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PASKIRTIS

Pirmame skyriuje yra aprašoma socialinė

problema , kurios sprendimas būtų

finansuojamas per SIB modelį . 

Antrame — socialinė intervencija , kuri būtų

finansuojama per SIB 'ą . 

Trečiame skyriuje pateikiami programos

tikslai bei sėkmės rodiklių metodika , kuri

apibrėžia , kokį pokytį norime sukurti taikydami

SIB modelį palydėjimo paslaugoms finansuoti . 

Ketvirtame skyriuje pateikiame SIB modelio

bazinę struktūrą , kurioje apžvelgiame

modelio šalis–vykdytojas , jų pagrindines

užduotis ir funkcijas Lietuvos teisinėje

aplinkoje .

Šis dokumentas yra bazinio SIB aprašo      tęsinys .  

Šio  dokumento tikslas — remiantis SIB modelio

techniniais klausimais , pateikti Socialinės

apsaugos ir darbo ministerijai preliminarią SIB

modelio struktūrą taikant šį paslaugų finansavimo

įrankį palydėjimo į savarankišką gyvenimą

paslaugoms teikti jaunuoliams , paliekantiems

globos sistemą ar socialinę riziką patiriančią

šeimą . 
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http://kurklt.lt/wp-content/uploads/2020/12/Bazinis-apras%CC%8CasSIB.pdf


PAGRINDINIAI SIB STRUKTŪRAVIMO KLAUSIMAI

1. Socialinės problemos nustatymas (6–8 psl.)
Kokią socialinę problemą sprendžiame?

Kokie struktūriniai veiksniai apsunkina šią problemą
Ar yra aiškus poreikis socialiniams pokyčiams ar
sprendimams?

2. Socialinės intervencijos vystymas (8–20 psl.)

Kaip spręsime socialinę problemą?

Koks yra palydėjimo paslaugų tikslas?

Kaip apibrėžta tikslinė grupė?

Kokie yra šios tikslinės grupės poreikiai?
Kaip šie poreikiai skiriasi tikslinėje grupėje?

Kaip apibrėžta projekto apimtis?

Kuriose savivaldybėse matomas didžiausias šių
paslaugų poreikis?

Kokiais kriterijais vadovaujantis bus atrenkami
programos dalyviai?
Kaip bus identifikuojami programos dalyviai?
Koks yra šių paslaugų teisinis pagrindas?

Ar yra pajėgių organizacijų , dirbančių šioje srityje?

Ar yra sėkmingų socialinių programų vykdytų šiai
problemai spręsti?

Kuriant SIB modelį , svarbu atsakyti į šiuos klausimus —
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3. Sėkmės rodiklių nustatymas (20–26 psl.)
Pagal kokius sėkmės rodiklius matuosime programos
veiksmingumą?

Pagal ką matuosime poveikį?

Pagrindinės užuotys , veikla ir papildoma informacija
kiekvienai šaliai–dalyvei egzistuojančiame teisiniame
kontekste Lietuvoje .

4. Bazinio SIB modelio struktūra (26–32 psl.)

PAGRINDINIAI SIB STRUKTŪRAVIMO KLAUSIMAI
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Kokią socialinę problemą sprendžiame?

Lietuvoje kasmet bent 1 ,000 jaunuolių palieka globos sistemą [1]. Didžioji
dauguma (>67%) buvusių auklėtinių teigia , jog atėjus laikui pradėti
savarankišką gyvenimą , jie tam jautėsi nepasiruošę [2]. Tuo tarpu tik 38%

savivaldybių yra teikiama palydėjimo į savarankišką gyvenimą paslauga [3].

Buvę globos namų auklėtiniai , lyginant su bendraamžiais , turi mažiau
socialinių ir finansinių išteklių susidoroti su įvairiais iššūkiais ir gerokai
dažniau patiria socialinę atskirtį bei susiduria su iš to kylančiomis
problemomis :

Išsilavinimas : Remiantis keliais tarptautiniais tyrimais , net iki dviejų

trečdalių buvusių globos namų auklėtinių nebaigia vidurinės mokyklos ir
neįgyja pagrindinio išsilavinimo . Tik 4% siekia aukštojo išsilavinimo [4].

Užimtumas : Buvusių globos namų auklėtinių dalyvavimas darbo rinkoje

būna gan fragmentiškas , jie dažniau dirba mažai apmokamą , nekvalifikuotą
darbą . Vieno užsienio tyrimo duomenimis , buvę globos namų auklėtiniai
44% dažniau patiria ilgalaikę bedarbystę [5].

Ankstyva tėvystė : Lyginant su bendraamžiais , šie jaunuoliai dažniau

tampa vienišais tėvais . Globos įstaigose gyvenusios merginos itin
pažeidžiamos—tyrimų duomenimis , jos net tris kartus dažniau tampa
vienišomis motinomis [6]. 

Sveikata : Globos įstaigose augę jaunuoliai nuo trijų iki septynių kartų

dažniau patiria įvairias sveikatos , raidos ir emocines problemas , nei
panašiomis socioekonominėmis sąlygomis gyvenantys bendraamžiai . Šiems
jaunuoliams yra būdingas rūkymas , narkotinių medžiagų , alkoholio
vartojimas bei įvairūs psichikos sutrikimai [7].  

Savarankiškumas : Bent 25% buvusių globotinių tam tikrą laiką gyvena iš

valstybės skiriamų socialinių pašalpų [8]

Dėl šių priežasčių , buvę globos namų auklėtiniai yra viena pažeidžiamiausių
visuomenės grupių , patirianti didelę skurdo ir socialinės atskirties riziką .

Perėjimas į savarankišką gyvenimą—tai sudėtingas pereinamasis

periodas prieš suaugusiųjų gyvenimą bei esminis metas pagalbai šiems
jaunuoliams tapti pilnaverte visuomenės dalimi . 

SOCIALINĖS PROBLEMOS
NUSTATYMAS
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Perėjimo į savarankišką gyvenimą etapas turėtų byloti kokybiškų
palydėjimo paslaugų organizavimą ir teikimą jaunuoliams, siekiant
sėkmingos jų integracijos visuomenėje.

Kokie struktūriniai veiksniai apsunkina šią problemą? 

Palydėjimo paslaugų (apsaugoto būsto, saviugdos, pagalbos tęsiant
mokslus) prieinamumo ir kompleksiškumo trūkumas—egzistuojantis

socialinių paslaugų katalogas bei jame apibrėžtos paslaugos nesudaro
prielaidų reikiamos pagalbos gavimui [9]. Savivaldybės nėra įpareigotos
sudaryti paramos planų . Jaunuoliai neįgyja tinkamo išsilavinimo ir
paklausių darbo rinkoje profesijų . Nesukurta teikiamų paslaugų
stebėsenos sistema  (neanalizuojami paslaugų poreikiai) [10].

Efektyvių tarpsektorinio bendradarbiavimo švietimo, sveikatos ir
socialinėje srityse formų trūkumas nacionaliniame lygmenyje—nėra

sukurtas teisinis reguliavimas tarpsektoriniam bendradarbiavimui .
Trūksta teisinio reguliavimo užtikrinančio  tarpinstitucinį
bendradarbiavimą  teikiant kompleksines jaunuolių poreikius
atitinkančias paslaugas [10]. 

Finansavimo mechanizmai nėra tvarūs—finansavimo programos yra

trumpalaikės , todėl nepakankamos siekiant tvarių , ilgalaikių tikslų .

Savivaldybės neturi finansinių resursų individualių , ilgalaikių paslaugų
teikimui . Į NVO tvarumą , gebėjimus investuojama tik iš užsienio donorų
programų [10 ,11]. 

NVO silpnai įtraukiamos į socialinių problemų sprendimą, viešųjų
paslaugų tiekimą (įtrauktis tesiekia 7%)—NVO trūksta gebėjimų

užtikrinti , kad paslaugos būtų teikiamos kokybiškai . Tam tikrose
savivaldybėse nėra pajėgių paslaugas galinčių teikti NVO . Institucijos
(nac . ir savivaldos lygmenyje) nepasitiki NVO gebėjimais užtikrinti
kokybę [10 ,11].

Ar yra aiškus poreikis socialiniams pokyčiams ar sprendimams? 

Socialinės atskirties rizika Lietuvoje vis dar viena aukščiausių Europoje
[12]. Tad yra itin svarbu priimti sprendimus įsisenėjusias problemas
mėginti spręsti kitaip , teikiant pirmenybę rezultatams , o ne paslaugų
kiekiui .

Palydėjimo paslaugų vystymas ir plėtra , jų kokybės kėlimas yra įrašyti į
SADM šeimos plėtros planą . Dėl mažo palydėjimo paslaugų
prieinamumo savivaldybėse (38%), yra aiškus poreikis pokyčiams .
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Kaip spręsime socialinę problemą?

Palydėjimo į savarankišką gyvenimą paslauga apima socialines
paslaugas , teikiamas tuo metu , kai jaunuoliai rengiasi palikti globos
instituciją , rūpintojo ar socialinę riziką patiriančios šeimos namus arba
jau yra pradėję savarankiškai gyventi , tačiau , siekiant jaunuolio
pilnavertiškos integracijos į visuomenę ir savarankiškumo užtikrinimo ,

jam toliau teikiamos paslaugos ir parama [13].

Remiantis 2019 m . duomenimis , palydėjimo paslauga buvo teikiama tik
23 savivaldybėse , t .y . 62% savivaldybių jaunuoliams nebuvo prieinama ši
paslauga (žr . 1 pav .) [3]:

2.1 paveikslas—Savivaldybės, kuriose 2019 metais buvo teikiamos
palydėjimo į savarankišką gyvenimą paslaugos.

 

Šaltinis: BGI Consulting

SOCIALINĖS INTERVENCIJOS
VYSTYMAS
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Koks yra palydėjimo paslaugų tikslas? 

Užtikrinti , kad visiems mažiau galimybių turintiems 16–24 metų
jaunuoliams būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė ,

psichosocialinė ir kita pagalba bei tikslinės paslaugos , siekiant šių
jaunuolių sėkmingos adaptacijos bendruomenėje , pereinant į
savarankišką gyvenimą [13].

Kaip apibrėžta tikslinė grupė? 

16-24 m . amžiaus asmenys besiruošiantys palikti arba neseniai palikę
globos įstaigas , taip pat jaunuoliai iš šeimų , patiriančių socialinės
atskirties riziką .

Kokie yra šios tikslinės grupės poreikiai? 

2.1 lentelė—Tikslinės grupės poreikiai bei reikalingos paslaugos.

Šaltinis: autorių sudaryta lentelė remiantis ekspertine konsultacija su NVO teikiančiomis palydėjimo paslaugas,
dirbančiomis su jaunimu ar nagrinėjančiomis jaunimo socialinės atskirties priežastis.    
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Tikslinės grupės apimtis : 250-400 jaunuolių

Geografinė apimtis : tvirtinama

Optimali programos trukmė : 4–5 metai

Kaip šie poreikiai skiriasi tikslinėje grupėje? 

Paslaugų lygis , ypač apgyvendinimo paslauga , priklauso nuo jaunuolio
savarankiškumo lygio ir jo galimybių gyventi nuomojamame , nuosavame
būste ar mokymo įstaigos bendrabutyje . Pagalba turi būti teikiama ,

atsižvelgiant į jaunuolio situaciją , įsiklausant į jo norus , lūkesčius ,

abejones bei baimes , o taip pat motyvuoti jaunuolį ir suteikti jam
galimybes apsispręsti dėl savo gyvenimo tikslų bei atlikti su jo gyvenimu
susijusias užduotis savarankiškai [13].

Siekiant atliepti individualius jaunuolio poreikius , paslaugos galėtų būti
teikiamos šiais etapais :  

Pasiruošimas : Jaunuoliai esantys globos sistemoje , kuriems būtų

suteikiamos ankstyvos intervencijos paslaugos , ruošiant juos
savarankiškam gyvenimui bei teikiant reikalingas paslaugas dar esant
globos sistemoje .

Perėjimas : Jaunuoliai , paliekantys globos sistemą arba rizikas

patiriančią šeimą sulaukę pilnametystės , kuriems būtų teikiamos
reikalingos paslaugos pradedant savarankišką gyvenimą . 

Palaikymas : Jaunuoliai , kurie gyvena savarankiškai , tačiau susiduria su

įvairiais gyvenimo sunkumais , ir palydėjimo paslaugų poreikį yra
įvertinęs atvejo vadybininkas .

Kaip apibrėžta projekto apimtis?
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Kuriose savivaldybėse matomas didžiausias šių paslaugų poreikis?

2021 m . I ketv . apklausos duomenimis , 2022–2023 metais Lietuvos
savivaldybių valstybinėse globos įstaigose bus tiek 18 metų sulaukusių
jaunuolių :

2.2 lentelė—18-mečių skaičius globos įstaigose 2022–2023 metais.
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Daugiausia pilnamečių tikimasi turėti didžiuosiuose Lietuvos miestuose
—Vilniuje , Kaune bei Kauno rajone , Klaipėdoje , Šiauliuose . Siekiant
didinti palydėjimo paslaugų prieinamumą šalies regionuose bei
mažesnėse savivaldybėse , siūloma paslaugas teikti skirstant į klasterius ,

kuomet kiekvienam didžiajam miestui bus priskiriamos kelios mažesnės
savivaldybės , kur potencialiai paslaugas vystytų nevyriausybinės
organizacijos (žr . 2 lentelę ir 2 pav .).

2.2 paveikslas—siūlomi savivaldybių klasteriai.

Šaltinis: LT Vikipedija
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2.3 lentelė—klasteriai bei tikslinės grupės apimtis.
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Socialinės globos įstaigų , nurodančių visus jaunuolius , sulaukusius 16

metų ; 

Globos centrų , nurodančių 16 metų jaunuolius , kuriems ši paslauga yra

reikalinga ;

Socialinių darbuotojų, dirbančių su rizikas patiriančiomis šeimomis ,

kuriose nėra tinkamai užtikrinamas jaunuolių savarankiškumo
ugdymas ; 

Jaunimo erdvių, nurodančių jaunuolius , kuriems palydėjimo paslaugos

yra aktualios .  

Pačių jaunuolių , kurie norėtų tokią paslaugą gauti ; Kitų su jaunimu

dirbančių įstaigų ar organizacijų .  

Kokiais kriterijais vadovaujantis bus atrenkami programos dalyviai?

Jaunuoliai nuo 16 metų , gyvenantys globos įstaigoje , rūpintojų šeimoje ,

globos centre , šeimynoje ar rizikas patiriančioje šeimoje ; 

Jaunuoliai , kurie palieka globos įstaigas , globos centrus , rūpintojų ar
šeimos namus ir pradeda savarankišką gyvenimą ; 

Jaunuoliai , kurie gyvena savarankiškai , tačiau susiduria su įvairiais
gyvenimo sunkumais , ir palydėjimo paslaugų poreikį yra įvertinęs atvejo
vadybininkas . 

Kaip bus identifikuojami programos dalyviai? 

Programos dalyviai bus identifikuojami remiantis informacija , gaunama iš : 
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Koks yra šių paslaugų teisinis pagrindas? 

Kiekviena savivaldybė , įgyvendindama Lietuvos Respublikos jaunimo
politikos pagrindų įstatymo bei Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymo nuostatas dėl jaunimo politikos , turi užtikrinti palydėjimo
paslaugų teikimą savivaldybės teritorijoje gyvenantiems mažiau
galimybių turintiems jaunuoliams . Palydėjimo paslaugų teikimo
funkcijos gali būti pavedamos savivaldybės steigiamai ar esamai
socialinių paslaugų įstaigai arba šios paslaugos gali būti perkamos iš
nevyriausybinių organizacijų . 

Organizuojant palydėjimo paslaugas , prioritetas teikiamas
nevyriausybinėms organizacijoms .

Ar yra pajėgių organizacijų, dirbančių šioje srityje?

Labdaros paramos fondas „SOS Vaikų kaimai“
Organizacijos kasdienio darbo tikslas — pilnavertėse šeimose augantys
laimingi vaikai . „SOS Vaikų kaimai“ pagalbai jaunuoliams yra įkūrę
jaunimo namus . Šių namų programų dalyviai — pilnametystės arba 16-os
sulaukę SOS Vaikų kaimo ilgalaikėje globoje gyvenę paaugliai , norintys
pradėti savarankišką gyvenimą . Čia jaunuoliai įgauna vis daugiau
atsakomybės bei laisvės , ruošiasi savarankiškam gyvenimui bei gauna
visokeriopą socialinių darbuotojų ir specialistų pagalbą įgyjant
išsilavinimą bei įsidarbinant . Palikę jaunimo namus , jaunuoliai turi
galimybę dalyvauti Pusiau savarankiško gyvenimo programoje , kur jų
namais tampa nuomojami būstai , o ne jaunimo namai [14].

VšĮ „Actio Catholica Patria“
Pagrindinis šios organizacijos tikslas yra savarankiškam gyvenimui
pasiruošęs jaunas žmogus . Savarankiškumas čia suprantamas kaip
būsena , kai žmogus geba pasirūpinti savimi bei jo aplinkoje esančiais
artimaisiais ir yra laimingas kaip individas bei bendruomenės narys .

Organizacijai priklauso savarankiškumo ugdymo centras „Kitaip“, kurio
tikslas — paruošti globos namus paliekantį ar palikusį asmenį
savarankiškam gyvenimui , padėti susirasti mokymosi įstaigą ar darbą ir
jame likti [15].
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VšĮ ,,Vaikų ir paauglių socialinis centras”
Tai ne pelno siekianti , nevyriausybinė organizacija , kuri rūpinasi socialiai
pažeistais vaikais ir jų šeimomis . Čia teikiama stacionari socialinė globa ,

ugdymo ir socialinės paslaugos be tėvų likusiems vaikams . Centras
veikia įvairiomis kryptimis — teikiama vaikų trumpalaikė ir nuolatinė
globa , teikiami mokymai specialistams ir tėvams , įkurtas vaikų dienos
centras , jaunimo namai bei savarankiško gyvenimo namai . Jaunimo
namuose jaunuoliai visapusiškai ruošiami savarankiškam gyvenimui —

mokosi gaminti maistą , planuoja pirkinius , mokomi savarankiškai
kreiptis į sveikatos , socialinės rūpybos bei kitas įstaigas . Jiems padeda
socialiniai darbuotojai , psichologai , socialiniai pedagogai [16].

Kitos organizacijos, kurios planuoja pradėti teikti palydėjimo
paslaugas jaunuoliams arba dirbančios šioje srityje:

Maltiečiai teikia paslaugas socialinę atskirtį patiriančioms visuomenės

grupėms , tarp jų—vienišiems seneliams , stokojančiose šeimose
augantiems vaikams , neįgaliesiems , sunkumus išgyvenantiems
asmenims , pabėgėliams . Maltiečiai yra viena stipriausių organizacijų
Lietuvoje , dirbančių didesnės socialinės sanglaudos tikslais [17].

Caritas dirba teikdami pagalbą pažeidžiamiems , socialinę atskirtį

patiriantiems ir stokojantiems asmenims , įskaitant ir jaunimą , kurie
gyvena sunkumus patiriančiose šeimose ar buvo patekę į sudėtingas
situacijas . Šioje organizacijoje dirbantys asmenys siekia , kad ,,kiekvienas  

jaunuolis augtų tvirtesnis , labiau pasitikėtų savimi ir galėtų rasti savo
vietą visuomenėje" [18].

,,Palydėjimas į savarankišką gyvenimą yra stiprus

trumpalaikis impulsas, kuris gali įkvėpti motyvacijos,

pasitikėjimo savimi, kad jauni žmonės ir toliau stengtųsi

tapti visaverčiais visuomenės nariais."

 
Kristina Jurjonė

 ,,Projektų įgyvendinimo grupė" direktorė    
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Jaunuolio individualių poreikių , jo socialinės aplinkos ir galimų
pagalbos šaltinių įvertinimas ;

Savarankiško gyvenimo plano sudarymas , plano įgyvendinimas ,

koordinuojant bei kontroliuojant teikiamas paslaugas bei kitą pagalbą ;

Paslaugų , reikalingų kompleksiškų jaunuolio problemų sprendimui ,
prieinamumo užtikrinimas ;

Tarpinstitucinis bendradarbiavimas ;

Psichologinės pagalbos teikimas ;

Jaunuolio palaikymas bei situacijos pokyčio stebėjimas ;

Apgyvendinimo paslauga .

Pasibaigus projektui , savarankišką gyvenimą nuomuojamame būste
tęsia 59 jaunuoliai .

Mokslus tęsia ir aukštųjų mokyklų bendrabučiuose išlieka gyventi 8
jaunuoliai .
Pasibaigus projektui , dirbančių jaunuolių skaičius — 30.

Pasibaigus projektui , dirbančių ir besimokančių jaunuolių skaičius — 31.
Per metus šia paslauga pasinaudojo 198 jaunuoliai , buvo išnuomota per

50 butų , 46 jaunuoliai gyvenamąjį būstą žadėjo nuomotis toliau [19].

Ar yra sėkmingų socialinių programų vykdytų šiai problemai spręsti?

Nuo 2019 m . vasario mėn . iki 2020 m . vasario mėn . buvo vykdomas
palydimosios globos (savarankiško gyvenimo) projektas . Valstybės vaiko
teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie SADM , įgyvendindama
institucinės globos pertvarką , pradėjo palydimosios globos paslaugų
projektą kartu su UAB „Projektų įgyvendinimo grupe“.

Šio projekto tikslas — padėti 17-24 m . jaunuoliui išmokti būtinų įgūdžių ,

kurie padėtų jam tvarkytis su kasdieninio gyvenimo užduotimis . Palydimoji
globa projekte apibūdinta kaip ilgalaikė kompleksinė pagalba
jaunuoliams , kurie išeina iš globos namų , globėjų , šeimos ar šeimynos ir
pradeda savarankišką gyvenimą [19].

Projekto metu suteiktų paslaugų sudėtis:

Paslaugos buvo teikiamos 198 jaunuoliams iš Utenos , Kauno , Marijampolės ,

Šiaulių Telšių , Tauragės bei Klaipėdos apskričių . Vykdydami palydimosios
globos paslaugą , paslaugos tiekėjai buvo finansuojami iš Projekto lėšų .

Projekto efektyvumas ir nauda:
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Kaip bus nustatomos programos metu teikiamos individualios paslaugos
ir siekiami rezultatai?  

Atsakant į šį klausimą būtų prasminga remtis Palydimosios globos paslaugų
teikimo technine specifikacija , kurioje numatoma , kad [20]:

Programos pradžioje kiekvienam dalyvaujančiam jaunuoliui priskiriamas
atvejo vadybininkas (čia—vienas iš SIB programos paslaugų tiekėjų), kuris
pradeda darbą nuo apsilankymo jaunuolio gyvenamojoje vietoje (globos
namuose ar rizikos šeimoje). Čia jis susipažįsta su jaunuoliu,  užmezga
pasitikėjimu ir pagarba grįstus santykius, paaiškina, kad jo dalyvavimas
jaunuolio gyvenime yra susijęs su tuo, kad būtų užtikrintas pasirengimas
sklandžiam perėjimui į savarankišką gyvenimą. Jaunuolis supažindinamas
su planuojama teikti paslauga bei jos tikslu, sudarant galimybę jam
pareikšti savo nuomonę bei pasiūlymus dėl šios paslaugos teikimo
pobūdžio ir intensyvumo.    

Tuomet kartu su jaunuoliu sudaromas savarankiško gyvenimo planas
(toliau—SGP). Sudarant SGP taip pat dalyvauja jaunuolis, jo pasirinktas
„savas asmuo“ (jeigu toks yra), esant poreikiui—ugdymo įstaigos, kurią jis
lanko, atstovas, ar kiti jaunuolio gerove suinteresuoti asmenys.   

Plano sudarymo metu identifikuojami jaunuolio poreikiai, susiję su
reikalinga rūpyba, sveikatos priežiūra, ugdymu, lavinimu, technine ir
metodine pagalba, parenkamos poreikiams tenkinti reikalingos priemonės,
pagalbos būdai, reikiamų specialistų komanda. Taip siekiama maksimaliai
patenkinti kokybišką pasirengimo savarankiškam gyvenimui poreikį
konkrečiu atveju. Plane numatomas jaunuoliui priklausančios kitų įstaigų
(vaiko teisių apsaugos skyriai, seniūnijos socialiniai darbuotojai, švietimo,
ugdymo, sveikatos apsaugos, teisėsaugos ir kt.) teikiamos pagalbos
koordinavimas. Taip pat turi būti užfiksuotos rūpintojų pastangos
bendradarbiauti su vaiko tėvais ir/ar kitais artimaisiais, jeigu tokia
galimybė yra. SGP sudaromas, įvertinus jaunuolio savarankiškumo lygį
bei nustatytus individualius poreikius ir įtraukiant visus galimus
(profesinio orientavimo, karjeros specialistus, psichologą, socialinį
pedagogą, socialinį darbuotoją ir/ar kitus specialistus) paslaugos teikimo
dalyvius.

SĖKMĖS 
RODIKLIAI
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Būstas.  Siekiant šios srities rodiklių teikiamos paslaugos jaunuoliams ,

kurie dėl įvairių priežasčių negali savarankiškai gyventi savo ar kitame
būste (pvz . : bendrabutyje ar artimųjų namuose). Jaunuolių
apgyvendinimas vykdomas pagal socialines paslaugas
reglamentuojančius teisės aktus .    

Sveikata ir gerovė. Šios srities rodikliai nustato jaunuolio fizinės ,

psichinės ir emocinės sveikatos poreikius ir leidžia atvejo
vadybininkams suprasti , ar šie poreikiai yra identifikuoti ir , esant
poreikiui , gydomi .

Santykiai.  Santykių rodikliai parodo jaunų žmonių socialinių ryšių

kiekį ir kokybę . Santykiai yra labai svarbūs globos sistemoje esančių ir
ją paliekančių jaunuolių tarpe . Kokybiški , pozityvūs santykiai teigiamai
veikia jauno žmogaus gerovę . Pagrindinė šios srities metrika—tai
kontaktų su šeimos nariais bei aplinkiniais dažnumas , nors į šį aspektą
atsižvelgiama tik tuo atveju , jei šie kontaktai laikomi tinkamais
jaunuoliui(-ei).   

Pozityvus ir aktyvus laisvalaikis.  Ši sritis vertina aktyvų  dalyvavimą

teigiamoje socialinėje ir fizinėje veikloje . Pagrindinė šios srities
metrika akcentuota į fizinio aktyvumo veiklas , kurias per savaitę
atlieka jaunuolis(-ė). Rodikliai , vertinantys teigiamą dalyvavimą
bendruomeninėse veiklose yra jaunuolio(-ės) įsitraukimo į šias veiklas
dažnumas bei prieinamumas prie šių veiklų .    

Kaip bus apibrėžiamos programos metu teikiamų paslaugų sritys?
Kokie yra su šiomis sritimis susiję siektini tikslai?  

Programos metu teikiamas palydėjimo paslaugas siūloma skirstyti į šias
sritis [21]:    

Tikslas: Jaunuolis(-ė) turi stabilų , saugų ir jo poreikius atitinkantį būstą .

Tikslas: Jaunuolis(-ė) turi gerą fizinę , emocinę ir psichinę sveikatą .

Tikslas: Jaunuolis(-ė) palaiko ilgalaikius santykius , kurie yra teigiami ,

pagrįsti pasitikėjimu ir palaikymu .

Tikslas: Jaunuolis(-ė) yra socialiai aktyvus(-i), turi laisvalaikį ir yra

įsitraukęs į bendruomenės veiklas .    
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„Šie jaunuoliai dažnai nėra pakankamai pasirengę
savarankiškam gyvenimui ir tai tampa jų socialinės
atskirties priežastimi. Todėl palydėjimo, palaikymo

procesas šiame jaunuolių gyvenimo etape yra labai svarbus“
 

Jūratė Dagienė
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Finansinis stabilumas.  Šie rodikliai nustato jaunuolio(-ės) finansinę

padėtį ir visas pinigines problemas , kurias reikia spręsti . Pagrindinė
metrika yra susijusi su jaunuolio(-ės) finansine padėtimi , įskaitant
gebėjimą savarankiškai įsigyti būtiniausius daiktus .   

Darbas, mokslas ir studijos. Šioje srityje daugiausia dėmesio skiriama

esamam globos sistemą paliekančio jaunuolio(-ės) užimtumui , taip pat
kitiems veiksniams , leidžiantiems jauniems žmonėms tobulėti
akademiškai ir profesionaliai . Šioje srityje pateikiami du pagrindiniai su
švietimu ir užimtumu susiję rodikliai , kurie parodo dabartinį jaunuolio(-

ės) statusą .   

Gyvenimo įgūdžiai ir socialinė įtrauktis
Įtrauktis (mokymosi sunkumai) 
Ankstyva tėvystė

Tikslas: Jaunuolis(-ė) gauna pajamas ir sugeba tvarkyti savo finansus .

Tikslas: Jaunuolis(-ė) gauna tinkamą mokyklinį , profesinį ar aukštąjį

išsilavinimą arba dirba , taip siekdamas(-a) savo užsibrėžtų tikslų .

Papildomų rodiklių sritys: 



3.1 paveikslas—palydėjimo paslaugų poreikio ir sėkmės rodiklių piramidė

Sukurta remiantis Social Finance (2017) [21]
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Programa pradedama atvejo vadybininkui sudarius individualų
savarankiško gyvenimo planą (SGP) kiekvienam programoje

dalyvaujančiam jaunuoliui . Šiame plane būtų numatomi programos
dalyvio tobulėjimo tikslai švietimo , užimtumo , finansinio stabilumo bei
kitose poreikių piramidės srityse (žr . 3 .1 pav .), kurių bus siekiama
programos laikotarpiu .

Sudarant SGP , atvejo vadybininkai į planą turi įtraukti bent keturias
siekiamų rodiklių sritis iš pateiktos poreikių piramidės . Dvi sritys yra
privalomos : 1) Darbas, mokslai ir studijos; 2) Sveikata ir gerovė.

Likusios dvi sritys yra parenkamos pagal jaunuolio poreikius . Pateiktiems
rodikliams taikoma balų sistema , kuria remiantis atvejo vadybininkai
individualiai įvertintų , ar jaunuolis pasiekė teigiamų rezultatų .

Tokiu būdu numatant rodiklių spektrą , apimantį įvairias sritis , atvejo
vadybininkams būtų suteikiama lankstumo siekiant numatytų

rezultatų ir atliepiant individualius jaunuolių poreikius . Pvz . , jei
jaunuoliui nėra aktualus nuomojamo būsto rodiklis , jo sėkmė ruošiantis
savarankiškam gyvenimui gali būti vertinama remiantis kitais rodikliais—

pavyzdžiui , santykiais su aplinkiniais ar finansiniu stabilumu—taip
stiprinant tuos įgūdžius , kurie yra aktualiausi jaunuoliui . Maksimali
pasirinktų rodiklių balų suma atitiktų 100% viso siekiamo rezultato .

Šiame pradiniame etape atvejo vadybininkas kartu su jaunuoliu atidžiai
peržiūri pasirinktų sričių klausimus ir įsivertina bazinę situaciją. Tie

patys klausimai yra vertinami programos pabaigoje siekiant nustatyti
pokyčio mastą .

Programos metu yra siekiama surinkti maksimalų balų skaičių pagal
pasirinktus rodiklius (Pvz . suminis visų pasirinktų rodiklių iš keturių
skirtingų sričių balų skaičius yra 48—tai būtų 100% siekiamo rezultato).

Sėkmė būtų matuojama pagal tai , ar pavyko pasiekti programos

pradžioje išsikeltų suminių rodiklių rezultatų . Programa skaitoma
sėkminga , jei paslaugų tiekėjai bendrai pasiekia bent 80% maksimalaus

balų skaičiaus (skaičiuojamas visų programos dalyvių pasiekimų vidurkis
ir nustatoma ar tai atitinka 80% bendro suminio rezultato). Rezultatų
tikrinimas būtų kryžminis—dalį duomenų renka atvejo vadybininkai ,

dalis duomenų tikrinama registruose . Programos sėkmės vertinimą kartą
per metus atlieka nepriklausomas vertintojas , paskirtas Tarpininko

arba Rezultato pirkėjo (SADM).

Kaip bus nustatomi ir vertinami programos rezultatai? Kokius sėkmės
rodiklius taikysime?
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Mokėjimai investuotojams būtų skaičiuojami pagal pasiekto

rezultato proporciją :

<50% pasiekto rezultato: investicija negrąžinama ; 

50%–80%: grąžinama proporcionali investicijos dalis ; 

>80%: grąžinama visa investicija .

Mokėjimai investuotojams būtų atliekami kas du metus ir turi

atitikti mažiausiai 50% visos investicijos , nepaisant programos

sėkmės (garantuota grąža). Tolimesni mokėjimai atliekami
proporcionaliai , pagal pasiektus rezultatus , kaip nurodyta
ankstesniame punkte .

Darbas , mokslai ir studijos (maks . 20 ,5 balo) (privaloma sritis)

Sveikata ir gerovė (maks . 27 balai) (privaloma sritis)

Būstas (maks . 19 balų) (pasirinkta sritis)

Santykiai (maks . 5 ,5 balo) (pasirinkta sritis) 

Finansinis stabilumas (maks . 15 balų) (pasirinkta sritis)   

Pavyzdys:  
 

Sudarydamas SGP , atvejo vadybininkas numato šiuos jaunuoliui
aktualius siektinus rodiklius :

Šių sričių galima maksimali balų suma—87 . Tokiu atveju , 87 balai = 100%,

o pasiekti rezultatai turėtų siekti ne mažiau 80% šių balų sumos , t .y . 70
balų .

Pagal ką matuosime poveikį, kas bus kontrolinė grupė?  

Norint pamatuoti programos metu teikiamų paslaugų poveikį , siūloma
sudaryti kontrolinę grupę , kuriai būtų teikiamos palydėjimo paslaugos
NE programos pagalba , t .y . jaunuoliams būtų teikiamos palydėjimo
paslaugos įprastine tvarka , tose savivaldybių globos namuose , kuriose
jau yra teikiama ši paslauga .

   
25

 



4.1 Pav. — Siūloma SIB struktūra su Tarpininku:

BAZINĖ SIB 
STRUKTŪRA

Valdžios institucija / Rezultato pirkėja: Socialinės apsaugos ir darbo

ministerija (SADM)

Tarpininkas: fondus valdanti ne pelno siekianti organizacija (pvz . Atviros

Lietuvos fondas) arba institucija , vykdanti fondų valdytojų atrankas (pvz .

Invega)

Paslaugų tiekėjai: pajėgiausios su riziką patiriančiu jaunimu ir  vaikų

globos auklėtiniais dirbančios organizacijos :

SOS vaikų kaimas
AC Patria
Nemenčinės vaikų ir paauglių socialinis centras
Matiečiai
Caritas

Investuotojai : komerciniai subjektai , akseleratoriai , fondai , atrenkami

Tarpininko .

Kaip atrodytų pagrindinės rolės siūlomame SIB modelyje?
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VALDŽIOS
INSTITUCIJA

Išrinkti Tarpininką programai koordinuoti .

Kartu su Tarpininku sutarti SIB programos sąlygas : trukmę , biudžetą ,

investicinę grąžą , tikslus , KPIs (pastaruosius patvirtinti su NVO , kai jos

bus atrinktos).

Kartu su NVO atrinkti savivaldybes , kuriose būtų pilotuojamas SIB

Išrinkti nepriklausomą vertintoją .

Veikla
Nustato socialinę problemą , kurią norėtų spręsti kitaip , siekdama

didesnio socialinio poveikio . 

Skelbia viešąjį pirkimą* Tarpininko rolei atrinkti (skelbia atrankos

sąlygas ir techninę užduotį).

Pilotinis projektas turėtų būti daromas per centralizuotą arba pusiau

centralizuotą sistemą dirbant su keliomis savivaldybėmis

Skelbia viešąjį pirkimą nepriklausomo vertintojo rolei atrinkti .

Tarpininkas  turi išmanyti Lietuvos socialinę politiką , taip pat turėti

žinių apie bedradarbiavimą su NVO , sėkmės rodiklių nustatymą ir

monitoringą , ilgamečių programų koordinavimą , fondų valdymą . 

Tarpininko komandoje turi būti specialistas (-ai), kurie supranta , kaip

socialinio poveikio obligacijų modelį sėkmingai įgyvendinti

bendradarbiaujant su viešojo sektoriaus institucijomis .

Už fondo valdymą Tarpininkui bus mokamas valdymo mokestis , kuris

bus mokamas per Tarpininko įsteigtą fondą . Iš valdymo mokesčio ,

Tarpininkas įsipareigos tinkamai ir efektyviai įgyvendinti rolę , kaip tai

aprašyta pirkimo sutartyje .

*Jei Tarpininką atrenka Invega , galima naudotis Viešųjų pirkimų

įstatymo išlyga (3 skirsnis , 6 str . , 5 punkt .) ir skelbti konkursą , ne

viešąjį pirkimą . Tokiu atveju , Tarpininkas gali būti atrinktas ilgesniam

laiko tarpui , atrankos procesas yra lankstesnis .

Papildoma informacija

Pagrindinės užduotys
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TARPININKAS

Pagrindinės užduotys
Pritraukti privačių investuotojų lėšas į SIB fondą .

Finansiškai valdyti SIB programą (priimti ir paskirstyti lėšas , pervesti

perkančiosios institucijos mokėjimus investuotojams).

Atrinkti paslaugų tiekėjus .

, ,Mokėjimo už rezultatus ’ ’ sutarties valdymas

Pasirūpinti , kad perkančiosios institucijos mokėjimai būtų pagal

sutartį paskirstyti investuotojams .

Veikla
Atrinktas Tarpininkas įsipareigoja SIBo fondui įsteigti ribotos civilinės

atsakomybės juridinį asmenį — fondą .

Tarpininkas į fondą pritraukia atitinkamą dalį nepriklausomų privačių

investuotojų lėšų .

> Tarpininkas skelbia konkursą nevyriausybinėms organizacijoms

atrinkti , kurios SIB modelyje prisiims paslaugų tiekėjų rolę .

> Skiria lėšas iš SIB fondo atrinktų NVO veiklai finansuoti .

> Veiklos rezultatų pažangos stebėjimas , ataskaitų teikimas

investuotojams .

> Remiantis vertintojo išvadomis , valdžios institucija grąžina sutartą

sumą investuotojams .

> Šie mokėjimai atliekami per Tarpininką , kaip tai numato sutartis .

> Tarpininkas šias lėšas naudoja atsiskaityti su investuotojais , kaip tai

numato KŪBo/įsteigto fondo sutartis .

Konkretus numatomų pritraukti nepriklausomų privačių investuotojų

lėšų dydis turi būti pateiktas Tarpininko atrankos sąlygose .

Tarpininkas taip pat sutaria su valdžios institucija , kaip teisiškai

atrodytų investuotojų dalyvavimas SIBe (pvz . Komanditinės ūkinės

bendrijos pagrindu), bei kokiu būdu bus numatomi mokėjimai ir

mitiguojamos rizikos .

Papildoma informacija
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TARPININKAS

(tęsiama)

Jeigu Tarpininkas buvo atrinktas pagal viešąjį pirkimą , jis turi

įgaliojimą toliau atsirinkti tiekėjus pagal sutartą kainodarą konkurso

būdu .

Išgryninamos konkurso sąlygos bei reikalavimai , kaip kad :

NVO turi būti savo srities ekspertės , t .y . turėti patirtį teikiant

paslaugas nustatytai tikslinei grupei ;

NVO turi pajėgti šias paslaugas teikti regionuose , kur tokių

paslaugų trūksta ;

Esant reikiamybei , būtų sudaroma NVO koalicija iš kelių

pajėgių NVO , kurios nustatytose teritorijose teiktų paslaugas

tikslinei grupei .

Su NVO Tarpininkas pasirašo poveikio pirkimo sutartį (outcomes-

based contracting).

Pvz . jei buvo pasiekta 80%-100% sutarto rezultato , valdžia grąžins

atitinkamą dalį investicijos ; jei nepasiekta 80% – valdžia negrąžina

nieko ; jei pasiekta daugiau nei 100% – grąžina sutartas palūkanas

kartu su investicija .

   
29



PASLAUGŲ
TIEKĖJAI

Pagrindinė užduotis
Tiekti paslaugas tikslinei grupei .

Veikla
Su Tarpininku ir valdžios institucija patvirtina sutartus KPIs – ką

realistiška pasiekti per sutartą laikotarpį .

Siekia programos sutartyje numatytų rezultatų .

Teikia ataskaitas Tarpininkui

Paslaugų tiekėjų veikla yra kas sutartą laikotarpį vertinama

nepriklausomo vertintojo .

Papildoma informacija
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NEPRIKLAUSOMAS
VERTINTOJAS

Pagrindinės užduotys
Atlikti tarpinį bei galutinį programos rezultatų vertinimą .

Pateikti galutines išvadas perkančiajai institucijai .

Veikla
Vertintojas perkančiajai institucijai teikia ataskaitas apie programos

veiklą :

ketvirtines ataskaitas

metines ataskaitas

kitas ataskaitas , kurių forma ir turinys aptartas sutartyje .Siekia

programos sutartyje numatytų rezultatų .

Išmatuoja sukurtą poveikį : ar programos metu buvo pasiekti sutartyje

apibrėžti rezultatai ir sėkmės rodikliai .

Atitinkamai pateikti išvadą apie tai , kokiu mastu buvo pasiekta

norimų rezultatų .

Nepriklausomą vertintoją programos pradžioje atrenka ir už jo veiklą

sumoka pati valdžios institucija . 

Vertintojas atlieka programos veiklos vertinimus reguliariai , ne tik

programos pabaigoje , kad būtų identifikuotos kylančios rizikos .

Vertinimo ataskaitos yra pateikiamos Tarpininkui bei valdžios

institucijai .

Išsamus ataskaitų turinys , informacijos srautų , ataskaitų formų ir

pateikimo būdai bei terminai yra aptarti sutartyje .

Papildoma informacija
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RODIKLIŲ
VERTINIMO
KLAUSIMYNAS



Būstas
Siekiamas rezultatas: Jaunuolis(-ė) turi stabilų , saugų ir jo poreikius

atitinkantį būstą .

Ši sritis orientuota į būsto tinkamumą ir stabilumą . Jaunuolių

apgyvendinimas vykdomas pagal socialines paslaugas

reglamentuojančius teisės aktus . Pagrindinė šios srities metrika yra

apgyvendinimo tinkamumas , kuris yra esminė teigiamų būsto rodiklių

rezultatų dalis . Būsto rodikliai taikomi tik tiems jaunuoliams , kuriems

pagal SGP reikalinga palydėjimo su apgyvendinimu paslauga .

Balai: MIN 0, MAKS 19

RODIKLIŲ 
VERTINIMO KLAUSIMYNAS





Sveikata ir gerovė 
Siekiamas rezultatas: Jaunuolis(-ė) turi gerą fizinę , emocinę ir psichinę

sveikatą .

Šios srities rodikliai nustato jaunuolio fizinės , psichinės ir emocinės

sveikatos poreikius ir leidžia specialistams suprasti , ar šie sveikatos

poreikiai nustatomi ir gydomi . Rodikliai atitinka oficialias sveikatos

gairių rekomendacijas . 

Balai: MIN 0, MAKS 27







Santykiai
Siekiamas rezultatas: Jaunuolis(-ė) palaiko ilgalaikius santykius , kurie

yra teigiami , pagrįsti pasitikėjimu ir palaikymu .

Šios srities rodikliai parodo socialinių ryšių kiekį ir kokybę . Santykiai yra

labai svarbūs globos sistemoje esančių ir ją paliekančių jaunuolių tarpe .

Kokybiški , pozityvūs santykiai teigiamai veikia jauno žmogaus gyvenimo

aspektus bei bendrą gyvenimo gerovę . Pagrindinė šios srities metrika—

tai kontaktų su šeimos nariais ir artimaisiais dažnumas , nors į šį aspektą

atsižvelgiama tik tuo atveju , jei šie kontaktai laikomi tinkamais

jaunuoliui(-ei).

Balai: MIN 0, MAKS 5,5



Pozityvus ir aktyvus laisvalaikis
Siekiamas rezultatas: Jaunuolis(-ė) yra socialiai aktyvus(-i) siekiant

įgyvendinti savo talentus , pomėgius bei įsitraukia į bendruomenės

veiklą . 

Ši sritis vertina aktyvų dalyvavimą teigiamoje socialinėje , fizinėje ir

bendruomeninėje veikloje . Pagrindinė šios srities metrika akcentuota į

fizinio aktyvumo veiklas , kurias per savaitę atlieka jaunuolis . Rodikliai ,

vertinantys teigiamą dalyvavimą bendruomeninėse veiklose yra

jaunuolio(-ės) įsitraukimo į šias veiklas dažnumas bei prieinamumas prie

šių veiklų . Vertinama remiantis oficialiomis aktyvumo standartų

gairėmis .

Balai: MIN 0, MAKS 14





Finansinis stabilumas
Siekiamas rezultatas: Jaunuolis(-ė) gauna pajamas ir sugeba tvarkyti

savo finansus .

Šie rodikliai nustato jaunuolio(ės) finansinę padėtį ir visas pinigines

problemas , kurias reikia spręsti . Pagrindinė metrika yra susijusi su

jaunuolio(ės) finansine padėtimi , įskaitant gebėjimą savarankiškai įsigyti

būtiniausius daiktus bei atsikratyti greitųjų kreditų . Vertinama pagal

oficialius minimalaus atlyginimo standartus .

Balai: MIN 0, MAKS 15





Darbas, mokslai ir studijos
Siekiamas rezultatas: Jaunuolis(-ė) gauna tinkamą mokyklinį , profesinį

ar aukštąjį išsilavinimą , arba dirba , taip siekdamas(-a) savo užsibrėžtų

tikslų . 

Šioje srityje daugiausia dėmesio skiriama esamam globos sistemą

paliekančio jaunuolio(-ės) užimtumo statusui , taip pat kitiems

veiksniams , leidžiantiems jauniems žmonėms tobulėti akademiškai ar

profesionaliai . Šioje srityje pateikiami du pagrindiniai su švietimu ir

užimtumu susiję rodikliai , kurie parodo dabartinį jaunuolio(-ės) statusą . 

Balai: MIN 0, MAKS 20,5





Kiti svarbūs veiksniai

Šalia šešių sričių , kurios pateikiamos Social Finance (2017) palydėjimo

paslaugų rodiklių gide , siūloma atsižvelgti ir į kitus , ne mažiau svarbius

rodiklius . 

Šios sritys nebūtinai taikomos visiems jaunuoliams(-ėms), tačiau , jei jos

yra aktualios kai kuriems programos dalyviams , lygiai taip pat svarbu

fiksuoti šių sričių rezultatus .



Gyvenimo įgūdžiai ir socialinė įtrauktis

Siekiamas rezultatas: Jaunuolis(-ė) susitvarkęs būtinus dokumentus ,

turi prieigą prie specialistų pagalbos ir įgūdžius , reikalingus

savarankiškam gyvenimui . 

Šios srities rodikliai yra skirti įvertinti socialinę įtrauktį ir pasirengimą

savarankiškam gyvenimui . Socialinė įtrauktis yra labai svarbi ir susijusi

su keliomis skirtingomis sritimis . Svarbiausias aspektas—tai atlieptas

banko sąskaitos poreikis (žr . finansinio stabilumo srityje).

Balai: MIN 0, MAKS 13





Įtrauktis (mokymosi sunkumai)
Siekiamas rezultatas: Jaunuolis(-ė), turintis(-i) mokymosi sunkumų ,

aktyviai dalyvauja bendruomeninėse veiklose , su juo (ja) elgiamasi

pagarbiai . 

Ši sritis vertina asmenų , turinčių mokymosi sutrikimų , įtrauktį . Ši sritis ir

jos pagrindinė metrika yra svarbios tik tada , kai atitinkamas specialistas

nustato specialiojo ugdymo poreikį ar mokymosi negalią .

Balai: MIN 0, MAKS 3



Ankstyva tėvystė
Siekiamas rezultatas: Jaunuolis(-ė) imasi veiksmų , kad išvengtų

nėštumo arba sėkmingai tvarkosi su mamos/tėvo pareigomis ir toliau

siekia užsibrėžtų gyvenimo tikslų . 

Ši sritis orientuota į ankstyvos tėvystės prevenciją , taip pat į elgesio ir

veiksmų , skatinančių sveiką nėštumą , skatinimą . Pagrindinė šios srities

metrika yra aktuali visiems jauniems žmonėms , įskaitant tuos , kurie šiuo

metu nesilaukia kūdikio , ir yra pagrįsta kontraceptinių priemonių

naudojimo svarba .

Balai: MIN 0, MAKS 8
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