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Kas yra atvejo 
vadyba? 

Atvejo vadyba – atvejo vadybininko koordinuojamos

kompleksinės pagalbos vaikui ir jo atstovams pagal įstatymą
organizavimas bei teikimas, siekiant jiems padėti įveikti iškilusius
socialinius sunkumus, kurių sėkmingas sprendimas sudarytų prielaidas
išvengti galimų vaiko teisių pažeidimų ir sudarytų sąlygas savarankiškai
užtikrinti vaiko teises bei teisėtus interesus.

Atvejo vadybininkas – socialinis darbuotojas,

koordinuojantis atvejo vadybos procesą, paskirtas savivaldybės socialinių
paslaugų įstaigos, kuriai savivaldybė suteikė įgaliojimus teikti socialines
paslaugas šeimoms savivaldybėje, vadovo ar jo įgalioto asmens.

Atvejo vadybininkas 

 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.



Atvejo vadybos taikymas:
Atvejo vadybos tvarkos aprašas (patvirtintas Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. kovo 29 d. įsakymu 
Nr. A1-141)

1) Atvejo vadyba taikoma ir inicijuojama Valstybės vaiko teisių apsaugos ir
įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
teritoriniam skyriui vadovaujantis Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu
nustačius vieną iš grėsmės vaikui lygių. Teritorinis skyrius elektroninėmis
ryšio priemonėmis ir (ar) raštu nevėliau kaip kitą darbo dieną po grėsmės
vaikui lygio nustatymo kreipiasi į savivaldybės socialinių paslaugų įstaigą,
su prašymu paskirti atvejo vadybininką;

2) Atvejo vadyba gali būti taikoma nenustačius grėsmės vaikui lygio, bet
esant poreikiui vaikui ir šeimai gauti kompleksinę pagalbą. Atvejo vadybą
gali inicijuoti savivaldybės administracija, seniūnija, socialinių paslaugų
įstaiga ar kita įstaiga, organizacija, šeima, kreipdamiesi su prašymu paskirti
atvejo vadybininką.





Atvejo vadybą 

sudaro:

1) Šeimos poreikių pagalbai ir socialinės rizikos reiškimosi lygio

šeimoje vertinimas, pagalbos organizavimas, vaiko individualių

poreikių ir šeimos socialinės aplinkos, rizikų ir galimų pagalbos

šaltinių įvertinimas;

2) Pagalbos plano sudarymas;

3) Pagalbos plano įgyvendinimas;

4) Šeimos stebėsena;

5) Periodinis pagalbos plano peržiūrų organizavimas.

Su šeima dirba atvejo vadybininko sudaryta specialistų komanda, kurioje

turi pareigą dalyvauti atvejo vadybininko kviečiami sveikatos priežiūros,

švietimo, socialines paslaugas toje savivaldybėje teikiančių įstaigų, atitinkamų

teisėsaugos institucijų atstovai ar kitų sričių specialistai pagal vaiko poreikius.

Taip pat gali būti kviečiami dalyvauti vietos bendruomenės ir nevyriausybinių

organizacijų atstovai (Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 37 straipsnis).



Atliekant šeimos poreikių vertinimą Atvejo 

vadybininkas atlieka:

Pagal Atvejo vadybos tvarkos aprašą.  Nr. A1-141, 2018-03-29.

 turimų / gautų dokumentų apie vaiką ir šeimą analizė,

 inicijuojamas pokalbis su šeima (apie esamas problemas, pagalbos poreikį,

atvejo vadybos proceso inicijavimo priežastis, etapus, šeimos ir specialistų

funkcijas pagalbos procese ir pan.),

 atliekama šeimos stebėsena jos gyvenamojoje aplinkoje.

 Šeimos poreikiams pagalbai įvertinti gali būti taikomi specializuoti vaiko ir (ar)

šeimos vertinimo metodai (ekožemėlapis, genograma ir kt.).





Socialinės rizikos veiksnių reiškimosi lygiai pagal kuriuos vertinami 

šeimos poreikiai pagalbai:

Pagal Atvejo vadybos tvarkos aprašą.  Nr. A1-141, 2018-03-29.

0 lygis – socialinės rizikos veiksnių nenustatoma, gali būti tenkinami teikiant

prevencinę pagalbą ir (ar) bendruomenėje teikiamas paslaugas;

1 lygis – nustatomi socialinės rizikos veiksniai ir sritys, kuriose vaikui ir jo

šeimai reikia ankstyvosios intervencijos, tačiau daugelis poreikių gali būti

patenkinami teikiant prevencinę pagalbą;

2 lygis – nustatomi socialinės rizikos veiksniai ir sritys, kuriose reikia

intensyvios intervencinės pagalbos, tačiau daugelis vaiko ir jo šeimos poreikių gali

būti patenkinami vykdant ankstyvąją intervenciją;

3 lygis – nustatomas intensyvios intervencinės pagalbos poreikis vaikui ir jo

šeimai, kuris negali būti patenkinamas teikiant prevencinę pagalbą, bendruomenėje

teikiamas paslaugas ir (ar) vykdant ankstyvąją intervenciją.



Atvejo nagrinėjimo posėdžio organizavimas
Pagal Atvejo vadybos tvarkos aprašą.  Nr. A1-141, 2018-03-29.

Į atvejo nagrinėjimo posėdį kviečiami:

VVTAĮT teritorinio skyriaus atstovas taip pat šie asmenys pagal poreikį:

 vaikas (jei tai neprieštarauja jo interesams, sprendžia VVTAĮT) ir vaiko tėvai;

 mobiliosios komandos atstovas (jeigu vaikui nustatytas antrasis grėsmės lygis);

 socialinis darbuotojas, dirbantis su šeima;

 sveikatos priežiūros įstaigos specialistas;

 švietimo įstaigos, kurioje vaikas yra ugdomas, specialistas;

 policijos pareigūnas;

 šeimos ir (ar) vaiko gyvenamosios vietos seniūnijos atstovas;

 kiti specialistai, galintys suteikti informacijos apie vaiką ir jo šeimą ir (ar) teikti jiems pagalbą;

 vietos bendruomenės nariai, nevyriausybinių organizacijų atstovai ir kt.



Pagalbos plano sudarymas
Atvejo vadybos tvarkos aprašo 2 priedas

 Sudarant pagalbos planą, atsižvelgiama į socialinės rizikos veiksnius, jų reiškimosi lygį šeimoje.

 Numatomi konkretūs pagalbos plano tikslai ir rezultatai, aiškiai apibrėžiama visų asmenų atsakomybė,

užduotys ir konkretūs vykdytojai bei numatomi veiksmų ir priemonių įgyvendinimo terminai ir kita svarbi

informacija.

 Pagalbos planą pasirašo atvejo vadybininkas, pilnamečiai šeimos nariai ir kiti specialistai, kurie dalyvauja

sudarant ir įgyvendinant pagalbos planą.

 Pagalbos plano įgyvendinimą koordinuoja atvejo vadybininkas, konsultuodamasis su socialiniu darbuotoju,

dirbančiu su šeima, bei kitais specialistais, kurie dalyvauja sudarant ir įgyvendinant pagalbos planą, dėl jo

įgyvendinimo eigos, galimų trukdžių ir pan.



Atvejo vadybos proceso užbaigimas

Atvejo vadybos procesas užbaigiamas, kai atvejo nagrinėjimo

posėdžio metu atvejo vadybininkas ir kiti atvejo vadybos procese

dalyvaujantys specialistai, atlikę vaiko ir jo šeimos situacijos

vertinimą, nustato, kad:

1) šeima pajėgi savarankiškai užtikrinti vaiko teises ir teisėtus

interesus;

2) pagalbos plane numatyta ir teikta pagalba nepadėjo tėvams pakeisti

elgesio su vaiku, jie neužtikrina vaiko teisių arba jas pažeidžia;

3) šeima išsikėlė (nebegyvena) iš savivaldybės, kurioje pradėtas

šeimos atvejo vadybos procesas.



Paslaugų teikimo principai

• Kliento savanoriškumas.

•Adekvatumas – paslaugos turi geriausiai atitikti kliento poreikius.

• Savipagalbos skatinimas –pagalbos teikimas turi skatinti asmens savarankiškumą.

• Holistinis požiūris – reikia matyti ne tik problemas, bet ir visą ryšių tinklą.

• Lankstumas – poreikiai nuolat pervertinami.

• Tęstinumas.

• Normalizavimas – paslaugų teikimas turi sukurti ne išimtines, o normalias sąlygas klientui.

• Bendradarbiavimas – tiek tarpinstitucinis, tiek tarp paslaugų teikėjų ir gavėjų.



Atvejo vadybos procesai inicijuoti Klaipėdos m. 

sav. per laikotarpį nuo 2018-07-01 iki 2019-10-04

Inicijuoti atvejo vadybos procesai 

630

Aktyvūs atvejo 
vadybos procesai

445

Užbaigti atvejo 
vadybos 
procesai

185

Atvejo 
vadybininkas 

neskirtas

0

*Informacija parengta vadovaujantis Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos SPIS duomenimis
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Nuo 2019-01-01 iki 2019-10-01  

82 šeimoms užbaigtas atvejo vadybos procesas

Šeima pajėgi savarankiškai užtikrinti vaiko teises ir teisėtus

interesus

pagalbos plane numatyta ir teikta pagalba nepadėjo

tėvams pakeisti elgesio su vaiku, jie neužtikrina vaiko teisių

arba jas pažeidžia

 šeimoje neliko nepilnamečių vaikų;

šeima išsikėlė (nebegyven13a) iš savivaldybės, kurioje

pradėtas šeimos atvejo vadybos procesas;

šeimoje augusiems vaikams nustatyta nuolatinė globa

kitos priežastys (pvz. paslaugų gavėjas mirė, nežinoma

šeimos gyvenamoji vieta ir kt.)



AČIŪ UŽ BENDRADARBIAVIMĄ


