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Priedas Nr. 1 

1. Kokybiniai vaikų dienos centrų veiklos aspektai: 

• Norime apibrėžti kaip Vilniaus mieste suprantama vaikų dienos centrų paslauga ir kokie yra paslaugų 

kokybės kriterijai. 

• Norime susitarti dėl diferencijuojamų paslaugų intensyvumo ir paslaugų kiekio, atsižvelgiant į vaikų 

situacijas ir poreikius. 

• Kuriant vaikų dienos centrų paslaugą norime kalbėtis apie: a) privalomą (bazinę) vaikų dienos centrų 

paslaugą; b) gerąją praktiką; c) vaikų dienos centrų paslaugos siekiamybę. 

• Norime susitarti dėl darbo su šeima ar mokykla vaikų dienos centro paslaugos rėmuose, žinant, kad šį 

darbą atlieka ir atvejo vadybininkai bei socialiniai darbuotojai, dirbantys su šeimomis. 

• Norime susitarti dėl atvejo vadybos (socialinių darbuotojų, dirbančių su šeimomis) vaidmens sudarant 

vaikams ir jų šeimos pagalbos planus vaikų dienos centruose. 

• Norime susitarti dėl paslaugų vaikų dienos centruose skirtingo amžiaus vaikams ir paaugliams bei kaip 

turėtų skirtis finansavimas šioms paslaugoms. 

• Norime, kad vaikų dienos centrų darbuotojai galėtų laisvai pasirinkti darbo su tiksline grupe metodus, 

pvz., mobilus darbas už vaikų dienos centrų patalpų ribų su tiksline grupe ir pan. 

• Norime susitarti, kad LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos rekomendacija „Rekomenduojama, 

kad akredituotą vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugą gautų ne mažiau kaip 10 nuolatinių jos 

gavėjų“  Vilniaus miesto savivaldybėje netaptų prievole „Akredituotą vaikų dienos socialinės 

priežiūros paslaugą turi gauti ne mažiau kaip 10 nuolatinių jos gavėjų“. 

• Siūlome susitarti dėl vaiko galimybės gauti paslaugas dviejuose vaikų dienos centruose, po pusę laiko 

(pvz., tai įmanoma panašaus pobūdžio sistemoje asmenims su negalia). 

2. Finansiniai vaikų dienos centrų veiklos aspektai: 

• Norime susitarti kokios, kokiu dydžiu ir kokiu principu vaikų dienos centrų paslaugos bus 

finansuojamos 2022 metais. 

• 2021 m. pradžioje Vilniaus m. savivaldybės atstovai pateikė savo įsivaizdavimus apie skirtingo 

lygmens paslaugas (už 27,5 Eur/mėn. ir už 50 Eur/mėn.). Norime kalbėtis apie paslaugos finansavimo 

adekvatumą (2021 m. pradžioje vaikų dienos centrų atstovai buvo pateikę detalų apskaičiavimą kiek 

realiai kainuoja bazinė paslauga).     
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• Norime kalbėtis apie kitokį vaikų dienos centrų finansavimo modelio, nes krepšelių finansavimo 

principas yra ydingas (pvz., pagal dabartinę tvarką vienas vaikų dienos centras kokybiškai dirba su 6 

stiprius kompleksinius sunkumus patiriančiais vaikais 5 dienas per savaitę, bet gauna ženkliai mažesnę 

sumą, nei kitas vaikų dienos centras, kuris kiekvieną dieną pasiūlo 30 vaikų užimtumą). Siūlome 

diferencijuoti skirtingo pobūdžio paslaugas ir jų finansavimą. 

• Norime susitarti dėl konkurencijos taisyklių finansavime tarp savivaldybės ir NVO pavaldumo įstaigų 

teikiant vaikų dienos centro paslaugas (pvz., šiuo metu savivaldybės pavaldumo įstaigoms 

finansavimas yra dvigubai didesnis nei NVO). 

3. Strateginiai vaikų dienos centrų veiklos aspektai: 

• Norime užtikrinti, kad vaikų dienos centro paslaugos būtų lengvai prieinamos vaikams, t. y. 

biurokratija būtų kiek įmanoma paprastesnė.  

• Siūlome susitarti kiek Vilniuje (kiekviename mikrorajone) reikia vaikų dienos centrų vietų. Norime 

žinoti koks yra poreikis konkrečiame mikrorajone vaikų dienos centro paslaugai ir vietoms. 

• Manome, kad socialinis darbas su 45 iššūkius patiriančiais vaikais viename vaikų dienos centre negali 

vykti kokybiškai. Siūlome susitarti kiek vaikų maksimaliai gali lankyti vieną vaikų dienos centrą, kad 

darbas vyktų kokybiškai. 

• Norime susitarti kokiu principu remiantis nukreipiami vaikai į vaikų dienos centrus, pvz., jei 

mikrorajone veikia du vaikų dienos centrai. 

• Manome, kad vaikų klubų ir vaikų dienos centrų paslaugos yra skirtingos ir turėtų būti atskirtos. 

Siūlome išsiaiškinti ar dalis paslaugų bei jų finansavimas nėra dubliuojamas. 

 


