklauso ne tik nuo tokių išorinių veiksnių kaip 
tėvų pajamos ir materialinis nepriteklius, tačiau ir santykių nulemtų bei struktūrinių veiksnių, susijusiu su tuo, 
kokią aplinką vaikui kuria jo tėvai ar globėjai, bei kokioje bendruomenėje vaikas gyvena (pvz. kaip lengvai yra 
prieinamos viešosios paslaugos). 

Šis politikos trumpraštis prisideda prie nacionalinio veiksmų plano Lietuvoje kūrimo ir nurodo pagrindinius šalyje 
kylančius iššūkius, siekiant įvykdyti Europos vaiko garantijos schemos keliamus tikslus. Trumpraštyje yra 
apžvelgiami pagrindiniai šiuo metu galiojantys teisės aktai ir politikos įgyvendinimo priemonės ir pateikiamos 
rekomendacijos kaip būtų galima pagerinti galimybes pažeidžiamiems vaikams veiksmingai ir nemokamai 
naudotis aukštos kokybės vaikų ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros, švietimo ir mokyklinės veiklos, sveikatos 
priežiūros paslaugomis bei kiekvieną dieną mokykloje bent kartą gauti sveiko maisto; bei užtikrinti veiksmingą 
galimybę sveikai maitintis bei gyventi tinkamame būste. 

Politikos trumpraštis yra paremtas išsamios literatūros analizės, interviu ir konsultacijų su interesuotomis šalimis 
duomenimis. Trumpraštį sudaro penki skyriai pagal politikos sritys, kiekviename iš jų yra pristatomi pagrindiniai 
prieinamumo iššūkiai, politikos atsakas ir rekomendacijos, siekiant įgyvendinti Europos vaiko garantijos schemą 
Lietuvoje.

 
Pagrindinės žinutės

• Nemokama ir veiksminga galimybė pažeidžiamiems vaikams naudotis aukštos kokybės vaikų ikimokyklinio 
ugdymo ir priežiūros paslaugomis yra vienas svarbiausių elementų siekiant užtikrinti vaikų lygybę 
tolimesniais raidos etapais ir akademiniuose pasiekimuose bei siekiant užtikrinti visų vaikų saugumą. Lietuvoje 
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aukštos kokybės vaikų ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros paslaugų prieinamumas išlieka vienu didžiausių 
iššūkių, ypač mažiausiems vaikams. Valstybiniuose vaikų darželiuose trūksta vietų mažiausiems (iki 2 m.) 
vaikams, o privačių darželių paslaugos yra brangios ir dėl to neprieinamos nepasiturinčioms šeimoms. Situaciją 
apsunkina ir paslėpti kaštai, kurie būdingi valstybinių darželių teikiamoms paslaugoms, tokie kaip tėvų 
patiriamos papildomos vaikų vežiojimo išlaidos dėl, mokestis už vaiko maitinimą, ugdymui reikalingų 
priemonių pirkimas ir kita. Kitas iššūkis yra darželiuose teikiamų paslaugų kokybė. Darželiuose dažnai pasitaiko 
per didelis vaikų skaičius grupėse, taip pat trūksta švietimo pagalbos specialistų, kas pablogina vaikų su 
specialiaisiais ugdymosi poreikiais, negaliomis ir imigrantų vaikų, įtraukties galimybes.

• Veiksminga ir nemokama galimybė naudotis švietimo paslaugomis  ir dalyvauti mokyklinėje veikloje, 
pirmiausia reikalauja švietimo paslaugų kokybės netolygumų mažinimo tarp mokyklų ir regionų Lietuvoje. 
Labiausiai pažeidžiami vaikai, tokie kaip vaikai augantys nepasiturinčiose šeimose, šeimose patiriančiose 
socialinę riziką, gyvenantys atokiose kaimiškose vietovėse ir tautinių mažumų vaikai, dažnai gauna žemesnės 
kokybės švietimo paslaugas mokyklose. Kaimo vietovėse esančioms mokykloms bei mokykloms tautinių 
mažumų ugdomąja kalba dažniau trūksta laboratorijų, IT įrangos, aukščiausios kvalifikacijos mokytojų, 
naujausių vadovėlių ir mokymosi programų. Vaikai su negaliomis ir / ar specialiaisiais ugdymo poreikiais, 
imigrantų ar iš užsienio sugrįžę vaikai negauna aukštos kokybės švietimo paslaugų dėl mokytojų kompetencijų 
trūkumo, nepritaikytos mokymosi aplinkos ir programos, švietimo pagalbos specialistų trūkumo. Paslėptų 
kaštų problema, ypač neformalaus ugdymo srityje, taip pat yra aktuali tarp vaikų iš socialiai pažeidžiamų grupių. 
Siekiant sumažinti šias kliūtis kokybiškoms švietimo paslaugoms gauti, turi būti sudarytos vienodos sąlygos 
naudotis laboratorijomis, naujausiais vadovėliais ir mokymo metodikomis, IT įranga, įdarbinti aukštos 
kvalifikacijos mokytojai ir švietimo pagalbos specialistai. Vaikai taip pat turėtų gauti universalią paramą, 
įskaitant mokymosi uniformas, ugdymo ir kanceliarines priemones, mokyklose turėtų būti skatinama  kultūrinė 
įvairovė. Neformaliajam ugdyme turėtų būti sudarytos galimybės  vaikams rinktis iš didelės veiklų pasiūlos, 
kuri atlieptų jų poreikius ir gebėjimus, įskaitant vaikus su negalia ir specialiaisiais ugdymosi poreikiais. Šiems 
vaikams, tai pat kaip ir atokiose vietovėse gyvenantiems vaikams, turėtų būti sudarytos naudotis 
nemokamomis pavėžėjimo paslaugomis.

• Materialinis nepriteklius ir socialinė atskirtis neigiamai veikia vaikų galimybes naudotis sveikatos priežiūros 
paslaugomis dėl tėvų negalėjimo įpirkti dalies gydymo ir reabilitacijos paslaugų, transporto trūkumo, laiko 
trūkumo dėl didelio darbinio užimtumo ir kita. Sudarant sąlygas veiksmingai ir nemokamai naudotis sveikatos 
priežiūros paslaugomis, svarbu ypatingą dėmesį ir prioritetą skirti pažeidžiamiems vaikams ir jų šeimoms, 
įskaitant šeimas patiriančias socialinę riziką, nepasiturinčias šeimas, Romų ir imigrantų šeimas, vaikus su 
specialiaisiais poreikiais ir negaliomis. Taip pat svarbu didinti psichologinės paramos paslaugų ir popamokinės 
fizinės veiklos užsiėmimų prieinamumą.

• Sveikos ir pilnavertės mitybos prieinamumo vaikystėje trūkumas prisideda prie bendrai prastesnės 
sveikatos ateityje, žemesnių kognityvinių gebėjimų ir akademinių pasiekimų. Labiausiai pažeidžiami vaikai 
Lietuvoje yra tie, kurių šeimos patiria skurdą, socialinę riziką ar gyvena atokiose kaimiškose vietovėse. Mažas 
pajamas gaunantys tėvai negali įpirkti sveikų produktų, kurie paprastai yra brangesni už jų pakaitalus, tėvams 
patiriantiems socialinę riziką trūksta žinių apie sveiką mitybą ir maisto ruošos įgūdžių, o gyvenantieji atokiose 
vietovėse susiduria su papildomais iššūkiais, pvz. tokiais kaip transporto trūkumas.. Labiausiai pažeidžiami yra 
mažiausi vaikai, kurie, ypač jei nedalyvauja ikimokykliniame ugdyme, yra visiškai priklausomi nuo tėvų 
sąmoningumo, . ir kūdikiai, kurių žindymas didžiąja dalimi priklauso nuo motinos turimų žinių ir sąmoningumo. 
Todėl svarbu sudaryti sąlygas sveikai maitintis tiek pažeidžiamiems vaikams, tiek besilaukiančioms moterims, 
skatinti tėvų švietimą apie sveikos mitybos svarbą, ir užtikrinti bent vieno pilnaverčio patiekalo per dieną 
vaikams tiekimą mokykloje.

• Su tinkamu būstu susijusios problemos daug dažniau tampa iššūkiu vaikams iš nepasiturinčių šeimų, lyginant 
su vaikais iš aukštesnes pajamas gaunančių šeimų. Būsto prieinamumo ir gyvenimo sąlygų gerinimas turėtų 
būtų sutelktas į vaikus iš nepasiturinčių šeimų, vienų vaikus auginančių tėvų šeimų, gausių šeimų, imigrantų ir 
Romų šeimų, o taip pat į vaikus, kurie turi negalią. Aprūpinimo tinkamu būstu kontekste būtina gerinti bendrą 
tėvų pajamų lygį situaciją Lietuvoje ir formuoti politiką, kuri leistų tėvams gauti aukštesnes pajamas, ir patiems 
apsirūpinti būstu bei padengti su būsto išlaikymu  susijusias išlaidas.

• Socialinės paslaugos ir finansinė parama yra svarbi vaikų ugdymo ir priežiūros, švietimo, sveikatos 
priežiūros paslaugų, pilnavertės mitybos ir tinkamo būsto prieinamumo gerinimo sudedamoji dalis. Lietuvoje 
keli iš socialinės paramos pavyzdžių yra universalios išmokoms vaikams, socialinės išmokos, “Šeimos kortelė”, 
vienkartinės COVID-19 krizės išmokos vaikams ir išmokos besilaukiančioms motinoms. Paslaugos ir 
priemonės, nukreiptos į pažeidžiamų vaikų situacijos gerinimą Lietuvoje apima kompleksinės paramos 
šeimoms planus, vaiko gerovės programą, atvejo vadybą ir deinstitucionalizaciją. 
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2. Nemokamų ir veiksmingų vaikų 
ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros 
paslaugų prieinamumas 

Vaikų ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės  
iššūkiai Lietuvoje 
Vaikų ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros paslaugų prieinamumas Lietuvoje išlieka iššūkiu. Kaip ir daugumoje 
posovietinių gerovės valstybių, šeimos politika Lietuvoje yra suformuota taip, kad didžiausias dėmesys yra 
skiriamas tradiciniais lyčių vaidmenimis paremtoms branduolinėms šeimos. Istoriškai yra daug dėmesio skiriama 
motinystės atostogoms, sudaromos geros sąlygos motinoms vaikus kuo ilgiau auginti pačioms, o vaikų 
ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros paslaugų prieinamumas yra ribotas. Lietuvoje vaikams trūksta vietų 
darželiuose, o teikiamoms paslaugoms trūksta lankstumo – paslaugų teikėjų įvairovės, darbo valandų lankstumo, 
ankstyvojo ugdymo ir priežiūros paslaugų vaikams iki 3 metų. Didžiausios kliūtis iškyla vaikams, kurie turi 
specialiųjų ugdymosi poreikių ir vaikams su negalia, vaikams iš tautinių mažumų šeimų, gyvenantiems 
kaimiškose vietovėse ar šeimose, patiriančiose socialinę atskirtį. Dėl vietų trūkumo valstybinėse vaikų 
ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir brangių privačių darželių paslaugų, kurių pažeidžiamų vaikų tėvai ir, ypač vieni 
vaikus auginantys tėvai nepajėgia įpirkti, dalis pažeidžiamų vaikų negauna ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros 
paslaugų. Be to, net ir valstybiniuose darželiuose, tėvai susiduria su paslėptais kaštais, tokiais kaip mokestis už 
vaiko maitinimą, transporto išlaidos, įvairios darželiuose vykdomos rinkliavos. Tad vaikų ikimokyklinio ugdymo ir 
priežiūros sistemoje trūksta sąlygų užtikrinti lygias galimybes naudotis kokybiškomis vaiko ankstyvojo ugdymo ir 
priežiūros paslaugomis. 
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1 Lentelė. Vaikų, kuriems reikalinga nemokama ir veiksminga galimybė 
naudotis vaikų ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros paslaugomis, skaičius

Pažeidžiama grupė Numanomas grupės dydis Duomenų šaltinis ir metai

Vaikai iš nepasiturinčių šeimų 21,6% (38, 000) vaikų iki 6 metų patiria 
skurdo riziką

Eurostat, 2020

Vaikai, gyvenantys šeimose, 
patiriančiose socialinę riziką

17 430 (įvairaus amžiaus vaikų) Oficialus statistikos portalas, 2018

Vaikai, gyvenantys kaimiškose 
vietovėse

50 232 Švietimo valdymo informacinė sistema, 
2020-2021

Vaikai, turintys specialiųjų poreikių ir 
negalią

24 962 Švietimo valdymo informacinė sistema, 
2020-2021

Tautinių mažumų vaikai ir iš užsienio 
sugrįžę vaikai

Iš migracijos sugrįžę vaikai – 976 
Imigrantų vaikai – 1,007

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, 
2018 
Oficialios statistikos portalas, 2020

Politikos atsakas, siekiant pagerinti vaikų ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros paslaugų 
prieinamumą
Siekiant padidinti vaikų ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros paslaugų prieinamumą, Lietuvos Vyriausybė įteisino 
privalomą priešmokyklinį ugdymą, įvairesnes vaikų priežiūros paslaugų tiekimo formas, bei nemokamas 
pavėžėjimo paslaugas ir maitinimą vaikams iš socialinės rizikos veiksnius patiriančių šeimų. 

2021-2030 m. švietimo plėtros programoje numatoma pasiekti, kad iki 2030-ųjų metų ikimokyklinio ugdymo 
įstaigas lankytų 95% vaikų, kurių amžius yra tarp 3 metų iki privalomojo priešmokyklinio ugdymo pradžios. Tame 
pačiame plane numatoma, kad ikimokyklinio ugdymo įstaigas lankytų 75% vaikų iš šeimų, patiriančių socialinę 
riziką ir būtų pagerinta vaikų su specialiaisiais poreikiais įtrauktis. Šiems tikslams pasiekti numatomos politinės 
priemonės apima darželių modernizavimą ir naujų darželių steigimą, įskaitant modulinius ir „šeimos darželius“. 
Taip pat numatoma gerinti mokytojų kompetencijas, didinant įvairių profesinio tobulinimosi galimybių 
prieinamumą, skatinant darželių tinklo ir pedagogų bendradarbiavimą. 

Nors politikos lygmeniu numatomi pažangūs tikslai, vis dar trūksta konkretaus plano ir žingsnių šiems tikslams 
pasiekti, nėra numatomas pakankamas finansavimas. Be visa ko, šiuo metu sistema suformuota taip, kad 
didžiausius iššūkius, norint gauti vietą darželyje patiria vaikai iš pažeidžiamų šeimų, kadangi pirmenybė 
darželiuose teikiama, dažnai remiantis ne šeimų silpnybėmis, o stiprybėmis (pvz. pirmenybė teikiama diplomatų 
vaikams, vaikams, kurie gyvena su toje pačioje vietovėje registruotais abiem tėvais). Tai pat, iki vis dar ribotos 
lieka pavėžėjimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigas paslaugos prieinamumas, trūksta švietimo pagalbos darbuotojų 
ir kita. Siekiant pagerinti įvairių poreikių turinčių vaikų integracijos kokybę, mokytojų kvalifikacijos apraše 
nurodoma, kad bent vienas mokytojas vaikų grupėje turėtų turėti bakalauro laipsnį, visi mokytojai turėtų būti 
išklausę bent 40 valandų kursą apie darbą su vaikais turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių, negalią ar kitų 
išskirtinumų, taip pat visi mokytojai turėtų būti išklausę bent 40 valandų kursą kaip mokyti lietuvių kalbos. Vis dėl 
to, vaikų priežiūros srityje trūksta specialistų, kadangi tiek darželių auklėtojai, tiek švietimo pagalbos specialistai 
išlieka tarp prasčiausiai apmokamų ir mažiausiai patrauklių profesijų Lietuvoje, net ir padidinus atlyginimą 
priešmokyklinio ugdymo mokytojams. 

Siekiant gerinti vaikų ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros paslaugų kokybę Lietuvoje, visi vaikų ikimokyklinio 
ugdymo ir priežiūros paslaugų tiekėjai yra supažindinti su metodologinėmis rekomendacijomis, kurios apima 
tokias temas kaip individualių vaikų poreikių atpažinimas ir vaikų akademinių, socialinių ir meninių įgūdžių 
ugdymas. Rekomendacijose taip pat nurodoma kaip dirbti su vaikais turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių, 
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negalių, vaikais, kurie turi migracijos patirties, priklauso skurdžioms šeimoms ar šeimoms, patiriančioms 
socialinę riziką. Savo ruožtu tokiomis priemonėmis kaip privalomas priešmokyklinis ugdymas ir privalomas 
ugdymams skiriamas vaikams iš šeimų, patiriančių socialinę riziką, bei privalomos lietuvių kalbos 
pamokos bent 5 valandas per savaitę, siekiama užtikrinti, kad visi vaikai turėtų vienodo lygio žinias pradėję 
lankyti pradinę mokyklą. Taigi, siekiama užtikrinti, kad pradėję lankyti mokyklą, visi vaikai turėtų lygias startines 
pozicijas. Vaikai iš nepasiturinčių šeimų ir šeimų, patiriančių socialinę riziką, darželiuose taip pat gali gauti 
nemokamą maitinimą, mokymosi priemones, šeimų konsultavimą ir informavimą apie vaikų priežiūros paslaugų 
naudą vaikų raidai.

Vis dėl to, numatytos politinės priemonės ne visuomet yra įgyvendinamos dėl specialistų trūkumo, mokytojų 
kompetencijų trukumo, per didelių vaikų grupių. Siekiant sudaryti lygias galimybes visiems vaikams naudotis 
kokybiškomis ikimokyklinio ugdymo paslaugomis, svarbu, kad netruktų vietų vaikų ikimokyklinio ugdymo ir 
priežiūros įstaigose, būtų prieinamos pavėžėjimo paslaugos, būtų nuosekliai vertinama vaikų raidos pažanga ir 
pasiekimai. 

 
Rekomendacijos dėl vaikų ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros paslaugų prieinamumo 
gerinimo
• Sukurti universaliu prieinamumu grįstą vaikų ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros sistemą vaikams nuo 

0 metų iki pradinio ugdymo pražios, prioritetą skiriant vaikams iš pažeidžiamų šeimų, turintiems specialiųjų 
ugdymosi poreikių ir negalių. Šiuo metu Lietuvoje keliamas tikslas pradėti teikti visuotinai prieinamas vaikų 
ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros paslaugas vaikams nuo 2 metų iki pradinio ugdymo. Progresyvus 
universalizmas gali padėti pasiekti šį tikslą. Progresyvus universalizmas reiškia, kad vaikai iš pažeidžiamų 
šeimų gauna pirmenybę mokytis darželyje. Finansavimas yra skirstomas taip, kad pirmiausia būtų užtikrinama 
galimybė ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros paslaugomis naudotis labiausiai pažeidžiamiems vaikams, kurių 
tėvai patys nepajėgia įpirkti ikimokyklinio ugdymo paslaugų.

• Daugiau dėmesio skirti tėvams ir jų poreikiams. Svarbu informuoti tėvus apie vaikų ikimokyklinio ugdymo ir 
priežiūros paslaugų svarbą vaiko raidai, pasitelkiant socialinius darbuotojus bei asmens ir visuomenės 
sveikatos priežiūros specialistus. Tai pat svarbu atsižvelgti į tėvų ir jų vaikų individualius poreikius ir juos kiek 
įmanoma labiau atliepti vaikų ugdymo procese. Siekiant, kad didėtų vaikų iš pažeidžiamų šeimų dalyvavimas 
ikimokykliniame ugdyme, reikėtų supaprastinti ir įvairius biurokratinius procesus, teikti pagalbą tėvams pildant 
ir teikiant reikiamus dokumentus.

• Pagerinti vaikų su specialiaisiais ugdymosi poreikiais įtrauktį. Aukštos kokybės vaikų ikimokyklinio 
ugdymo ir priežiūros paslaugos turi lemiamą įtaką vaikų su specialiaisiais ugdymosi poreikiais raidai. Tačiau 
šiuo metu Lietuvoje tik apie 20% šių vaikų lanko ikimokyklinio ugdymo įstaigas kartu su vaikais neturinčiais 
specialiųjų ugdymosi poreikių. Vaikų su specialiaisiais ugdymosi poreikiais įtraukties gerinimas reikalauja 
ikimokyklinio ugdymo įstaigų auklėtojų ir mokytojų kompetencijų tobulinimo ir geresnio parengimo tiek studijų 
metu, tiek jau dirbant darželiuose. Šiuo metu tokių mokymų trūksta, tad svarbu užtikrinti šių mokymų 
prieinamumą ir tinkamą finansavimą. Siekiant pagerinti vaikų su specialiaisiais ugdymosi poreikiais įtrauktį ir 
bendrą ugdymo kokybę svarbu mažinti vaikų grupes. Turėtų būti įvertinta kiek vaikų gali būti priskirta vienam 
mokytojui ir mokytojai ugdantys vaikus su specialiaisiais ugdymo poreikiais, turėtų būti atsakingi už mažesnę 
grupę vaikų.

• Sudaryti sąlygas šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimui. Vaikų ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros 
paslaugų prieinamumas yra svarbus, siekiant pagerinti moterų įsidarbinimo ir užimtumo galimybes, ypač tais 
atvejais kai motinos vaikus augina vienos. Taip pat šių paslaugų prieinamumas yra svarbus ir tėvams, kurie 
vieni augina vaikus. Prieinamos ir lanksčios vaikų ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros paslaugos gerina šeimos ir 
darbo įsipareigojimų derinimo galimybes tiek moterims, tiek vyrams, todėl svarbu užtikrinti, kad vaikų 
ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros paslaugos būtų prieinamos įvairiomis valandomis, įskaitant savaitgalius. Taip 
pat sprendžiant dėl eilės gauti vietą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje pirmenybė turėtų būti teikiama tėvams ir 
motinoms, kurie vaikus augina vieni. 
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• Sumažinti geografinius skirtumus. Lietuvoje nėra užtikrintas vaikų ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros 
paslaugų prieinamumo tolygumas visoje šalyje. Gerinant ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros paslaugų 
prieinamumą, būtina užtikrinti infrastruktūros plėtrą ir didinti mokytojų skaičius. Kaimiškose vietovėse yra 
mažiau mokytojų ir ikimokyklinio ugdymo paslaugų tiekėjų, miestuose trūksta vietų valstybiniuose darželiuose, 
o teikiamų paslaugų kokybė skiriasi. Siekiant sumažinti geografinius skirtumus, reikėtų nustatyti aiškias 
kokybės ir finansavimo gaires nacionaliniu lygmeniu, kad būtų išvengta nelygybės, sukeltos vaikų 
gyvenamosios vietos. Svarbu užtikrinti, kad ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros paslaugų kokybė būtų pagerinta 
ir vaikams su specialiaisiais ugdymosi poreikiais ir negaliomis, šiems vaikams turėtų būti suteikta galimybė 
gauti aukščiausios kokybės paslaugas arčiausiai namų.

• Sudaryti palankias sąlygas ikimokyklinio ugdymo ir vaikų priežiūros darbuotojų profesiniam augumui. 
Kaip jau minėta, daugiau laiko ir finansų turėtų būti skiriama ikimokyklinio ugdymo specialistų mokymui ir 
profesiniam augimui tiek studijų metu, tiek jau dirbant. Glaudi sąsaja ir bendradarbiavimas tarp ikimokyklinio 
ugdymo įstaigų ir mokytojus ruošiančių institucijų yra būtina. Ikimokyklinio ugdymo įstaigose turėtų būti 
įgyvendinamos kokybiškos mentorystės programos būsimiems mokytojams. Taip pat profesinis tobulėjimas 
turėtų būti įtrauktas ir į kokybės vertinimo sistemą, vertinant mokytojų veiklos rezultatus ir pažangą. 
Kiekvienas mokytojas turėtų dalyvauti tęstinio mokymosi programose, įskaitant supervizijas, mokymus apie 
darbą su vaikais turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologijos ir IT kursus. Mokytojai turėtų turėti 
galimybę dalyvauti mokymuose užsienyje ir gauti įvertinimus. Taip pat turėtų būti daugiau dėmesio skiriama 
mokytojo statuso visuomenėje gerinimui, atlyginimų didinimui ir mokytojų įvairovės didinimui.

• Nustatyti aiškius reikalavimus ugdymo planams. Ugdymo planai turėtų turėti aiškias gaires, bet būti 
lankstūs - atitikti grupėje ugdomų vaikų skirtingus poreikius ir interesus, įskaitant skirtumus tarp berniukų ir 
mergaičių, vaikų su specialiaisiais ugdymo poreikiais, tautinių mažumų vaikų ir vaikų iš šeimų patiriančių 
socialinę riziką poreikius. Rengiant ugdymo planus, svarbu atkreipti dėmesį į globalius pokyčius, technologijų 
pažangą, kasdienybėje vaikams kylančius iššūkius, tautinius skirtumus. Vaikams, ypač augantiems šeimose 
patiriančiose socialinę riziką, turėtų būti sudarytos sąlygos naudotis higienos infrastruktūra ir priemonėmis, 
turėtų būti skiriamas dėmesys vaikų mitybai ir sveikatai. Vaikai turintys specialiųjų ugdymosi poreikių ir negalių 
turėtų būti ugdomi atsižvelgiant į gydytojų ir pedagoginių psichologinių tarnybų rekomendacijas. Rengiant 
ugdymo planus svarbu į procesą įtraukti ir vaikus bei jų tėvus.

• Užtikrinti, kad politikos tikslai yra orientuoti į vaikų ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros sistemos 
stiprinimą. Viešoji politika vaikų ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros sistemai turėtų suteikti aiškią kryptį, viziją, 
planus ir adekvatų finansavimą. Ikimokyklinio ugdymo sistemos stiprinimas turėtų būti tarp pagrindinių 
nacionalinių tikslų, grindžiamas ministerijos lyderystės, aiškiai suformuluotų uždavinių ir įgyvendinimo 
pažangos rodiklių. Politinės svarbos suteikimas ikimokyklinio ugdymo sričiai, užtikrintų ir tinkamą finansavimą. 
Tvirta Vyriausybės prioritetai ir atskaitomybės mechanizmai turėtų būti idiegti ir savivaldos lygmeniu.

• Plėtoti visapusišką kokybės vertinimo sistemą. Kokybės stebėjimo ir vertinimo sistema turėtų apimti 
struktūrinius kokybės aspektus (mokytojo ir vaikų skaičiaus santykis, pedagogų kvalifikacijos lygis), proceso 
kokybės aspektus (mokytojų interakcijos su vaikais, užsiėmimų turinys) ir rezultato kokybės aspektus (kokia 
nauda suteikiama vaikams, jų šeimoms, bendruomenei ir visuomenei). Kokybės stebėsena turėtų įtraukti 
vaikų ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros paslaugų prieinamumo vertinimą vaikams, gyvenantiems kaimiškose 
vietovėse, vaikams iš nepasiturinčių šeimų ar šeimų patiriančių socialinę riziką, tautinių mažumų vaikams. Taip 
pat turėtų būti vertinama darbuotojų kvalifikacija ir pasirengimas, paslaugų kaina, ugdymo turinys, paslaugų 
valdymas ir finansavimas. Bendri kokybės vertinimo kriterijai turėtų būti įvesti ir vertinami aukščiausiame 
politiniame lygmenyje, tačiau taip pat įtraukti regioniniai ir vietiniai vertinimo lygmenys. Kokybės vertinimo 
kriterijai turėtų būti atitikti Europos Sąjungos ankstyvojo ugdymo ir priežiūros paslaugų kokybės gaires. 
Ikimokyklinio ugdymo paslaugas teikiančių įstaigų darbuotojai, vaikai ir jų tėvai, turėtų būti įgalinti ir įtraukti į 
kokybės stebėsenos ir vertinimo procesą. Tiek vidinių įsivertinimų, tiek išorinių vertinimų informacija turėtų 
būti naudojama ikimokyklinio ugdymo paslaugų kokybės gerinimui. Vertinimo rezultataiturėtų būti prieinami 
viešai taip skatinant atskaitomybę ir motyvaciją gerinti rezultatus.
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3. Nemokamo ir veiksmingo švietimo  
ir mokyklinės veiklos prieinamumas 

Kokybiško švietimo prieinamumo ir galimybių dalyvauti mokyklinėje veikloje  
iššūkiai Lietuvoje 
Nors nurodoma, kad Lietuvoje švietimas yra nemokamas visiems vaikams, vis dar išlieka nemažai švietimo 
paslaugų prieinamumo iššūkių. Pirmiausia, Lietuvoje yra dideli švietimo kokybės netolygumai, pasižymintys 
žemesne paslaugų kokybe kaimo vietovėse, atskiruose miestų rajonuose ir tautinių mažumų mokyklose. Šiose 
mokyklose besimokantiems vaikams trūksta laboratorijų, IT įrangos, švietimo pagalbos specialistų, naujų 
vadovėlių ir ugdymo metodikų, aukštos kvalifikacijos mokytojų, pavėžėjimo į/iš neformalaus ugdymo užsiėmimų 
paslaugų, o taip pat ir mokyklinės veiklos ir neformalaus ugdymo veiklų pasirinkimo įvairovės. Švietimo pagalbos 
specialistų trūkumas ir mokyklinės veiklos bei neformalaus ugdymo užsiėmimų pasirinkimo trūkumas ypač 
neigiamai veikia vaikų su specialiaisiais ugdymosi poreikiais ir negaliomis įtrauktį. Įtraukties gerinimas išlieka 
viena pagrindinių problemų Lietuvos mokyklose. Taip pat, nors švietimas laikomas nemokamu, tėvai patiria 
nemažai paslėptų kaštų leisdami vaikus į ugdymo įstaigas, įskaitant transporto, uniformų, maitinimo, pratybų, 
įvairių kanceliarinių prekių, įvairių renginių ir išvykų išlaidas. Šios išlaidos yra ypač didelė našta nepasiturinčioms 
šeimoms, bei gyvenantiems atokiose vietovėse, kai išlaidos riboja vaikų galimybes įsitraukti tiek į formalųjį, tiek į 
neformalųjį ugdymą. Imigrantai, iš užsienio grįžę vaikai ir tautinių mažumų vaikai taip pat nėra pakankamai įtraukti 
į švietimo sistemą. Mokyklose trūksta mokytojų kurie atstovautų kultūrinę įvairovę, nepakankamai daug dėmesio 
skiriama kokybiškam lietuvių kalbos mokymui, mokytojams trūksta įgūdžių dirbti su skirtingų kultūrų vaikais ir 
vaikais , kalbančiais skirtinga gimtąja kalba. Švietimo pagalbos specialistų trūkumas taip pat prisideda prie šių 
vaikų grupių kokybiškos įtraukties stokos. 
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2 Lentelė. Vaikų, kuriems reikalinga nemokama ir veiksminga galimybė 
naudotis kokybiškomis švietimo paslaugomis, skaičius

Pažeidžiama grupė Numanomas grupės dydis Duomenų šaltinis ir metai

Vaikai iš nepasiturinčių šeimų 24,8% (100 000) vaikų tarp 6 ir 19 metų 
patiria skurdo riziką

Eurostat, 2020

Romų vaikai 1 036 (įvairaus amžiaus vaikų) Romų situacijos Lietuvoje apžvalga, 2016

Imigrantai ir reemigravę vaikai Reemigravę vaikai – 412 
Imigrantai– 3 303  

Švietimo, mokslo ir sporto ministerja, 
2018
OSP, 2020

Tautinių mažumų vaikai 31,502 Švietimo valdymo informacinė sistema, 
2020-2021

Vaikai, gyvenantys kaimiškose 
vietovėse

53,510 Švietimo valdymo informacinė sistema, 
2020-2021

Vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi 
poreikių ir negalių

4,873 Švietimo valdymo informacinė sistema, 
2020-2021

Politikos atsakas, siekiant pagerinti kokybiškų švietimo paslaugų prieinamumą
Žemų Lietuvos vaikų akademinių pasiekimų problemas ir šios problemos ryšis su švietimo sistemos kokybės 
trūkumu yra pripažįstama Vyriausybės lygmeniu. Pripažįstamos ir tokios problemos kaip švietimo paslaugų 
kokybės netolygumai tarp mokyklų ir pažeidžiamų vaikų , įskaitant vaikus su specialiaisiais ugdymosi poreikiais, 
negaliomis ir priklausančius tautinėms mažumoms ar turintiems migracijos patirties įtraukties stoka. Siekiant 
sumažinti šiuos skirtumus, numatoma užtikrinti, kad visose mokyklose dirbtų aukštos kvalifikacijos mokytojai ir 
švietimo pagalbos specialistai, mokyklos turėtų laboratorijas, reikiamą IT įrangą ir naujausias ugdymo metodikas. 

Švietimo plėtros programa 2021-2030 metams numato, kad iki 2030 m. 97% vaikų su specialiaisiais ugdymo 
poreikiais ir 75% vaikų su negalia mokysis bendrose, o ne specializuotose ugdymo įstaigose. Taip pat numatoma, 
kad 75% visų mokinių, 50% vaikų su specialiaisiais ugdymosi poreikiais ir negaliomis, lankytų neformaliojo 
ugdymo užsiėmimus. Taip pat tikimasi pagerinti vaikų PISA rezultatus ir pasiekti 16-ąją vietą tarp kitų šalių, iki 
2025-ųjų. Programoje yra keliamas tikslas, kad 65% mokytojų po studijų įsidarbintų mokyklose ir 40% visų 
mokytojų turėtų magistro laipsnį. Šiems tikslams pasiekti, vyriausybė skyrė 550 milijonų eurų. 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos strateginiame veiklos plane 2021-2023 nurodoma, kad taip pat bus 
siekiama pagerinti mokytojų kvalifikacijas; pagerinti mokinių, mokyklos ir bendrai švietimo stebėsenos ir 
vertinimo sistemą; išvystyti infrastruktūrą, kuri užtikrintų visų vaikų kokybišką įtrauktį į švietimą; integruoti 
formalųjį ir neformalųjį švietimą. Politinės priemonės šiems tikslams pasiekti apima mokytojų kvalifikacijos 
kursus, padidintus mokytojų atlyginimus, įvestą elektroninę mokyklų įsivertinimo sistemą, švietimo stebėjimo ir 
vertinimo rodiklių diegimą, papildomų mokyklinių autobusų ir laboratorinės įrangos įsigijimą, neformaliojo 
ugdymo infrastruktūros modernizavimą, padidintą lietuvių mokyklų rėmimą užsienyje, koordinuotos paramos 
imigravusiems ir iš užsienio sugrįžusiems vaikams teikimą, visos dienos mokyklų plėtrą ir padidintą finansinę 
paramą mokiniams. 

Aštuonioliktos Lietuvos Respublikos Vyriausybės programoje taip pat numatomi panašūs tikslai, papildomai 
numatant nacionalinių švietimo kokybės standartų įvedimą ir švietimo kokybės gerinimą tautinių mažumų 
mokyklose. Nors tikslai panašūs kaip ir anksčiau minėtuose dokumentuose, ši programa numato kitokias 
politinės priemonės, numatytiems tikslams pasiekti. Priemonės apima bendrųjų ugdymo programų turinio 
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atnaujinimą (pvz. istorijos pamokos turėtų apimti ir Lietuvoje gyvenančių tautinių mažumų svarbą Lietuvos 
istorijoje ir kultūroje), mokinių skaičiaus klasėse mažinimą, padidintą finansavimą švietimo pagalbos 
specialistams, knygų tautinių mažumų mokyklose atnaujinimą, mokyklų ir ugdymo turinio skaitmeninimą. Kaip 
rodo šio tyrimo metu atliktų interviu duomenys, išlieka mokyklų autonomijos problema, kuomet mokyklos neturi 
įgaliojimų pačios spręsti dėl ugdymo programų pasirinkimo ir finansų paskirstymo.

Kitos numatomos politinės priemonės apima mobilias mokyklų komandas ir Tūkstantmečio mokyklas. Mobilios 
mokyklų komandos bus sudarytoms iš mokytojų ir kitų švietimo specialistų, kurie laikinai dirbs problematinėse 
mokyklose ir sieks pagerinti jų situaciją. Tuo tarpu skirtinguose šalies regionuose bus įsteigtos Tūkstantmečio 
mokyklos, kuriose dirbs geriausi mokytojai, bus įkurtos STEAM laboratorijos, taikomos šiuolaikinės ugdymo 
programos ir metodikos. Šiose mokyklose nesimokantiems vaikams taip pat bus sudaroma galimybė naudotis 
Tūkstantmečio mokyklų infrastruktūra ir paslaugomis. Steigiant Tūkstantmečio mokyklas, yra tikimasi sumažinti 
švietimo kokybės netolygumus regionuose ir visiems vaikams sudaryti lygias galimybes gauti aukščiausios 
kokybės išsilavinimą nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos. Tikimasi, kad Tūkstantmečio mokyklos padės 
pagerinti ir bendrus Lietuvos vaikų akademinių pasiekimų rezultatus. Nepaisant to, kai kurie interviu dalyvavę 
ekspertai, išreiškė nuogąstavimus, kad Tūkstantmečio mokyklos kaip tik gali padidinti nelygybę tarp vaikų. 
Kadangi ne visose mokyklose vienodai gerinama švietimo kokybė, o išskiriamos pavienės mokyklos, 
baiminamasi, kad jos gali tapti elitinėmis. Pasak ekspertų, šios mokyklos sutrauktų visus geriausius regionų 
žmogiškuosius išteklius, dėl to vaikams besimokantiems kitose mokyklose, švietimo kokybė gali netgi 
suprastėti. Taigi, švietimo kokybės nelygybė tarp mokyklų Lietuvoje išlieka viena opiausių problemų, kurią spręsti 
reikia derinant specifines, į konkrečios problemos sprendimą sufokusuotas priemones ir labiau integruotus 
politinius sprendimus sisteminiu lygmeniu. 

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas ir Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi 
poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašas, siekia pagerinti vaikų su specialiaisiais ugdymosi poreikiais, 
negaliomis ir su kitais sunkumais susiduriančių vaikų(tautinės mažumos, socialinė rizika, žemos pajamos) įtrauktį, 
o taip pat sumažinti iš švietimo sistemos anksti iškrentančių mokinių skaičių. Priemonės apima tęstinį darbą su 
mokinių tėvais, savirūpos planų taikymą vaikams, turintiems sveikatos sutrikimų, ir individualių vaikų mokymosi 
planų taikymą. Taip pat numatomos tokios priemonės kaip specialiųjų klasių bendrojo ugdymo mokyklose 
steigimas, nemokamų pavėžėjimo paslaugų ir maitinimo užtikrinimas, aprūpinimas mokyklos reikmenimis, 
tarpinstitucinio bendradarbiavimo gerinimas. Savivaldybių administracijos yra skatinamos bendradarbiauti, 
mažinant švietimo prieinamumo ir kokybės kliūtis, kylančias dėl tarpinstitucinio ir tarpdepartamentinio 
komunikavimo stokos. Tarpinstitucinis bendradarbiavimas turėtų apimti švietimo pagalbos specialistus, 
savivaldybes, valstybines institucijas, organizacijas, ir nevyriausybinį sektorių. Tarpinstitucinis dėmesys labiausiai 
pažeidžiamiems vaikams ir jų tėvams sumažintų jų socialinę atskirtį, ankstyvo iškritimo iš švietimo sistemos 
riziką, o taip pat pagerintų tėvų turimus tėvystės įgūdžius, skatintų jų įsitraukimą į vaikų ugdymo procesą. Tokie 
pokyčiai prisidėtų ir prie bendros vaikų psichologinės ir emocinės gerovės mokyklose stiprinimo. Tarpinstitucinis 
bendradarbiavimas užtikrintų, kad visi vaiko poreikiai būtų atpažinti ir atliepti daug kokybiškiau, kooperuojantis 
reikiamiems specialistams ir paslaugų teikėjams. Šiuo metu vaikų su specialiaisiais ugdymosi poreikiais ir 
negaliomis įtrauktis išlieka dideliu iššūkiu, dėl anksčiau minėto nepakankamo mokytojų pasirengimo, 
kompetencijų ir motyvacijos trūkumo, o taip pat dėl švietimo pagalbos specialistų trūkumo ir fizinio mokyklų 
aplinkos nepakankamo pritaikymo. 

Lietuvoje įgyvendinama ir mažesnės apimties programų, tokių kaip mokyklos kokybės krepšelis, visos dienos 
mokyklos, mokinio krepšelis neformaliam ugdymui ir vaikų dienos centrai, kurie nors ir yra socialinės paramos 
sistemos dalis, yra svarbūs vaikų ugdymui ir turiningam laisvalaikio praleidimui. Kokybės krepšelis yra skirtas 
mokinių akademiniams pasiekimams gerinti. Šiai programai vykdyti 270 mokyklų buvo skirta per 30 mln. eurų . 
Programa apima mokyklų veiklos kokybės vertinimą, kokybės gerinimo planų sudarymą ir šių planų vykdymo 
stebėjimą, bei mokykloje vykstančių pokyčių vertinimą. Mokinio krepšeliai neformaliam ugdymui suteikia 
kiekvienam vaikui mėnesinį biudžetą būreliams apmokėti. Šių krepšelių tikslas yra skatinti vaikų dalyvavimą 
neformaliajame ugdyme. Visos dienos mokyklos yra programa, kuomet mokyklose vaikai gali pasilikti ir po 
pamokų, su mokytojų priežiūra ruošdami namų darbus ar užsiimdami kita ugdomąja veikla. Pagrindinis šių 
mokyklų tikslas yra pagerinti labiausiai pažeidžiamų vaikų įtrauktį ir palengvinti mokinių tėvų darbo ir vaikų 
priežiūros įsipareigojimų derinimą. Tuo tarpu vaikų dienos centruose dažniausiai renkasi vaikai iš labiausiai 
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pažeidžiamų situacijų, bei iš šeimų patiriančių socialinę riziką. Dienos centruose vaikai susirenka po pamokų ir 
kartu su darbuotojais atlieka namų darbus, dalyvauja įvairiose edukacinėse ir kultūrinėse veiklose, ekskursijose, 
gauna nemokamą maitinimą, reikiamą akademinę ir psichologinę pagalbą. Šiuose centruose į darbą su vaikais 
siekiama įtraukti ir tėvus – padėti jiems gerinti tėvystės įgūdžius ir užtikrinti, kad vaikai gauna iš tėvų jiems 
reikiamą paramą. 

Vis dėl to, nepaisant padidinto finansavimo švietimui ir teikiant vis daugiau dėmesio vaikų įtraukčiai ir tėvystės 
įgūdžių ugdymui, bendrojo švietimo kokybės stoka, įtrauktis švietime ir paslėpti mokymosi kaštai išlieka 
problema šeimoms patiriančioms skurdo ir socialinės atskirties riziką.  

Rekomendacijos dėl kokybiško švietimo prieinamumo gerinimo
• Visiems vaikams turėtų būti prieinamas įtraukus ugdymas, nepriklausomai nuo geografinių ir 

socialinių ekonominių skirtumų. Skirtumai tarp mokyklų mokymo kokybės ir galimybių teikti 
įtraukiojo ugdymo paslaugas, turėtų būti panaikinti. Aukštesnė paslaugų kokybė visoje švietimo 
sistemoje sumažintų nelygybę tarp vaikų iš skirtingo socialinio ekonominio statuso šeimų, prisidėtų prie 
geresnių vaikų akademinių pasiekimų ir sumažintų ankstyvąjį iškritimą iš švietimo sistemos. Svarbu visiems 
vaikams suteikti reikiamas mokyklines priemones, pavėžėjimą ir maitinimą, kad būtų sumažinti šeimų patiriami 
paslėpti kaštai, ir užkirstas kelias patyčioms, atsirandančioms dėl nevienodo socialinio ekonominio šeimų 
statuso. Taip pat svarbu spręsti tokias problemas kaip netolygus švietimo pagalbos specialistų, laboratorijų, IT 
įrangos ir aukštos kvalifikacijos mokytojų pasiskirstymas tarp mokyklų, geriausiems resursams 
koncentruojantis elitinėse mokyklose, o sudėtingiausiai situacijai esant kaimiškose ir tautinių mažumų 
mokyklose. Sumažinta nelygybė tarp mokyklų, pagerintų ir vaikų su specialiaisiais ugdymosi poreikiais bei 
vaikų turinčių migracijos patirties įtrauktį. Mokyklose reikėtų taikyti ir tikslines intervencijas skirtas berniukų 
akademiniams pasiekimams gerinti.

• Atnaujinti ugdymo programas, užtikrinant įvairovę ir lankstumą. Svarbu į visą mokymosi procesą diegti 
skaitmenines technologijas ir užtikrinti, kad ugdymo programos būtų susijusios su kasdienio gyvenimo 
aktualijomis. Ugdymo programos turėtų būti atnaujintos ir profesinėse mokyklose, užtikrinant, kad 
programose būtų derinamas bendrojo ugdymo turinys su specializuotu ugdymu, nukreiptu į studijuojamos 
profesijos įgūdžius. Regionai, miestai ir mokyklos turėtų turėti galimybę rinktis iš sąrašo patvirtintų ugdymo 
programų ir veiklų, kurios atitiktų vaikų poreikius.

• Daugiau investuoti į priemones, mažinančias ankstyvą iškritimą iš mokymosi sistemos. Tarpinstitucinis 
bendradarbiavimas yra svarbiausias elementas, siekiant užtikrinti, kad vaikai, kurie turi sunkumų integruotis 
mokyklose, būtų atpažinti ir problema būtų pradėta spręsti kuo anksčiau, įtraukiant įvairių sričių specialistus ir 
kitus asmenis iš vaiko aplinkos. Svarbus ir tėvų įtraukimas, siekiant tiek atpažinti mokykloje neatliepiamus 
vaiko ir šeimos poreikius, tiek siekiant paskatinti tėvus daugiau domėtis vaiko ugdymu. Prevencinės ir 
individualiems poreikiams pritaikytos intervencijos, kurios įtraukia įvairius veikėjus, turi kur kas aukštesnę 
tikimybę būti sėkmingos. Ankstyvo perspėjimo sistemos vaikams, kuriems kyla rizikų iškristi iš švietimo, 
įvedimas, taip pat yra laikomas sėkmingu intervencijos būdu, kuomet vaikas ir kiti su juo susiję asmenys yra 
anksti informuojami apie matomą riziką, prieš problemai. Jeigu vaikas iš švietimo sistemos vis tik iškrenta, 
reikėtų sudaryti įvairias grįžimo į mokyklą galimybes. Vaikų, kurie nori sugrįžti į mokyklas, patirčiai turėtų būti 
skiriamas deramas dėmesys, turėtų būti vertinami kitais keliais įgyti įgūdžiai, į mokymosi procesą vaikai turėtų 
būti įvedami palengva.

• Plėtoti visos dienos mokyklų tinklą ir neformalaus ugdymo veiklų įvairovę. Mokytojų ir kitų mokyklų 
darbuotojų trūkumas, pavėžėjimo, mokymosi priemonių, maitinimo ir pritaikyto ugdymo turinio poreikis yra 
probleminės sritys, kurios turėtų būti sprendžiamos valstybiniu lygmeniu, norint plėsti visos dienos mokyklų 
tinklą ir neformalaus ugdymo galimybes Lietuvoje. Vaikams su specialiaisiais poreikiais taip pat tūrėtų būti 
plečiama neformalaus ugdymo veiklų pasirinkimo įvairovė.

• Stiprinti mokytojų bendruomenę. Į mokyklas reikėtų pritraukti įvairaus amžiaus ir lyties mokytojų, 
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atstovaujančius įvairias tautybes ir kultūras. Visi mokytojai turėtų turėti bakalauro laipsnį ir bent dalis – magistro 
laipsnio aukštąjį išsilavinimą. Mokytojų rengimas turėtų būti tobulinimas, sudarant daugiau galimybių 
skirtingais būdais įgyti pedagogo profesinę kvalifikaciją. Nauji mokytojai turėtų dalyvauti mentorystės 
programose ir gauti visą reikiamą paramą, bei grįžtamąjį ryšį apie jų, kaip mokytojų, darbą. Visi mokytojai, 
nepriklausomai nuo jų darbo stažo ir patirties, turėtų dalyvauti profesiniam augumui skirtuose mokymus. Taip 
pat turėtų būti stiprinamas mokytojų tinklas ir skatinamas keitimasis informacija bei gerosiomis praktikomis 
tarp mokyklų ir mokytojų. Be visa ko, mokytojo profesijai turėtų būti suformuotas nuoseklus ir aiškus karjeros 
kelias, kuris motyvuotų mokytojus gerinti savo darbo kokybę, ir susietų atlyginimą ir kilimą karjeros laiptais su 
mokymo meistriškumu. 

• Nustatyti nacionalinius kokybės stebėjimo ir vertinimo standartus. Politikos lygmeniu ugdymui ir 
švietimui turėtų būti teikiama pirmenybė, kadangi tai yra svarbiausia valdymo sritis siekiant sumažinti bendrą 
skurdo lygį šalyje ir nutraukti tarpgeneracinio skurdo ratą. Švietimo sistemos plėtros strategija turėtų nurodyti 
aiškius tikslus ir rodiklius, kuriais būtų stebimas ir vertinamas švietimo procesas. Taip pat turėtų būti skiriami 
pakankami finansiniai, materialiniai ir žmogiškieji resursai. Toliau turėtų būti taikomas išorinis mokyklų 
vertinimas ir skatinamas vidinis mokyklų įsivertinimas kuriamos bei tobulinamos įsivertinimo priemonės ir 
įrankiai. Bendri ugdymo kokybės kriterijai turi būti nustatyti aukščiausiu nacionaliniu lygmeniu, siekiant mažinti 
netolygumus tarp regionų ir išvengti situacijos, kai vaiko galimybės gauti kokybiškas švietimo paslaugas 
priklauso nuo jo gyvenamosios vietos. Švietimo finansavimas taip pat turėtų skatinti solidarumą tarp 
skurdesnių ir turtingesnių regionų, kad savivaldybėse, kuriose gyvena daugiau nepasiturinčių šeimų, būtų 
užtikrinta švietimo paslaugų kokybė ir reikiama pagalba šeimoms patiriančioms skurdą ir socialinės atskirties 
riziką. Turėtų būti svarstoma galimybė finansavimo mechanizmą formuoti taip, kad didesnis finansavimas būtų 
skiriamas vaikams iš nepasiturinčių šeimų, ir mokykloms, susiduriančioms su iššūkiais užtikrinti kokybiško 
švietimo prieinamumą visiems vaikams. Taip pat daugiau dėmesio turėtų būti skiriama efektyviam finansinės 
paramos, skirtos mokyklų patalpų išlaikymui, paskirstymui. 



4. Nemokamų ir veiksmingų sveikatos 
priežiūros paslaugų vaikams prieinamumas

Veiksmingų sveikatos priežiūros paslaugų vaikams prieinamumo iššūkiai Lietuvoje 
Skurdas ir socialinė atskirtis mažina juos patiriančių Lietuvos vaikų galimybes veiksmingai naudotis sveikatos 
priežiūros sistemos paslaugas. Vaikų poreikiai medicinos ir odontologinėms paslaugoms gali būti neatliepiami dėl 
įvairių priežasčių: šeimų negalėjimo įpirkti gydymo, ilgų laukimo eilių, ilgo kelionės laiko iki gydymo įstaigos arba 
transporto trūkumo, taip pat laiko stokos dėl tėvų darbo ar jų atsakomybės rūpinantis kitais šeimos nariais. 
Vaikams, gyvenantiems mažas pajamas gaunančiose šeimose ar su vienišais tėvais, romų šeimų vaikams ir 
vaikams, gyvenantiems socialinės rizikos veiksnius patiriančiose šeimose, yra didelė rizika negauti būtinų 
sveikatos priežiūros paslaugų dėl tėvų negalėjimo apmokėti kelionės išlaidas, laiko stokos nuvežti vaikus pas 
gydytoją ar finansavimo trūkumo kai kurioms nuolatiniam gydymui būtinoms paslaugoms, o socialinės rizikos 
aplinkos šeimų bei romų šeimų atveju – ir dėl tėvų išsilavinimo bei domėjimosi vaikų sveikata stokos. Taip pat 
viena iš akivaizdžių problemų yra ir nepakankamas vaikų skiepijimas. Lietuvoje vaikų skiepijimo lygis yra žemesnis 
nei PSO rekomenduojami 95 procentai, ši problema ypač paplitusi tarp romų vaikų.

Kita svarbi sveikatos priežiūros problema – vaikų fizinio aktyvumo trūkumas, neretai nulemtas tėvų nesidomėjimo 
vaikų gyvensena bei finansinių priežasčių. Didžiausią mažo fizinio aktyvumo riziką patiria vaikai iš nedideles 
pajamas gaunančių šeimų, socialinės rizikos šeimų, vienišų tėvų bei romų šeimų, nes pagrindinės mažo fizinio 
aktyvumo priežastys yra kelios: neišgalėjimas apmokėti popamokinių sportinių veiklų ir/ar transporto iki jų, laiko 
stoka nuvežti vaikus į šias veiklas, laiko trūkumas kasdien prižiūrėti tam tikra veikla užsiimančius vaikus, tėvų 
išsilavinimo ir domėjimosi vaikų sveikata trūkumas (dažna priežastis socialinės rizikos ir romų šeimose). Jau 
minėtos vaikų grupės ne visada turi galimybę gauti psichikos sveikatos priežiūros paslaugas dėl ilgų laukimo eilių 
ir tėvų laiko trūkumo bei transporto trūkumo, ypač šeimoms gyvenant toli nuo sveikatos priežiūros ir gydymo 
įstaigų, atokiose kaimiškose vietovėse. Psichologinių konsultacijų trūkumas yra ypač didelė problema mažas 
pajamas gaunantiems ir vienišų tėvų vaikams, nes jų tėvai neturi galimybių apmokėti privačių konsultacijų ir, 
lyginant su turtingesnėmis šeimomis, dar labiau stinga laiko. Šeimos, auginančios negalią, raidos sutrikimą ar 
specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus, susiduria su ribotomis galimybėmis gauti jų vaikams reikalingą 
specializuotą gydymą, specialistų trūkumu, ilgomis laukimo eilėmis ir pan. Migrantų kilmės bei pabėgėlių vaikai 
taip pat gali susidurti su ribotu sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumu. 
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Pažeidžiama grupė Apskaičiuotas grupės dydis Duomenų šaltinis ir metai

Mažas pajamas gaunančių šeimų 
vaikai

24 % (138 000) vaikų nuo gimimo iki 19 
metų, patiriančių skurdo riziką 

Eurostatas, 2021

Romų vaikai 1 036 Romų situacijos Lietuvoje apžvalga, 2016

Vaikai, gyvenantys šeimose, 
patiriančiose socialinę riziką

 17 430 Oficialiosios statistikos portalas, 2018

Migrantų kilmės vaikai ir sugrįžusių į 
Lietuvą tėvų vaikai 

4 310 Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, 
2018
Oficialiosios statistikos portalas, 2020

Vaikai su negalia 14 289 NVO vaikams konfederacija, 2017

Vaikai su psichine negalia 701,05 vaiko 10,000 Lietuvos vaikų Higienos institutas, 2018

Vienišų tėvų vaikai 26% visų šalies šeimų
150 000 vaikų

Eurostatas, 2017
Gyventojų ir būstų surašymai, 2011
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3 Lentelė. Vaikų grupių, kurioms reikia daugiau galimybių naudotis 
veiksmingomis ir nemokamomis sveikatos priežiūros paslaugomis, skaičius

Politikos įgyvendinimo priemonės, skirtos gerinti vaikų galimybes naudotis sveikatos 
priežiūros paslaugomis
Vaikų sveikatos ir socialinės gerovės užtikrinimas yra svarbi nacionalinės Lietuvos sveikatos sistemos dalis. 
Sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas, sveikatos raštingumas (angl. health literacy), psichinė ir 
fizinė sveikata, lytinis švietimas yra 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano, Aštuonioliktosios Vyriausybės 
programos ir Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros 2016–2023 metų plėtros programos dėmesio centre. 
Kadangi fizinės veiklos ir psichikos sveikatos paslaugos nėra prieinamos visiems Lietuvos vaikams ir jų šeimoms, 
nacionaliniu lygmeniu siekiama ugdyti sąmoningumą apie psichinės ir fizinės sveikatos svarbą, didinti sporto 
galimybes vaikams ir tobulinti vaikų sveikatos stebėjimo procesą.

2021–2030 metų nacionaliniame pažangos plane strategiškai siekiama didinti socialinę gerovę, gyventojų 
įtrauktį bei stiprinti sveikatą. Šiems tikslams pasiekti numatytos atitinkamos priemonės: aplinkos pritaikymo 
žmonėms su negalia (taip pat ir vaikams su negalia) gerinimas, pvz., transporto, infrastruktūros ir paslaugų 
pritaikymas, didesnė informacijos sklaida; didesnis dėmesys vaikų psichologinei būklei ir psichikos sveikatos 
paslaugų prieinamumui gerinti; geresnių galimybių vaikams užsiimti fizine veikla kūrimas; aukštos kokybės 
sveikatos priežiūros paslaugų plėtra; sveikatos raštingumo didinimas; efektyvios sveikatos sistemos, orientuotos 
į stipresnę pirminę sveikatos priežiūrą, formavimas; galimybių gauti ambulatorinę priežiūrą didinimas. Be to, 
numatoma spręsti ir tokius klausimus kaip ilgos laukimo eilės norint gauti gydymą, didelės vaistų kainos, aukštas 
korupcijos lygis. Kai kurios sveikatos priežiūros programos, tokios kaip nuolatinės reabilitacijos paslaugos, tam 
tikrų raidos sutrikimų gydymas ir transporto paslaugos iki šiol yra tarp didžiausių kliūčių, trukdančių teikti 
sveikatos priežiūrą labiausiai pažeidžiamiems vaikams Lietuvoje.

Aštuonioliktosios Vyriausybės programoje numatyta didinti sportinės veiklos ir psichikos sveikatos paslaugų 
prieinamumą. Išskirtos pagrindinės šiam tikslui pasiekti svarbios priemonės: tolygaus kvalifikuotų sporto 
specialistų pasiskirstymo visoje šalyje skatinimas; iki trijų savaitinių kūno kultūros pamokų visose bendrojo 
lavinimo mokyklose įvedimas; kūno kultūros ugdymo programos atnaujinimas; plaukimo pamokų visiems 
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pradinių mokyklų moksleiviams skyrimas; lytinio švietimo tobulinimas; prieigos prie psichikos sveikatos paslaugų 
gerinimas. Jau Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros 2016–2023 metų plėtros programoje buvo 
pabrėžtas siekis skatinti rūpinimąsi fizine ir psichine sveikata bei sveikos gyvensenos kultūros plėtojimą, didinant 
sveikatos raštingumą ir užtikrinant visuomenės sveikatos priežiūros sistemos tvarumą. Norint pasiekti 
minėtuosius tikslus, buvo numatyta didinti sąmoningumą dėl fizinės ir psichinės sveikatos svarbos, akcentuojant 
ligų prevenciją mokyklose; atnaujinti mokyklų sporto įrangą ir patalpas; stebėti fizinį aktyvumą ir vaikų psichinę 
būklę; didinti kokybiškų viešųjų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir gerinti viešosios sveikatos 
priežiūros sistemos valdymą apskritai.

Pagrindinis šiuo metu Lietuvoje veikiantis mechanizmas, padedantis užtikrinti, kad vaikų sveikatos poreikiai būtų 
bent iš dalies atliepti, yra kasmetiniai profilaktiniai sveikatos patikrinimai bei nacionalinė imunoprofilaktikos 
2019–2023 metų programa. Pastaroji numato, kad visi rekomenduojami skiepai, įtraukti į nacionalinę 
imunizacijos schemą, būtų nemokami. Programa siekiama išlaikyti ne mažesnę kaip 90 procentų vaikų skiepijimo 
aprėptį (nuo tymų ir raudonukės – ne mažiau kaip 95 procentus) visoje šalyje ir kiekvienoje savivaldybėje atskirai. 
O kasmetiniai profilaktiniai sveikatos patikrinimai sveikatos priežiūros įstaigose, privalomi visiems vaikams, 
lankantiems ikimokyklinį ir bendrąjį ugdymą, apima šeimos gydytojų ir odontologų konsultacijas. Vaikų, kurie 
nelanko ikimokyklinio ugdymo įstaigų, sveikatai dėmesio trūksta. Ugdymo įstaigų nelankymo atvejais (iki 6 m.) 
vaikų medicininių poreikių atliepimas priklauso tik nuo pačių tėvų, kurių daliai, kaip jau minėta anksčiau, gali trūkti 
susidomėjimo ir/ar žinių apie vaikų sveikatos svarbą. Taip pat Lietuvoje išskiriama vadinamoji pilkoji zona kalbant 
apie pabėgėlių vaikus, kurie gali turėti skirtingas teises į sveikatos priežiūrą.

Finansinę paramą ir atitinkamas nemokamas paslaugas Lietuvoje gauna ir vaikai su negalia: šalpos pensiją, 
priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją vaikams su negalia ir visuotinę bei nemokamą ankstyvąją 
reabilitaciją vaikams, turintiems raidos sutrikimų. Kompleksinės paslaugos šeimoms apima pozityvios tėvystės 
mokymus, psichologines konsultacijas, vaiko priežiūros paslaugas, transportą ir kt. Vis dėlto, daug negalią ar 
specialiųjų poreikių turinčių vaikų susiduria su papildomais iššūkiais siekdami patenkinti kasdienius medicininius 
poreikius, pavyzdžiui, dantų gydymą, jiems taip pat trūksta specialių, tikslinių ir laiku suteikiamų gydymo būdų bei 
integruotos pagalbos, kuri galėtų patenkinti individualius jų poreikius ir sumažinti naštą šeimoms.  

Rekomendacijos dėl sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimo
• Būtinas nuoseklus centrinių ir vietos institucijų bendradarbiavimas siekiant užtikrinti veiksmingų ir 

nemokamų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą visiems vaikams ir galimybę teikti reikalingas 
sveikatos priežiūros paslaugas atsižvelgiant į individualius vaikų poreikius. Efektyvus klausimų tarp nacionalinių 
ir vietos atstovų derinimas gali žymiai pagerinti vaikų galimybes gauti veiksmingas ir nemokamas sveikatos 
priežiūros paslaugas regionuose.

• Įvairių sektorių – socialinių paslaugų, švietimo ir sveikatos, bendradarbiavimas yra būtinas tiek 
nacionaliniu lygmeniu (plėtojant vaikų skurdo mažinimo politiką ir kuriant bei įgyvendinant į pažeidžiamas vaikų 
grupes nukreiptas programas), tiek savivaldybių lygmeniu (bendradarbiavimas tarp gydytojų, socialinių 
darbuotojų savivaldybių padaliniuose ir NVO bei mokytojų).

• Siekiant sukurti daugiau galimybių pažeidžiamoms vaikų grupėms naudotis sveikatos paslaugomis, svarbus 
didesnis NVO, verslo organizacijų ir savanorių į(si)traukimas.

• Remiantis projekto „Kompleksinės paslaugos šeimai“ (finansuojamo ESF lėšomis) patirtimi sukurti daugiau 
ir labiau integruotų paslaugų, kurios galėtų žymiai pagerinti veiksmingų ir nemokamų sveikatos 
paslaugų prieinamumą vaikų ir jų šeimų gyvenamosiose vietovėse. Integruotos paslaugos padeda 
užtikrinti geresnę vaikų prieigą prie būtinų sveikatos paslaugų ir skatina naudojimosi paslaugomis tęstinumą 
(nuo prevencinių sveikatos paslaugų iki tolesnio gydymo).

• Skatintina daugiau dėmesio skirti pirminės vaikų sveikatos priežiūros gerinimui ir sveikatos paslaugų 
vaikams kokybei. Regioninius skirtumus, išryškėjančius kalbant apie kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų 
prieinamumą, rekomenduojama mažinti investuojant į tolygų sveikatos priežiūros specialistų ir slaugytojų 
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1 Study on the economic implementing framework of a possible EU child guarantee scheme including its financial foundation. Final report.

pa(si)skirstymą, telekomunikacijų technologijų naudojimą diagnozuojant ir gydant pacientus per atstumą, taip 
pat į vaikų psichikos sveikatos priežiūros paslaugų ir dantų priežiūros prieinamumo didinimą bei labiau 
integruotą priežiūrą.  Kokybiškų specialistų trūkumą būtų galima mažinti sparčiau diegiant elektronines 
sveikatos paslaugas kaimo vietovėse bei pasitelkiant specialias skatinamąsias priemones specialistams, 
vykstantiems dirbti į atokesnes šalies vietas. 

• Kokybiškos psichikos sveikatos paslaugos turėtų būti prieinamos visiems vaikams ir visoms šeimoms, 
auginančioms vaikus, nepaisant to, kurioje šalies vietoje jie gyvena. Paslaugos turi būti teikiamos nemokamai 
ir netaikant jokių konsultacijų skaičiaus apribojimų, siekiant užtikrinti, kad vaikai galėtų gauti ilgalaikes 
konsultacijas ir gydymą dėl sudėtingesnių psichikos sveikatos sutrikimų.

• Skatinimas rūpintis vaikų sveikatos gerinimu turėtų būti prioritetas tiek nacionaliniu, tiek savivaldybių 
lygmeniu. Tėvai ir vaikai turėtų gauti kuo daugiau informacijos fizinės ir psichinės sveikatos, sveikos 
gyvensenos temomis bei informacijos apie pagrindines geriausiai jų poreikius tuo metu atitinkančias 
paslaugas. Proaktyvaus požiūrio taikymas siekiant suteikti kuo daugiau informacijos visiems Lietuvos vaikams 
padėtų užtikrinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą bei didesnę faktinę vaikų aprėptį.

• Vaikams su negalia ir jų šeimoms skirtos programos ir politikos kryptys turėtų būti lanksčios ir labiau 
orientuotos į vaikus bei individualius jų poreikius. Todėl svarbu vystyti paslaugas ir didinti jų prieinamumą 
vaikams su negalia visoje šalyje bei teikti pagalbinių priemonių namų ūkiams (finansinių pašalpų, transporto 
paslaugų, kitų einamuoju momentu reikalingų nemokamų paslaugų, atokvėpio paslaugą ir kt.). Slaugos, 
priežiūros paslaugų kompensavimas šeimoms, ypač vienišiems tėvams, auginantiems vaikus su negalia, 
padėtų daliai tėvų likti darbo rinkoje, padidinti šeimų pajamas ir išbristi iš skurdo.

• Intensyvaus politinio dėmesio Lietuvoje nesulaukia migrantų kilmės ir romų vaikai bei vaikai, gyvenantys 
benamystės sąlygomis, šios vaikų grupės nėra aiškiai ir pakankamai apibrėžiamos ir strateginiuose Lietuvos 
dokumentuose. Todėl siekiant atliepti minėtųjų grupių medicinos poreikius, rekomenduojama politinėse 
programose ir dokumentuose išskirti ir akcentuoti jas kaip atskiras tikslines grupes. Būtina vykdyti aktyvią 
politiką ir didinti romų tėvų ir migrantų kilmės tėvų raštingumą dėl vaikų skiepijimo svarbos, taip pat 
gerinti romų vaikų ir migrantų kilmės vaikų skiepijimo rodiklius. Kadangi Lietuvoje nėra nacionalinės 
strategijos dėl benamių ir vaikų, atsidūrusių gatvėje, būtina daugiau dėmesio skirti būtent šiai grupei 
priimant nacionalinį strateginį dokumentą, stiprinant NVO sektorių bei teikiant pagalbą benamystę 
patiriančių vaikų sveikatos priežiūrai.

• Atsižvelgiant į tai, jog Lietuvoje nėra pakankamai į vaikų sveikatos būklę orientuotų rodiklių, 
rekomenduojama įvesti jų daugiau ir įtraukti daugiau socialinių ir ekonominių aspektų: namų ūkio tipą, 
šeimų pajamas, tėvų užimtumo statusą, urbanizacijos laipsnį (kaimas/miestas), migracijos statusą, etninę 
kilmę (jeigu aktualu), neįgalumo statusą, bei išmatuoti jų ryšį su vaikų sveikatos rodikliais.



5. Sveikos mitybos vaikams prieinamumas

Sveikos ir pilnavertės mitybos prieinamumo vaikams iššūkiai Lietuvoje
Vaikai, patiriantis skurdo ir socialinės atskirties riziką, turi itin mažas galimybes sveikai maitintis. Vaikų, 
gyvenančių mažas pajamas gaunančiose šeimose, mityba dažnai stokoja baltymų (mėsos, žuvies ir kita) bei 
vaisių ir daržovių dėl aukštos šių raciono dalių kainos. Kadangi sveiko maisto produktai dažniausiai kainuoja 
daugiau nei jų pakaitalai, šeimos pajamos gali būti nepakankamos tėvams norint suteikti galimybę vaikams 
reguliariai ir kokybiškai maitintis. Kartu su aukštos kainos problema, aktuali ir tėvų žinių ir turimos informacijos 
mitybos klausimais problema, įskaitant žinias apie žindymą, sveiko maisto gaminimą namuose ir mitybos įtaką 
vaiko raidai, sveikatai ir akademiniams pasiekimams. Vaikai, gyvenantys mažas pajamas gaunančiose šeimose 
kaimiškose vietovėse, susiduria su papildomais iššūkiais, tokiais kaip transporto nuvykti į parduotuvę, „Maisto 
banko“ paskirstymo punktą ar nemokamą maitinimą teikiančią ugdymo įstaigą, trūkumas. Kūdikiai ir vaikai iki 6 
metų, ypač nelankantys ugdymo įstaigų, yra visiškai priklausomi nuo tėvų pasirinkimų žindymo klausimais, 
mitybos įpročių ir maisto gaminimo įgūdžių, tad ši vaikų amžiaus grupė yra labiausiai pažeidžiama. Savo ruožtu 
ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir mokyklose siekiama sudaryti galimybes vaikų sveikai ir pilnavertei mitybai, 
tačiau nemokamo maitinimo programos pasiekia ne visus vaikus. Tarp šių vaikų patenka vaikai, kurie 
ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigas lankosi nereguliariai arba anksti iškrenta iš švietimo sistemos. 
Dažniausiai šie vaikai yra iš šeimų, patiriančių socialinę riziką. Be visa ko, jaunuoliai (tarp 14 ir 18 metų), 
besimokantys profesinėse mokyklose ir gaunantys valstybines išmokas arba stipendijas, dažniausiai 
priklausantys skurstančioms šeimoms, neturi teisės į nemokamą maitinimą mokykloje.
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4 Lentelė. Skaičius vaikų, kuriems reikalinga geresnis sveikos ir pilnavertės 
mitybos prieinamumas

Pažeidžiama grupė Numatomas grupės dydis Duomenų šaltinis ir metai

Nežindomi kūdikiai 51% visų vaikų (iki 6 mėnesių 
amžiaus) – apytiksliai 10 000 
31% visų vaikų (iki 3 mėnesių 
amžiaus) – apytiksliai 6 000

WHO, 2020

Nežindomi kūdikiai, auginami 
motinų su žemesniu išsilavinimu

Apytiksliai 2 500 mažiau 
išsilavinusių motinų vaikų

Duomenys yra paskaičiuoti PPMI, remiantis bendra 
nežindomų kūdikių statistika ir tyrimu “Veiksnių, 
susijusių su pagimdžiusių motinų žiniomis apie 
žindymą, požiūriu į jį ir ketinimą žindyti, vertinimas”, 
2019

Nežindomi kūdikiai, auginami 
nedirbančių motinų 

Apytiksliai 3 000 nedirbančių 
motinų vaikų

Duomenys yra paskaičiuoti PPMI, remiantis bendra 
krūtimi nemaitinamų vaikų statistika ir tyrimu 
“Veiksnių, susijusių su pagimdžiusių motinų žiniomis 
apie žindymą, požiūriu į jį ir ketinimą žindyti, 
vertinimas”, 2019

 Nežindomi vienų vaikus auginančių 
motinų kūdikiai (dėl su darbiniu 
užimtumu susijusios priežasčių)

Trūksta duomenų.

Per žemo svorio vaikai iš mažas 
pajamas gaunančių šeimų

34,1% visų vaikų – apytiksliai 
100,000

Duomenys yra paskaičiuoti PPMI, remiantis 2019 m. 
tyrimu “Vaikų sveikata”.

Vaikai iš mažas pajamas gaunančių 
šeimų

Apytiksliai 110 000 vaikų, kurie 
nevalgo vaisių ir daržovių kiek vieną 
dieną
Apytiksliai 120 000 vaikų pusryčius 
valgo ne kiek vieną dieną

Duomenys yra paskaičiuoti PPMI, remiantis 2019 m. 
tyrimu “Vaikų sveikata”.

Vienų vaikus auginančių tėvų 
šeimos kaimiškose vietovėse

Vaikai iš mažas pajamas gaunančių 
gausių šeimų

Vaikai iš mažas pajamas gaunančių 
vienų vaikus auginančių tėvų šeimų

Vaikai gyvenantys kaimiškose 
vietovėse ar mažesnėse 
savivaldybėse
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Politikos atsakas siekiant pagerinti sveikos ir pilnavertės mitybos prieinamumą
Lietuvoje yra įgyvendinamos įvairios politinės priemonės, kuriomis siekiama sumažinti sveikos mitybos 
prieinamumo stoką. Šios priemonės apima informavimą apie žindymo svarbą ir žindymo skatinimą, bent vieno 
sveiko patiekalo per dieną suteikimą mokykloje, sveikos mitybos įgūdžių ugdymą, finansinės paramos ir paramos 
maistu nepasiturinčioms šeimoms teikimą. Nepaisant to, šioje srityje įgyvendinamos priemonės yra 
fragmentuotos, trūksta bendros strategijos ir įvairių sričių integracijos, nėra nustatytų bendrų tikslų arba šių tikslų 
laikymasis nėra privalomas. Toliau tekste analizuojami pagrindiniai tikslai ir priemonės sveikos mitybos srityje 
Lietuvoje. 

Įsakymo dėl stacionarinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų vertinimo pagal naujagimiams palankios 
ligoninės reikalavimus tvarkos aprašo patvirtinimu siekiama padidinti vaikų, žindomų bent pirmus šešis 
gyvenimo mėnesius, skaičių. Šios programos rėmuose ligoninėse yra teikiamos konsultacijos žindyvėms ir 
rengiami darbuotojų mokymai apie laktaciją. Vis dėl to, programa yra savanoriška, pasiekia ne visas moteris ir yra 
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tik informacinio pobūdžio, nėra taikoma jokių priemonių, kurios užtikrintų besilaukiančių ir žindančių moterų 
sveiką mitybą.

Nemokamo maitinimo valstybinėse mokyklose tvarkos aprašu ir Europos Sąjungos vaisių, daržovių ir 
pieno vartojimo skatinimo mokykloje programa siekiama suteikti vaikams reguliarų nemokamą maitinimą 
(bent vieną patiekalą per dieną) ir mokyti vaikus sveikos mitybos įgūdžių. Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo 
įstaigose yra teikiamas nemokamas maitinimas visiems pagal priešmokyklinio ugdymo programą ugdomiems 
vaikams ir pirmų bei antrų klasių mokiniams. Nemokamas maitinimas taip pat yra teikiamas bet kokio amžiaus 
mokiniams iš mažas pajams gaunančių šeimų. Tokiu būdu siekiama, kad bent 70-85% vaikų suvartotų 
rekomenduojamą vaisių, daržovių ir pieno produktų kiekį. Vis dėlto, universalaus nemokamo maitinimo teikimo 
mokyklose trūkumas išlieka problema. Vaikų iš mažas pajamas gaunančių šeimų išskyrimas, skatina 
stigmatizaciją ir diskriminaciją, dėl kurios vaikai gali atsisakyti jiems priklausančios galimybės nemokamai 
maitintis. Taip pat nemokamas maitinimas yra prieinamas tik vaikams, kurie dalyvauja ikimokykliniame ir 
bendrajame ugdyme., tad labiausiai pažeidžiama vaikų grupe išlieka mažiausi vaikai, nedalyvaujantys 
ikimokykliniame ugdyme. Remiantis Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo 
mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašu, vaikams teikiamas maistas turi atitikti 
privalomus kokybės standartus, praktines maitinimo tiekimo gaires ir rekomendacijas. Vyrėjai, valgyklos 
darbuotojai ir kiti susiję asmenys turi išklausyti maisto ruošimo ugdymo įstaigose mokymus.

Dar viena programa, kuria siekiama sumažinti vaikų nepakankamos mitybos riziką, yra 2014–2020 m. Europos 
pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (EPLSAF) veiksmų programa. 2014–2020 m. EPLSAF 
teikė šeimoms itin reikalingą pagalbą maistu, tačiau neturėjo ilgalaikių tikslų ir numatytų priemonių kaip iš esmės 
sumažinti šeimų ir tuo pačių vaikų skurdą, materialinį nepriteklių ir socialinę atskirtį. EPLSAF įtraukimas į 
„Europos socialinio fondo +“ finansuojamas programas nuo 2021 m. suteikia galimybę derinti materialinę 
paramą ir papildančiąsias priemones, taip prisidedant prie socialinės įtraukties politikos, paremtos Europos 
socialinių teisiu ramsčiu, siekiančiu maisto ir materialinio nepritekliaus problemą spręsti labiau holistiškai. Vis dėl 
to, tyrimas rodo, kad ir EPLSAF programos rėmuose teikiama parama kelia joje dalyvaujančių asmenų 
stigmatizavimo riziką, o tiekiamas maistas ne visuomet atitinka gavėjų poreikius, ypač kai pastarieji turi alergijų ar 
kitų sveikatos sutrikimų.  

Rekomendacijos dėl sveikos ir pilnavertės mitybos prieinamumo gerinimo
• Vystyti strategija, kuri spręstu vaikų nepakankamos ir netinkamos mitybos problemas, remiantis pasauliniais 

tikslais, nustatytais Darbotvarkėje 2030 m. plane ir Pasaulio sveikatos organizacijos Pasaulio mitybos tikslų 
2025 m. plane, įskaitant į vaiką orientuotus tikslus ir rodiklius.

• Toliau plėtoti nemokamo maitinimo programas mokyklose, įtraukiant jaunuolius, besimokančius 
profesinėse mokyklose ir gaunančius valstybinę paramą.

• Išplėsti nemokamo maitinimo programas taip, kad maistas labiausiai pažeidžiamiems vaikams būtų 
teikiamas ir savaitgaliais bei atostogų metu.

• Išplėtoti Lietuvai pritaikytus kūdikių žindymo tikslus, remiantis Pasaulinės sveikatos organizacijos 2025 
m. tikslais.

• Išplėsti kūdikiams draugiškų ligoninių iniciatyvą, žindymui skatinti skirtų priemonių taikymą padaryti 
privalomu.

• Parengti ir įgyvendinti prevencines priemones, taikomas besilaukiančioms motinoms, patiriančios socialinę 
riziką. Joms turėtų būti teikiama parama užtikrinant tinkamą mitybą ir ugdant su sveika mityba susijusius 
įgūdžius, tokius kaip sveiko maisto ruoša.

• Išplėtoti pagalbos sistemą, kuri padėtų pasiekti vaikus, kurie nedalyvauja ikimokykliniame ir bendrajame 
ugdyme. Užtikrinti, kad ESF+ teikiamas materialinė parama atitiktų individualius gavėjų poreikius, gerbtų ir 
išlaikytų gavėjų orumą, o paramos dalinimo būdai užkirstų kelią gavėjų diskriminacijai, pvz. vietoje maisto 
produktų suteikti maisto korteles, skirtas apsipirkti parduotuvėse. 

• ESF+ programos rėmuose, integruoti materialinę paramą ir paramą maistu su papildančiosiomis 
priemonėmis, ir platesniais įtraukties veiksmais, orientuotais į labiausiai pažeidžiamas vaikų grupes.
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6. Veiksminga galimybė vaikams gyventi 
tinkamame būste 

Pagrindiniai iššūkiai, su kuriais susiduriama siekiant aprūpinti vaikus tinkamu būstu
Didžiausią būsto nepritekliaus riziką Lietuvoje patiria vienų vaikus auginančių tėvų (dažnai dirbančių ne pilną darbo 
dieną arba visai nedirbančių) namų ūkiai ir daugiavaikės šeimos, auginančios tris ir daugiau išlaikomų vaikų. Būsto 
nepritekliaus problema taip pat paplitusi tarp vaikų, gyvenančių mažas pajamas gaunančiose ir socialinę riziką 
patiriančiose šeimose. Išlaidos būstui (taip pat ir šildymo kaštai) ypač apsunkina miestuose gyvenančias šeimas. 
Dėl didelių kaštų, išleidžiamų būsto išlaikymui, Lietuvoje dalis vaikų, ypač gyvenančių su vienu iš tėvų ar mažas 
pajamas gaunančiose šeimose, romų ir migrantų kilmės šeimose, patiria skurdą jų tėvams neišgalint išlaikyti 
būstą pakankamai šiltą. Šis Lietuvos rodiklis yra antras prasčiausias Europos Sąjungoje. 

Vaikai iš mažas pajamas gaunančių šeimų taip pat patiria didesnį erdvės stygių savo namuose – 43,7 procento 
vaikų iš mažas pajamas gaunančių šeimų (t. y., tų, kurios nesiekia 60 procentų vidutinių ekvivalentinių pajamų) 
2020 m. gyveno perpildytuose namuose lyginant su 30,4 procento vaikų, gyvenusių šeimose, kurių pajamos 
viršija 60 procentų vidutinių ekvivalentinių pajamų. Tose pačiose, mažas pajamas gaunančiose šeimose, vaikai 
patiria ir kitų būsto trūkumų: kenčia nepriteklių dėl nesandaraus stogo, drėgnų sienų, pūvančių grindų, pamatų ir 
langų. Pritaikyto būsto šeimoms, auginančioms vaikus su negalia, trūkumas kol kas taip pat išlieka problema. 
Dabartinis finansavimo mechanizmas, kuris numato maksimalią būsto atnaujinimo sumą ir finansinės paramos 
teikimą tik kas kelerius metus, daugeliu atvejų pakankamai neatliepia vaikų su negalia poreikių. Būsto sąlygos 
globos namuose gyvenantiems vaikams dažniausiai atitinka kokybės reikalavimus, tačiau juose vaikams gali 
trūkti asmeninės erdvės, saugios ir rūpestingos aplinkos, kitų namams būtinų sąlygų ir pan. Migrantų kilmės 
vaikai ir romų vaikai taip pat išlieka tarp labiausiai pažeidžiamų vaikų grupių, nes jų galimybes gyventi tinkamame 
būstą papildomai riboja stigmatizaciją ir diskriminaciją etniniu pagrindu. Romų šeimos dažnai gyvena 
perpildytuose būstuose, kenčia vandens, dujų trūkumą ir kt. Ilgi socialinio būsto laukiančiųjų sąrašai, geros 
kokybės socialinio būsto trūkumas ir darbo bei asmeninio gyvenimo įsipareigojimų derinimas tėvams (dažnai 
būtent motinoms) yra iššūkiai, su kuriais dažniausiai susiduria mažas pajamas gaunančios šeimos, vieni vaikus 
auginantys tėvai ir daugiavaikės šeimos, taip pat romų ir migrantų kilmės vaikai bei jų šeimos.
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5 Lentelė. Vaikų grupių, kurioms reikia daugiau galimybių tinkamam būstui 
gauti, skaičius

Rodiklis Pažeidžiama grupė Apskaičiuotas grupės dydis Duomenų šaltinis ir metai

Būsto išlaidų našta Mažas pajamas gaunančių 
tėvų vaikai
Vienišų tėvų vaikai
Daugiavaikės šeimos, 
auginančios 3 ir daugiau vaikų 
Vaikai, gyvenantys kaimo 
vietovėse
Vaikai su negalia

2,2% visų Lietuvos vaikų – 
apytiksliai 11 000 

Duomenys apskaičiuoti PPMI 
tyrėjų remiantis vaikų, 2020 m. 
gyvenusių Lietuvoje, statistika 
ir 2020 m. EU-SILC apklausos 
duomenimis

Neišgalėjimas palaikyti 
namų pakankamai šiltų 
(energetinis skurdas) 

Mažas pajamas gaunančių 
tėvų vaikai
Vienišų tėvų vaikai
Daugiavaikės šeimos, 
auginančios 3 ir daugiau vaikų
Vaikai, gyvenantys mieste

26% visų Lietuvos vaikų – 
apytiksliai 600,000 

Duomenys apskaičiuoti PPMI 
tyrėjų remiantis vaikų, 2020 m. 
gyvenusių Lietuvoje, statistika 
ir 2020 m. EU-SILC apklausos 
duomenimis

Netinkamas būstas ir 
prastos gyvenimo sąlygos 
(didelis būsto nepriteklius)

Vienišų tėvų vaikai
Daugiavaikės šeimos, 
auginančios 3 ir daugiau vaikų
Šeimos, auginančios vaikus su 
negalia

8% visų Lietuvos vaikų – 
apytiksliai 38 000 

Duomenys apskaičiuoti PPMI 
tyrėjų remiantis vaikų, 2020 m. 
gyvenusių Lietuvoje, statistika 
ir 2020 m. EU-SILC apklausos 
duomenimis

Benamystė Motinos su vaikais (dažniausiai 
nukentėjusios nuo smurto) 
Romų vaikai
Vaikai, sulaukę pilnametystės 
ir išėję iš globos namų

Apytiksliai 2,000 motinų su 
vaikais 

Europos būsto atskirties 
indeksas (angl. European 
Index of Housing Exclusion), 
2021

Globos sistemoje gyvenantys 
vaikai

6 622 vaikai, gyvenantys 
institucinėse ar 
bendruomeninėse globos 
įstaigose

Oficialiosios statistikos 
Lietuvoje portalas, 2021

Politinės priemonės, skirtos gerinti vaikų galimybes turėti tinkamą būstą
Nors požiūris į būstą kaip esminę vaikų gerovės ir socializacijos plėtros dalį pagrindiniuose nacionaliniuose 
dokumentuose suformuluotas, tačiau strateginio planavimo šioje srityje Lietuvoje iki šiol buvo stokojama. Būsto 
įperkamumas, energetinio skurdo mažinimas, neįgaliesiems (taip pat ir vaikams su negalia) pritaikytas būstas yra 
vieni iš pagrindinių 2021–2030 m. nacionalinio pažangos plano tikslų. Remiantis šiuo dokumentu Lietuvoje 
buvo pristatytos nacionalinės plėtros programos, iš kurių dvi – šeimos politikos stiprinimo plėtros programa 
bei sutelkties plėtros programa – daugiausia dėmesio skyrė šiems su būstu susijusiems aspektams: bendram 
būsto prieinamumo gerinimui, sąžiningų būsto nuomos schemų kūrimui, pažeidžiamų grupių galimybių gauti 
būsto kreditą didinimui, socialinio būsto schemų plėtrai, prevencinių mechanizmų, mažinančių grėsmę prarasti 
būstą (pvz., dėl negalėjimo sumokėti nuomos) diegimui, būsto nuomos rinkos pritaikymui šeimoms, 
auginančioms vaikus su negalia, savivaldybių būsto pasiūlos plėtrai.

Šiuo metu parama būstui mažas pajamas gaunančioms šeimoms teikiama skiriant dalinę būsto nuomos 
kompensaciją (nuomojant socialinį būstą ar mokant kompensaciją už nuomos dalį) arba dalinę kompensaciją 
būstui įsigyti (valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų gavėjams teikiant subsidijas valstybės iš dalies 
kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti; mokant išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies 
kompensaciją). Tačiau valstybės pagalba vis dar mažai naudojamasi, daugiausia dėl nedidelės būsto pasiūlos 
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(ypač kaimo vietovėse) ir nekokybiško būsto bei nelegalios būstų nuomos rinkos. Didžioji nuomos dalis 
nuomotojams siekiant vengti mokėti mokesčius Lietuvoje yra neoficiali. Oficialios nuomos atvejais jos kaina 
dažniausiai išauga tiek, kad net ir naudojantis valstybine parama nuomotis neoficialiai ir negauti išmokų darosi 
pigiau. Taigi, politinės priemonės, susijusios su būstu, Lietuvoje dažniausiai yra skirtos subsidijuoti mažas 
pajamas gaunančius namų ūkius arba mažinti netiesiogines būsto išlaidas (mažinti ir kompensuoti mokesčius už 
komunalines paslaugas), tačiau trūksta politinio dėmesio ir priemonių sąžiningoms būsto nuomos schemoms 
kurti ar platesnėms galimybėms gauti būsto kreditą sudaryti. Taip pat nėra skatinama savivaldybių būsto plėtra. 
Kalbant apie aprūpinimą socialiniu būstu, ilgos laukiančiųjų eilės yra pagrindinė kliūtis pažeidžiamoms šeimoms 
Lietuvoje. Reaguojant į šį iššūkį, buvo nuspręsta įstatymiškai sutrumpinti socialinio būsto laukimo laiką – nuo 
2024 metų iki 5 metų, o nuo 2026 metų iki 3 metų. Atsižvelgiant į šeimų pajamas ir patiriamą energetinį 
nepriteklių Lietuvoje skiriamos kompensacijos už šildymą ir vandenį. Kalbant apie benamius ir didžiąją laiko 
dalį gatvėse praleidžiančius vaikus, Lietuvoje iki šiol nėra į šias grupes ir jų problemas nukreiptos strategijos, 
pagrindinė pagalba jiems – laikinas būstas krizių centruose.

Lietuvos nuomos rinkoje įperkamų būstų nėra daug, o nuomojami butai dažnai nėra tinkami vaikams su negalia. 
Būsto pritaikymo paslaugos vaikams su negalia neatitinka šeimų, auginančių neįgalius vaikus, poreikių. 
Socialinis būstas taip pat nėra pritaikytas šių šeimų poreikiams. Vaikai su negalia Lietuvoje nėra pakankamai 
apsaugoti dėl finansavimo mechanizmo, kuris numato didžiausią būsto atnaujinimo sumą, dažniausiai 
nepakankamą, o finansinė parama gaunama tik kas kelerius metus. Todėl tais atvejais, kai pablogėja vaiko 
sveikatos būklė, šeimos negali pasinaudoti pagalba. 

Nors Romų integracijos į Lietuvos visuomenę 2015–2020 metų veiksmų plane kaip vienas iš svarbiausių 
sėkmingos romų vaikų integracijos aspektų buvo išskirtos geresnių galimybių jiems gauti būstą ir geresnių 
gyvenimo sąlygų sudarymas, Lietuvoje šiai grupei nebuvo skiriama pakankamai dėmesio. Be to, romų vaikai ir 
kitoms mažumų grupėms priklausančios šeimos su vaikais bei vaikai, augantys be tėvų globos, Lietuvoje 
susiduria su diskriminacija ir stigmatizacija visuomenėje, o tai mažina būsto savininkų norą nuomoti savo butus 
šioms grupėms bei neretai kelia kaimynų pasipriešinimą. 

Rekomendacijos dėl tinkamo būsto vaikams ir jų šeimoms prieinamumo gerinimo 
• Lietuvai reikalinga išsami/visapusiška paramos būstui strategija, besivadovaujanti principu „būstas 

pirmiausia“, kuri galėtų paskatinti paramos būstui teikimo procesą ir turėtų teigiamos įtakos gerinant būsto 
vaikams sąlygas, mažinant skirtumus šalyje, suteikiant daugiau galimybių įsigyti būstą 
pažeidžiamoms šeimoms su vaikais bei apsaugant šeimas nuo benamystės.

• Reikalingos papildomos investicijos į paramą būstui, ypač regionuose. Investuoti rekomenduojama į 
kokybiško būsto plėtrą ir pasiūlą. Taip pat turėtų būti įdiegti prevenciniai mechanizmai, kurie suteiktų 
pagalbą šeimoms, vėluojančioms mokėti paskolas ir komunalinius mokesčius, galėtų prisiimti nuomos 
įsiskolinimus, teikti prevencines konsultacijos ir kt.

• Itin didelė socialinio būsto paklausa Lietuvoje lemia socialinio būsto plėtros būtinybę. Be to, savivaldybių 
būstai (šiek tiek brangesni nei socialinis būstas) galėtų tapti perspektyvia galimybe siekiant mažinti tinkamo 
būsto trūkumą.

• Rekomenduojama nustatyti labiausiai pažeidžiamas tikslines grupes konkrečiose savivaldybėse ir 
parengti nuoseklią strategiją, nukreiptą į būtent šias grupes. Išskirtų grupių problemoms, susijusioms su 
būstu, spręsti turėtų būti skiriamas nuoseklus tikslinis finansavimas.

• Būsto pritaikymui šeimoms, auginančioms vaikus su negalia, turėtų būti skiriamas didesnis 
finansavimas, o būsto pritaikymo paslaugos išplėtotos visoje šalyje.

• Visoms šeimoms, auginančioms vaikus ir gaunančioms paramą būstui, turėtų būti teikiama ir papildoma 
socialinė pagalba (pvz., pagalba įsitraukti į darbo rinką ir taip pagerinti šeimos finansinę padėtį, finansų 
valdymo konsultacijos, socialinė pagalba, informacijos apie esamas viešąsias paslaugas, kuriomis būtų galima 



naudotis, sklaida ir pan.).

• Ypatingą dėmesį rekomenduojama skirti vaikams, gyvenantiems romų ir migrantų kilmės šeimose. Svarbu 
ateinančiam dešimtmečiui sukurti nuoseklią strategiją, kaip gerinti romų šeimų būsto sąlygas bei jų 
galimybes gauti tinkamą būstą.

• Lietuvoje turėtų būti parengta kovos su vaikų benamyste (vaikų, atsidūrusių gatvėse) strategija. Šiam tikslui 
sėkmingai pasiekti rekomenduojama įtraukti nevyriausybines organizacijas, dirbančias su namų 
neturinčiais jaunuoliais ir (arba) jų šeimomis ar šeimomis, kurioms gresia netekti namų.
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7. Socialinės paslaugos ir finansinė parama 
pažeidžiamiems vaikams 
Kai kurios paramos priemonės nėra tiesiogiai susiję su vaikų ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros, švietimo, 
sveikatos priežiūros paslaugomis bei galimybėmis sveikai maitintis ir r gyventi tinkamame būste, tačiau turi 
didelę įtaką sėkmingai vaikų integracijai ir galimybėms naudotis aukščiau minėtomis paslaugomis. Viena tokių 
priemonių yra universalios išmokoms vaikams. Tai yra viena pagrindinių priemonių, mažinančių vaikų skurdą 
Lietuvoje. Universalios išmokos (73,5 eurai nuo 2022 m.) yra skirtos visiems vaikams, skiriant papildomus 43,26 
eurus vaikams iš gausių ir mažas pajamas gaunančių šeimų, bei vaikams turintiems negalią. Taip pat yra 
mokamos vienkartinės išmokos besilaukiančioms moterims, kiekvienam naujai gimusiam ar įsivaikintam vaikui. 
Gausioms šeimoms ir šeimoms, auginančioms vaikus su negalia, skiriamos ir „Šeimos kortelės“, suteikiančios 
nuolaidas maistui ir įvairioms paslaugoms, kurių tiekėjai yra kortelės partneriai. COVID-19 pandemijos metu, taip 
pat buvo išmokėta vienkartinė išmoka visiems vaikams, siekiant sumažinti pandemijos sukeltas išlaidas ir 
nuostolius.

Mažas pajamas gaunačios šeimos ir asmenys gali gauti dviejų tipų pajamų dydžiu grįstą socialinę paramą – 
socialines išmokas ir kompensacijas už komunalinius mokesčius, tokius kaip šildymas, karštas ir geriamas 
vanduo. Paramą galima gauti jeigu vidutinės namų ūkio mėnesio pajamos yra ne daugiau nei 1,1 BSI (140,8 eurų, 
2021 m.) vienam žmogui.

Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai 2016–2020 m. ir Vaiko gerovės 2019–2021 m. veiksmų planai yra 
labiau integruoti ir holistiški, jais siekiama užtikrinti, kad viešosios paslaugos būtų prieinamoms visoms šeimoms 
ir vaikams. Reikiamas paslaugas šeimoms siekiama teikti kuo arčiau gavėjų gyvenamosios vietos. Tokiu būdu 
tikimasi, kad tėvai naudosis visa prieinama parama ir šeimos bus apsaugomos nuo krizinių situacijų, kai vaikus 
netgi tenka paimti iš šeimų ir apgyvendinti pas laikinus globėjus. Valstybės tikslas yra sukurti tokias sąlygas, kad 
visi vaikai galėtų augti šeimose, pirmiausia biologinėse. Taikomos paramos šeimai priemonės apima tėvystės 
įgūdžių ugdymo kursus, psichosocialinę paramą, gyvenimiškų įgūdžių ugdymą (tokių kaip finansinio raštingumo), 
mediaciją, transporto paslaugas, integruotų paslaugų organizavimą ir koordinavimą socialinės paramos, švietimo, 
sveikatos ir teisinėje sistemose, asmeninės pagalbos teikimą asmenims su negalia. 2018 m., Lietuvoje buvo 
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įdiegta atvejo vadyba, skirta gerinti teikiamų paslaugų integraciją ir kokybiškai teikti visapusę paramą, įtraukiant 
tiek socialinės paramos, tiek švietimo, sveikatos ir kitas sričių specialistus. Tokiu būdu siekiama, kad būtų atliepti 
visi šeimų ir vaikų poreikiai, užtikrinti sėkmingą jų socialinę integraciją ir įtrauktį.

Kita svarbi politinė priemonė yra vaikų globos įstaigų deinstitucionalizacija. Deinstucionalizacija siekiama 
užtikrinti, kad visi vaikai augtų šeimose, o ne institucijose. Šiuo metu globos institucijos yra performuojamos į 
bendruomeninius globos namus, tačiau tikslas yra pasiekti, kad visi vaikai galėtų gyventi šeimose, jei ne 
biologinėse, tuomet globėjų. Deinstitucionalizaija gerina globojamų vaikų integraciją bendruomenėje ir 
visuomenėje, sumažina segregaciją ir stigmatizaciją. Deinstitucionalizacija Lietuvoje buvo pradėta Strateginių 
deinstucionalizacijos gairių patvirtinimu (2012) kartu su Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir 
bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams veiksmų planu 
(2014 m.). Reformomis siekiama užtikrinti, kad visiems tėvams ir globėjams būtų prieinama įvairiapusė parama 
kuo arčiau jų gyvenamosios vietos, ir institucinė globa būtų pakeista globa šeimose.

Kaip rodo šio tyrimo metu atliktų interviu duomenys, šiuo metų teikiama socialinė ir finansinė parama ne iki galo 
atitinka labiausiai pažeidžiamų šeimų poreikius. Pasak tyrimo dalyvių, politinės priemonės yra labiau paremtos 
politikos formuotojų vertybėmis ir lūkesčiais visuomenei. Pavyzdžiui, padidinti vaiko pinigai ir “Šeimos kortelė” 
yra teikiami gausioms šeimoms ir šeimoms auginančioms vaikus su negalia, tačiau kitos pažeidžiamos šeimos, 
įskaitant labiausiai skurstančią šeimų grupę Lietuvoje – vienų tėvų (ypač motinų) šeimas, nėra papildomai 
remiamos. Atvejo vadyba tyrimo dalyvių taip pat yra vertinama nevienareikšmiškai, nurodant, kad trūksta veiklų 
koordinavimo, bendradarbiavimo ir atsakomybių ribų aiškumo tarp atvejo vadybininkų, šeimos socialinių 
darbuotojų ir vaikų teisių darbuotojų. Tuo tarpu deinsitucionalizacija apima tik globojamus vaikus, tačiau yra 
užmirštami vaikai, kurie gyvena mokyklų bendrabučiuose ir socializacijos centruose, ir yra ne mažiau pažeidžiami 
nei be tėvų globos likę vaikai.  

Rekomendacijos dėl socialinių paslaugų ir finansinės paramos gerinimo
• Padidinti socialinės apsaugos srities finansavimą, kad šis atitiktų EU-27 2018 m. vidurkį. Taip pat išplėsti 

tikslinės socialinės paramos priemonių taikymą, daugiau dėmesio skiriant Romų vaikų, imigrantų vaikų ir vaikų 
augančių tik su vienu iš tėvų poreikiams. Šioms vaikų grupėms yra reikalinga papildoma parama ir jų poreikiai 
yra apleisti politiniu lygmeniu.

• Plėtoti individualiais poreikiais paremtą socialinės paramos sistemą, kreipiant dėmesį tiek į individualius 
poreikius, tiek į su tam tikromis socialinėmis grupėmis susijusias specifines pažeidžiamumo rizikas.

• Gerinti informavimo apie prieinamą paramą ir paslaugas sistemą, kuriant informacines sistemas 
pritaikytas tikslinėms grupėms, tokias kaip Jaunimo ir vaikų konsultavimo sistema JAVAKIS. Taip pat svarbu 
didinti bendrą visuomenės sąmoningumą paramos teikimo tikslų ir paramos gavėjų atžvilgiu.

• Plėtoti nacionalinę strategiją ir teisinį pagrindą, kuris užtikrintų deinstitucionalizacijos proceso sklandumą, 
atsižvelgiant į geografinius netolygumus. Visiems vaikams turėtų būti prieinama alternatyvioji globa ir 
integruotos paslaugos.

• Plėtoti profesionalių globėjų, kurie gebėtų globoti vaikus su kompleksiniais poreikiais ir negaliomis, tinklą.

• Plėtoti visapusės paramos paslaugas vaikams, kurie pereina iš globos institucijų į nepriklausomą, 
suaugusiųjų gyvenimą. 
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