VEIKLA SAVIVALDYBIŲ NVO TARYBOMS
1. LR APSAUGOS NUO SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE ĮSTATYMAS
(Įsigalios nuo 2023-07-01):
Kiekvienoje savivaldybėje bus sudaroma Smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisija
(toliau –Komisija). Nevyriausybinių organizacijų atstovai komisijoje turės sudaryti ne
mažiau kaip vieną trečdalį Komisijos narių. NVO atstovus deleguos savivaldybių NVO
tarybos.
Kontaktinis asmuo:
Valda Karnickaitė
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės grupės
Vyresnioji patarėja tel. 8 613 23317, el. p.Valda.Karnickaite@socmin.lt

2. UŽIMTUMO SKATINIMO IR MOTYVAVIMO PASLAUGŲ NEDIRBANTIEMS IR
SOCIALINĘ PARAMĄ GAUNANTIEMS ASMENIMS MODELIS
Siekiant didinti asmenų, priklausančių pažeidžiamoms grupėms, užimtumą, užtikrinti
aktyvios darbo rinkos politikos priemonių ir socialinės paramos suderinamumą, integruojant
ilgą laiką nedirbančius asmenis į darbo rinką, vykdomas Užimtumo skatinimo ir motyvavimo
paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelis (toliau –
Modelis). Nuo 2020 m. modelis mis pradėtas įgyvendinti 23 savivaldybėse, šiuo metu
įgyvendinamas 44, o nuo 2023 m. planuojama, kad bus įgyvendinamas visose savivaldybėse.
Vienas iš pagrindinių šio modelio kūrimo tikslų – įdarbinus Atvejo vadybininkus
suderinti užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų bei piniginės socialinės paramos
teikimą, teikti individualizuotą pagalbą, pasitelkiant ir NVO.
Modeliu siekiama didinti nedirbančių asmenų, turinčių daug problemų, socialinę integraciją
– socialinio savarankiškumo ir darbingumo, profesinės kompetencijos ir pajėgumo dalyvauti
darbo rinkoje atkūrimą bei didinimą. Savivaldybių teigimu, modelis reikšmingai prisideda
prie valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų, teikiančių užimtumo
skatinimo, motyvavimo paslaugas ir piniginę socialinę paramą nedirbantiems asmenims,
veiklos koordinavimo ir jų bendradarbiavimo skatinimo.
Įgyvendinant modelį bendradarbiauja savivaldybės, Užimtumo tarnybos specialistai ir (ar)
NVO.
Teikiamų paslaugų sąrašas:
•
Individualios ir grupinės psichologo konsultacijos;
•
Teisinės paslaugos (informavimas ir konsultavimas susijęs su įsipareigojimais –
įsiskolinimai, kt.);
•
Mokymai įvairiomis temomis (savivertė, finansinis raštingumas, skaitmeninis
raštingumas, sveika gyvensena, motyvavimas dėl savęs projektavimo darbo rinkoje)
•
Krizių valdymo paslaugos (priklausomybės);
•
Asmens sveikatos priežiūros paslaugos (stomatologija, psichiatro konsultacijos dėl
priklausomybių ar kitų ligų, kitos.);
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Lydimoji pagalba;
Pavėžėjimas (paslaugos, darbas);
Grupiniai užsiėmimai (savipagalbos grupės);
Kitos paslaugos iš Socialinių paslaugų katalogo.

Ką gali daryti savivaldybių NVO tarybos: susisiekti savivaldybėje su už modelio
įgyvendinimą atsakingais asmenimis, kad NVO taryboje būtų pristatyta savivaldybės
situacija įgyvendinant modelį ir bendradarbiavimo su NVO galimybės/poreikis.
1 pav. Modelį įgyvendinančios savivaldybės
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