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Vaiko gerovės užtikrinimo sistemos schema Lietuvoje

Ankstyvosios intervencijos modelio koncepcija

Ankstyvosios intervencijos ir problemų sprendimo santykis vaiko
gerovės / pagalbos šeimai sistemoje

Ankstyvosios intervencijos modelio koncepcija

Ankstyvosios intervencijos modelio sąvokos
• Vaikas - žmogus iki 18 metų, išskyrus atvejus, kai Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta kitaip. Jeigu
asmens amžius yra nežinomas ir yra priežasčių manyti, kad jis yra nepilnametis, toks asmuo laikomas vaiku,
iki bus nustatyta priešingai. (LR Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 pakeitimo įstatymas. 2017 m. rugsėjo 28 d. Nr. XIII-643).

• Vaiko gerovė – visuma vaiko, šeimos ir socialinių faktorių, užtikrinančių sėkmingą vaiko vystymąsi ir
saugumą, atsižvelgiant į vaiko individualius poreikius.

• Ankstyvoji intervencija - ankstyvas vaiko gerovės rizikų identifikavimas ir savalaikės pagalbos suteikimas.

Ankstyvosios intervencijos tikslas - teikti pagalbą anksčiau nei atsiranda problemos.

• Rizikos faktoriai – tai veiksniai šeimos funkcionavime ir / ar aplinkoje, kurie turi įtakos vaiko gerovei ar
potencialiai gali kelti grėsmę vaiko gerovės užtikrinimui artimoje ateityje.

Ankstyvosios intervencijos modelio koncepcija

Ankstyvosios intervencijos modelio principai
• Holistinis požiūris.

• Vaiko gerovės pirmenybė.
• Vaiko / šeimos autonomijos.

• Atsakomybių pasidalinimo – bendradarbiavimo.
• Lankstumas ir nuolatinis tobulinimas.

• “Sveiko proto” principas.

Ankstyvosios intervencijos modelio koncepcija

Ankstyvosios intervencijos jungtys su vaiko gerovės sistemos
subjektais

Ankstyvosios intervencijos modelio koncepcija

Ankstyvosios intervencijos modelio (AIM) diegimo
savivaldybėje procesas

Ankstyvosios intervencijos modelio koncepcija

Vaiko gerovės rizikų vertinimo pagal AIM procesas

Vaiko apsaugos ir gerovės esminės sritys, adaptuotos Lietuvos
situacijai

Ankstyvosios intervencijos modelio koncepcija

Vaiko gerovės rizikų vertinimo metodikos (S.M.A.R.T. tėvystės)
struktūriniai lygmenys

Vaiko gerovės rizikos lygiai
Vaiko gerovės rizikos išskiriamos į keturis lygius:
0 – šiame lygyje vaikui nereikalinga papildoma pagalba, jis gauna bendrąsias
(universalias) paslaugas, atitinkančias jo poreikius.
1 – vertinant situaciją matomi tam tikri nerimą keliantys požymiai, išryškėja
sritys, kuriose reikia papildomo dėmesio ir darbo su vaiku, šeima (prevencija).
2 – vertinant situaciją matomos sritys, kuriose reikia didesnio darbo su vaiku ir
šeima, dirbant su atveju pasitelkiami kiti specialistai ar specialistų komanda
(ankstyvoji intervencija).
3 – vertinant situaciją išryškėja realus intensyvios pagalbos poreikis vaikui ir
šeimai (intervencija).

Vaiko gerovės rizikos veiksnių vertinimas

Vaiko vystymasis

Vaiko gerovės rizikos veiksnių vertinimas

Tėvystės įgūdžiai

Vaiko gerovės rizikos veiksnių vertinimas

Socialiniai veiksniai

Vaiko gerovės rizikos veiksnių vertinimas

Socialiniai veiksniai

Vaiko gerovės rizikos veiksnių vertinimas

Socialiniai veiksniai

Vaiko ir šeimos apsaugos faktoriai
APSAUGOS FAKTORIAI
VAIKO

TĖVŲ (GLOBĖJŲ)

SOCIALINĖS APLINKOS

1.1 Gera sveikata

2.1 Stiprus ryšys su vaiku

3.1 Stipri išplėstinės šeimos parama

1.2 Savarankiškumas, aktyvi laikysena

2.2 Gebėjimas sukurti vaiko augimui ir
raidai tinkamą aplinką, patenkinti vaiko
poreikius
2.3 Žinios apie vaiko raidą

3.2 Stiprus šeimos paramos tinklas

1.3 Gebėjimas pasitikėti aplinkiniais

1.4 Gebėjimas atsispirti neigiamoms
įtakoms
1.5 Pomėgiai ir interesai kurioje nors
srityje
1.6 Geri socialiniai įgūdžiai
1.7 Gebėjimas sukurti ir išlaikyti ryšius su
bendraamžiais
1.8 Gebėjimas sukurti ir išlaikyti ryšius su
suaugusiais
1.9 Gebėjimas prašyti pagalbos

2.4 Geri socialiniai įgūdžiai
2.5 Pagarba ir pasitikėjimu grįsti šeimos
santykiai
2.6 Gebėjimas įveikti įtampą kasdienio
gyvenimo krizėse
2.7 Noras spręsti kylančius sunkumus
2.8 Gebėjimas keisti savo elgesį

2.9 Siekis ir gebėjimas stiprinti ryšius su
kaimynystės bendruomene
2.10 Gebėjimas prašyti ir priimti pagalbą
2.11 Pakankami materialiniai resursai
(santaupos, nekilnojamas turtas ir pan.)
2.12 Bendravimas tarp vaiko ir vieno
kurio negyvenančio kartu tėvų (globėjų)

3.3 Aktyvi, šeimas palaikanti kaimynystės
bendruomenė, gebanti atpažinti rizikas ir
adekvačiai į jas reaguoti
3.4 Prieinamas paslaugų tinklas ir pagalba
įvairiose institucijose
3.5 Glaudus tarpinstitucinis ir
tarpsektorinis bendradarbiavimas

Rizikų vertinimo apibendrinimai

Apsaugos faktorių vertinimo apibendrinimai

Pagalbos veiksmų plano sudarymas
• Jei pagal visus rizikos kriterijus identifikuojamas 0 (žalias) lygis, pagalbos planas
nesudaromas, kadangi nėra poreikio.
• Jei 1 (geltonas) rizikos lygmuo, atvejo vadybininkas (ar rizikas vertinęs kitas specialistas)

paslaugas parenka ir pagalbos planą sudaro savarankiškai.
• Jei nors pagal vieną rizikos vertinimo kriterijų nustatomas 2 (oranžinis) ar 3 (raudonas)

rizikos lygmenys, atvejo vadybininkas veikia kartu bent su vienu kitu tarpinstitucinės
komandos specialistu ar netgi (ypatingai 3 rizikos lygmens atveju) su visa komanda ir
paslaugos bei pagalbos planas sudaromi kolegialiai kartu identifikuojant poreikius,
formuluojant konkrečius siektinus pokyčius, jiems pasiekti būtinas paslaugas ir tarpusavio
atsakomybes už šių paslaugų teikimą.

Paslaugų klasifikacija pagal AIM: vaiko vystymasis
Rizikos vertinimo kriterijų rizikos lygiai
0

1

2

3

VAIKO VYSTYMASIS

PASLAUGOS

Universalios paslaugos (švietimo,
sveikatos ir kt.)

Psichologo / psichoterapeuto konsultacijos
tėvams / vaikui
Psichiatro konsultacijos
Bendrosios socialinės paslaugos
Tikslinės terapijos: smėlio, molio, žaidimų,
(informavimas, konsultavimas,
pykčio valdymo ir kt.
tarpininkavimas, transporto
Mediacija
organizavimas ir kt.)
Specializuotos gydymo paslaugos
Prevencinės
programos
mokyklose :
Gydymas nuo priklausomybių
patyčių prevencijos, rūkymo prevencijos
ir kt.
Pagalba sunkaus elgesio paaugliams (tame
Lytinio švietimo pamokos
tarpe ir rezidentinė)
Vaiko raidos centras
Reabilitacijos paslaugos
Psichologinė pedagoginė tarnyba
Psichologo konsultacijos
Savipagalbos grupės tėvams / vaikams
Logopedo konsultacijos
Šeimos konferencija
Surdologo konsultacijos
Asmeninis asistentas vaikui su negalia ir / ar
Mitybos specialisto konsultacijos
asistentas šeimai
Pozityvios tėvystės kursai
Profesionali (socialinė) globa
Savipagalbos grupės tėvams / vaikams
Specializuota pagalba vaikams, patyrusie ms
Mentorystė
smurtą ir / ar seksualinę prievartą
Vaikų dienos centras
Neformalus ugdymas
Jaunimo užimtumo centras
Atviros jaunimo erdvės
Bendruomenės
organizac ijos
(bendruomenių centrai, namai ir pan.)
Bendruomenės ir kaimynystės plėtros
paslaugos
Bendruomenės organizavimas
Mokytojo asistentas
Palydimoji globa

Paslaugų klasifikacija pagal AIM: tėvystės įgūdžiai

Rizikos vertinimo kriterijų rizikos lygiai

TĖVYSTĖS ĮGŪDŽIAI

PASLAUGOS

0

1

Universalios paslaugos (švietimo,
sveikatos ir kt.)
Bendrosios socialinės paslaugos
(informavimas, konsultavimas,
tarpininkavimas, transporto
organizavimas ir kt.)
Prevencinės paskaitos, seminarai
Pozityvios tėvystės kursai
Psichologo konsultacijos
Mentorystė
Asmeninis asistentas
Tėvų klubai ir kitos savitarpio paramos
tėvų grupės
Bendruomenės organizavimas

2

3

Psichologo / psichoterapeuto konsultacijos
tėvams / vaikams
Savipagalbos grupės tėvams / vaikams
Šeimos terapija
Šeimos konferencija
Vaiko ir šeimos centras
Specializuota pagalba vaikams, patyrusiems
smurtą ir / ar seksualinę prievartą
Kompleksinė
pagalba
globėjams
(rūpintojams) ir įtėviams
Profesionali (socialinė) globa
Krizių intervencija

Paslaugų klasifikacija pagal AIM: socialiniai veiksniai
Rizikos vertinimo kriterijų rizikos lygiai

SOCIALINIAI VEIKSNIAI

PASLAUGOS

0

1

Universalios paslaugos (švietimo,
sveikatos ir kt.)
Bendrosios socialinės paslaugos
(informavimas, konsultavimas,
tarpininkavimas, transporto
organizavimas ir kt.)
Prevencinės paskaitos, seminarai
Pozityvios tėvystės kursai
Psichologo konsultacijos
Nukreipimas į Darbo biržą
Įtraukimas į NVO, bendruomenines
veiklas (savanorystė)
Bendruomenės organizavimas
Mentorystė
Aprūpinimas techninės pagalbos
priemonėmis
Soc. pedagogo pagalba
Piniginė socialinė parama
Bendruomenės plėtra
Labdaros / paramos organizavimas
Pagalbos maisto produktais programa
Palydimoji globa

2

3

Psichologo / psichoterapeuto konsultacijo s
tėvams / vaikui
Savipagalbos grupės tėvams / vaikams
Šeimos terapija
Šeimos konferencija
Mediacija
Specializuotos gydymo paslaugos
Gydymas nuo priklausomybių
Reabilitacijos paslaugos
Paslaugos ilgalaikiams bedarbiams
Specialiosios socialinės paslaugos (pagalba
namuose, dienos socialinės globos ar
integralios pagalbos paslaugos, laikino
atokvėpio paslaugos, laikino
apnakvyndinimo paslaugos, trumpalaikė
socialinė globa ir kt.)
Tarpininkavimas ir bendruomenės
konfliktų sprendimas
Krizių intervencija

Atvejo vadybininkas AIM
• yra centrinis veikiantis subjektas atskiro atvejo ir konkrečių paslaugų
lygmeniu, kur jam lygiaverčiai padeda su vaiko gerove susijusių kitų
institucijų specialistai;

• turi

papildomą

atsakomybę

stebėti

konkretaus

atvejo

procese

pasiekiamus pokyčius ir inicijuoti atskirų specialistų ar visos specialistų
komandos susitikimus veiksmų derinimui, koordinavimuisi, atvejo pokyčių
stebėsenai, pagalbos plano sudarymui.

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius (TBK) AIM
• Pagrindinė TBK atsakomybė yra šalinti institucines kliūtis bendradarbiavimui ir
efektyviam paslaugų teikimui bei plėtojimui. Šia atsakomybe TBK dalinasi su kitų

vaiko gerovės institucijų vadovais: inicijuoja susitikimus su atitinkamos institucijos
ar visų institucijų vadovais, aptaria su kasdiene praktika susijusias procedūras ir
užtikrina bendradarbiavimui palankią aplinką.
• Kita labai svarbi TBK atsakomybė – tai vaiko gerovės ir šeimos paslaugų poreikio /
pasiūlos analizė, savivaldybės administracijos ar valstybės institucijų informavimas
apie trūkstamas reikalingas paslaugas. Prisiimdamas šią atsakomybę TBK nuolat
sistemingai stebi vaiko gerovės paslaugų poreikį / pasiūlą, identifikuoja paslaugų
administravimo kliūtis ar sunkumus, rekomenduoja savivaldybės administracijai
pagrindinius vaiko gerovės ir šeimos paslaugų pokyčius.

Ankstyvosios intervencijos modelio koncepcija

Vaiko gerovės rizikos vertinimo metodikos taikymo procesas

Vaiko gerovės rizikos vertinimo metodika = S.M.A.R.T. tėvystė

smarttevyste.lt

Ankstyvosios intervencijos modelio taikymo Lietuvos savivaldybėse
rekomendacijos
• Valstybės ir savivaldybės lygiu įdiegti Ankstyvosios intervencijos modelį, skiriant ypatingą
dėmesį šio modelio diegimo, praktinio taikymo bei palaikymo procesams.
• Sistemingai papildyti dabar jau veikiančią paramos vaiko gerovei ir šeimai praktiką, grindžiamą
problemų sprendimo modeliu, prevencijos bei ankstyvosios intervencijos praktikomis.
• Skirti papildomus specialistų resursus Ankstyvosios intervencijos užtikrinimui, įvedant atvejo
vadybininko pareigybes bei suderinant tarpinsitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus
funkcijas.
• Užtikrinti nuolatinį specialistų, dirbančių ankstyvosios intervencijos srityje, kvalifikacijos kėlimą
ir supervizijas.
• Parengti elektroninį įrankį, automatizuojant parengtą Ankstyvosios intervencijos modelio Vaiko
rizikų vertinimo metodiką bei dokumentacijos paketą ir sukuriant reikiamą duomenų bazę,
kuria galėtų naudotis šioje srityje dirbantys specialistai.
• Savivaldos ir valstybiniu lygmeniu užtikrinti nuolatinį vaiko gerovės situacijos ir paslaugų
stebėseną, analizę ir vertinimą ir atitinkamai planuoti reikiamų vaikui ir šeimai paslaugų plėtrą,
finansavimą ir paslaugų kokybės gerinimą.
• Naudotis S.M.A.R.T. tėvystės internetine platforma tiek specialistų lygiu, tiek skatinant aktyviai
įsitraukti ir tėvus.
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