Institucinės globos pertvarkos klasterio konferencijos, skirtos likusių be tėvų globos vaikų
(įskaitant kūdikius), patiriančių riziką vaikų bei jų šeimos gerovės užtikrinimo temai,
darbotvarkė
Konferencijos vieta: viešbutis „Crown Plaza Vilnius“ (Gintarinė salė), M. K. Čiurlionio g. 84, Vilnius.
Konferencijos data: 2017 m. spalio 26 d.
Konferencijos pradžia–pabaiga: 9.00–16.30 val.
Konferencijos moderatoriai: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šeimos ir
bendruomenių departamento direktorė Daina Urbonaitienė ir Valstybės vaiko teisių apsaugos ir
įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorė Žydronė Žukauskaitė-Kasparienė.
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Programa
Dalyvių registracija.
Sveikinimo žodis.
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis
Sveikinimo žodis.
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Vilma Šilalienė
Lietuva be vaikų namų – apsilankymo savivaldybėse įžvalgos.
Lietuvos Respublikos Prezidento patarėja Ramunė Guobaitė-Kirslienė
Kelias link Lietuvos be vaikų namų: vizija, kertiniai sistemos elementai ir
pagrindinės darbų kryptys.
VšĮ Viešosios politikos ir vadybos instituto direktorius Haroldas Brožaitis
De-institucionalizacija – „Dar vis nebaigti pokyčiai“: tikslai, pavojai, pamokos,
iššūkiai (pavyzdžiai iš Bulgarijos, Gruzijos ir kitų šalių).
Tarptautinės SOS vaikų kaimų organizacijos regiono programų plėtros patarėjai
Andro Dadiani ir Radostina Paneva
Vaikų poreikių vertinimo pertvarkomose globos įstaigose išvados.
VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuro atstovė Aurelija Jankienė
Kavos pertraukėlė.
Socialinių darbuotojų patirtys rengiant vaikus savarankiškam gyvenimui
bendruomeniniuose vaikų globos namuose.
Mykolo Romerio universiteto profesorė Vida Gudžinskienė
Pasidalinimas savivaldybės gerąja patirtimi.
Kauno miesto savivaldybės mero patarėja Irena Segalovičienė
Institucinės globos pertvarkos iššūkiai ir jų įveikos galimybės savivaldybėse.
Lietuvos savivaldybių asociacijos viceprezidentas, Lietuvos savivaldybių asociacijos
(LSA) Socialinių reikalų komiteto pirmininkas, Alytaus rajono savivaldybės meras
Algirdas Vrubliauskas
Pietūs
Vieša ekspertų diskusija: Atskirų ministerijų vaidmuo, siekiant užtikrinti vaiko
ir jo šeimos gerovę.
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos
ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos viceministrai
Kavos pertraukėlė.
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Institucinės globos pertvarkos I etapas. Bandomosios bendruomeninės 00:20
paslaugos vaikams.
Projekto „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje
teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“ Vaiko ir šeimos gerovės
ekspertas Audrius Natkevičius

15.05–15.25

Bandomosios bendruomeninės paslaugos: Socialinių globėjų paslauga.
BĮ Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro direktorė Diana Deveikienė
Bandomosios
bendruomeninės
paslaugos:
Kompleksinė
pagalba
besilaukiančioms moterims ir vienišų motinų šeimoms su vaikais.
VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai“ direktorė Regina Zabielienė
Bandomosios bendruomeninės paslaugos: Palydimoji globa.
VšĮ Vaikų ir paauglių socialinio centro socialinė darbuotoja Saulė Butkevičiūtė
Bandomosios bendruomeninės paslaugos: Šeimos modelio bendruomeniniai
namai.
VšĮ SOS vaikų kaimo socialinių paslaugų šeimai vadovas Rimvydas Augutavičius
Konferencijos apibendrinimas.
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos direktorė Žydronė Žukauskaitė-Kasparienė
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