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Stebėsenos Komiteto nariams
DĖL RAŠYTINĖS PROCEDŪROS BŪDU TEIKIAMO 2014–2020 METŲ
EUROPOS
SĄJUNGOS
FONDŲ
INVESTICIJŲ
VEIKSMŲ
PROGRAMOS
STEBĖSENOS KOMITETUI SVARSTYTI IR TVIRTINTI SOCIALINĖS APSAUGOS IR
DARBO MINISTERIJOS PASIŪLYMO
Maloniai prašau atidėti svarstymą dėl rašytinės procedūros būdu teikiamo 2014–2020
metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komitetui svarstyti ir
tvirtinti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pasiūlymo nustatyti Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos administruojamos priemonės Nr. 08.1.1-CPVA-K-429 „Paslaugų centrai
vaikams“ projektų atrankos kriterijus.
Ši priemonė nėra svarstyta ir jai nėra pritarta Tarpžinybinėje vaiko gerovės Taryboje.
Siūloma 4 centrų neįgaliems vaikams statyba automatiškai nesprendžia paslaugų neįgaliems vaikams
(ypač su sunkiomis negaliomis) ir jų šeimos nariams plėtros. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
atstovai savo paaiškinime nenurodė paslaugų turinio, minėdami neaiškias, niekam nežinomas, tačiau
kažkodėl tai labai „inovatyvias“ paslaugas, kurių nenori riboti, bet kartu nesugebėjo įvardinti, kokios
tai paslaugos, kokie šių paslaugų finansavimo šaltiniai ir tokių centrų veiklos tęstinumo užtikrinimas.
Apskritai trūksta kompleksinių paslaugų bendruomenėje gyvenantiems neįgaliesiems
(vaikams, suaugusiems), jos plėtojamos labai vangiai, naujų bendruomeninių paslaugų modeliai šešti
metai vis dar bandomi, o šių dienų kontekste visai neaišku, kaip tos paslaugos bus finansuojamos.
Pastebėtina, kad iš ES struktūrinės paramos pastatų pristatyta daug, todėl reikėtų informacijos apie jų
panaudojimo efektyvumą, kiek renovuotų pastatų nebuvo panaudota ir, kiek keitė paskirtį, tušti
prastovėję nustatytus laikotarpius.
Esant tokiam neapibrėžtumui dėl planuojamų paslaugų turinio, skaičiais nepagrįsto poreikio
konkrečioms paslaugoms, bet dideliam norui statyti naujus pastatus, manome, kad reikia išsiaiškinti ir
valstybiškai (ypatingai šių dienų kontekste) atsakingai pažiūrėti į paslaugų infrastruktūros plėtros
poreikį, pagrindžiant jį skaičiais, bet ne „pastebimomis tendencijomis“. Turi būti aiškiai nurodytas
paslaugų turinys ir paslaugų finansavimo mechanizmai bei pagrįstas šių centrų reikalingumas. Todėl
siūlau atidėti šio klausimo svarstymą iki kito posėdžio, apsvarsčius šį klausimą Tarpžinybinėje vaiko
gerovės taryboje.
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