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❖ Šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas.

❖ Valstybė saugo ir globoja šeimą, motinystę, tėvystę ir 
vaikystę.

❖ Santuoka sudaroma laisvu vyro ir moters sutarimu.
Sutuoktinių teisės šeimoje lygios. 

❖ Tėvų teisė ir pareiga - auklėti savo vaikus dorais žmonėmis 
ir ištikimais piliečiais, iki pilnametystės juos išlaikyti.

❖ Vaikų pareiga - gerbti tėvus, globoti juos senatvėje ir 
tausoti jų palikimą.



Visuomenė-istoriškai susidariusi 
sąmoningai organizuotų asmenų 
visuma.

Valstybė -tam tikroje konkrečioje 
teritorijoje gyvuojanti politinė 
organizacija, turinti nuolatinę valdžią, 
nuolatinius gyventojus, apibrėžtą 
teritoriją ir suverenitetą.



Nepastovumo, netikrumo, nuolatinės 
prievartos ir  smurto kontekste mūsų 
valstybės ir jos visuomenės žmonės  
ištroškę:

 Geranoriškumo ir meilės atmosferos

 Pastovumo ir saugumo terpės

 Tarpusavio pasitikėjimo  santykių

 Lygiaverčio pagarbaus bendravimo

 Savo šaknų,  savo tapatumo-identiteto  
suvokimo

Šeima-pagrindinė natūrali viso to mokytoja.



Santuoka sudaroma laisvu vyro ir moters 
sutarimu. Sutuoktinių teisės šeimoje lygios. 

 Šeimoje savarbiausias ryšys tarp vyro ir moters. Šis 
ryšys-santuoka. Santuoka -pagrindas šeimos  
autonomijos užtikrinimui

 Santuoka - socialinės tvarkos prielaida ir 
užtikrinimas. Ji siejasi su apeigomis, kurios yra tam 
tikra auklėjimo forma visuomenei. 

 Santuoka – padeda  užtikrinti ilgalaikį 
įsipareigojimą, ypatingai svarbų vyrams, padedantį  
jiems poligaminę prigimtį  perkeisti į monogaminį 
gyvenimą.



Santykis tarp vyro ir žmonos lemia 
kitų santykių šeimoje kokybę

 Šeimos institute vyro ir žmonos, tėvo ir 
motinos vaidmenys ir dialogu grįstas santykis 
yra pagrindinė prielaida  vaiko raidai, jo 
psichikos sveikatai ir  identiteto 
formavimuisi.

 Vaikų globos namuose, socializacijos 
centruose ir įkalinimo įstaigose didžioji 
dauguma yra iš šeimų, kuriose vyro ir žmonos 
ryšys nebuvo grįstas ilgalaikio įsipareigojimo 
ir pasitikėjimo santykiu.



Mokslininkės Giedrės Širvinskienės 
2014m. duomenimis 
 “Santuokoje gyvenančios moterys du kartus 

rečiau patyrė negatyvias emocijas nėštumo metu, 
palyginti su vienišomis ir gyvenančiomis poroje 
nesusituokusiomis motinomis. 

 Susituokusios moterys buvo 1,5karto mažiau 
depresiškos nei gyvenančios poroje 
nesusituokus.“



Jei nenustos silpnėti  šeimos institutas, 
prognozuojami tokie demografinio santykio
(0-64/65 +)rodikliai Europoje 1990 2050 m.



Tėvų valdžia vaikams (LR CK 11skyriaus1skirsnio 3.155: 
„Tėvų valdžios turinys:

Vaikai iki pilnametystės ar emancipacijos yra tėvų
prižiūrimi. Tėvai turi teisę ir pareigą dorai auklėti ir
prižiūrėti savo vaikus, rūpintis jų sveikata, išlaikyti juos, 
atsižvelgdami į jų fizinę ir protinę būklę sudaryti
palankias sąlygas visapusiškai ir harmoningai vystytis, 
kad vaikas būtų parengtas savarankiškam gyvenimui
visuomenėje.”

Valdžia yra teisė ar galia pajungti savo valiai.(Dabartinės 
lietuvių kalbos žodynas -Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2006; internetinė 
versija, 2011. – http://dz.lki.lt)

Kokie terminai dominuoja Lietuvos 
teisės aktuose?



 Turinčioms tris ir daugiau vaikų, kurios stokoja 
neformalios pagalbos?

 Turinčioms slaugomą vaiką ar šeimos narį ligonį, 
kurios stokoja neformalios pagalbos?

Kas PADEDA vaikams?
 kai vaikų tėvas ir mama emigruoja ? 
 kurių tėvai krizę išgyvena ar yra ant skyrybų slenksčio?
 kurių tėvai išsiskyrę, sukūrę kitą šeimą, yra kiti vaikai 

iš buvusios šeimos?
 kurių tėvai nuolat keičia partnerius ir ieško vaikų 

atramos?
 Kai vienas iš tėvų ligonis ar neįgalus?

Kas PADEDA šeimoms, kol dar jie nėra įrašyti į 

socialinės rizikos šeimų sąrašą?



Kokios yra valstybinės ar savivaldybinės pagalbos 
šeimoms programos, kurias gali pasiūlyti socialinis 
darbuotojas kiekvienoje seniūnijoje šeimai, kai  vienas ar 
abu tėvai 

 serga  priklausomybes ligų I, II stadija?

 linkę į smurtinius santykius?

 stokoja bendravimo su vaikais įgūdžių?

 Stokoja savigarbos ir gebėjimo pareikalauti savo teisių, kai 
yra išnaudojami darbdavių, niekinami ir apgaudinėjami 
valdininkų?

 susirgo ūmia ar lėtine somatine(ar psichosomatine) liga?

Kas PADEDA tėvams, kol dar jie nėra 

tapę socialinę riziką patiriančiais?



 Valdininkai yra visuomenės ir valstybės pagrindas. Šeima turi 
jiems paklusti, nes aukščiausia vertybė-valdžia.

 Valstybės valdininkai  kontroliuoja šeimą, motinystę, tėvystę ir 
vaikystę.

 Sutuoktinių teisės šeimoje lygios, bet skyrybų atveju vienas iš 
tėvų  gali nesirūpinti savo vaikais, nes nėra surandami asmenys, 
kurie privalo mokėti priteistus alimentus (išlaikymą) vaikui. 
Valstybė tai toleruoja.(22000 teismo sprendimų nevykdomi)

 Tėvų teisė ir pareiga - auklėti savo vaikus dorais žmonėmis ir 
ištikimais piliečiais, iki pilnametystės juos išlaikyti, tačiau  
neretai įvairios institucijos deda pastangas perimti šias funkcijas 
ir tėvų net nelaiko partneriais vaikų ugdymo procese. 

 Vaikų pareiga - gerbti tėvus, globoti juos senatvėje ir tausoti jų 
palikimą, nepriklausomai nuo to, gerbė ar globojo juos tėvai 
vaikystėje, paauglystėje ir  vėliau. 

Susidaro įspūdis, jog realybėje 



šeimos savivertę
silpnina

Silpnina šeimos savivertę

Kokybinis tyrimas

Minimalių 
materialinių 

sąlygų 
neturėjimas 

(buto, darbo),

Atsakomybės 
neprisiėmimas

Nemokėjimas priimti 
nesėkmių, spręsti 

konfliktų

Nemokėjimas 
bendrauti su 

aplinkiniais be 
alkoholio

Ikivedybinis 
šeimyninis 
gyvenimas

Pilnos šeimos 
pavyzdžio 

neturėjimas

Materialių vertybių 
absoliutinimas

Priklausomybės: 
nuo alkoholio, 

narkotikų, 
televizijos, 

kompiuterio,
lošimo

Konkurenciniai 
santykiai šeimoje

Šeimos narių 
apkalbėjimas su 

bendradarbiais ir draugais 

vartotojiškas 
požiūris į  gyvenimą

Smurtiniai santykiai 
visuomenėje, 

persiduodantys ir į šeimą

Visi reiškiniai, renginiai, 
kurie atskiria žmones 

vienus nuo kitų: klubai, 
restoranai, kur būna be 

šeimų

abejingumas 
vienas
Kitam

šeimoje

Darboholizmas, pinigų 
kultas 

Nebuvimas 
kultūrinės erdvės, 
kur šeima galėtų 
būti kartu. Net 

bažnyčioje, 
koncertuose, 
muziejuose 

“nepatogu” būti su 
vaikais

Nuolatinis  dejavimas 
ir skundimasis, kad 
blogai: valdžia bloga, 
viskas blogai, 
neieškojimas išeičių



Šeimos savivertę stiprinantys veiksniai

Priesaika, pasižadėjimas,
nuostata nesiskirti

“Tada ištartas „taip“ mane sustiprina, kai suabejoju, kokia prasmė gyventi 
kartu, kai vienas kitą net skaudinam, kai kyla mintys apie skyrybas. Tada 

ištartas „taip“ priverčia tiesiog nusileisti, iškęsti, pažvelgti į reikalą iš kitos 
pusės ir kaip džiaugiuosi tada, suradęs išeitį.” 

Tradicijos

Focus grupės narių nurodyti veiksniai Focus grupės narių išsireiškimai

Kritiškų šeimai
momentų įveikimas

Laisvalaikis su šeima

“Laisvalaikis, kurį šeimos praleidžia kartu yra neįkainuojamas dalykas: 
vakaronės, stovyklos, varžybos, plaukimas baidarėmis. Ir tai didžiausia 
vertybė. Po to galima susitikus kalbėtis , prisiminti, ir tai niekada nenuvertėja 

ir niekas  to neatims, nepavogs.”

“Visuomenėje kuriamas modelis, kad  kančios, nelaimės, skausmo, krizės 
visuomenėje kaip ir nėra. Jei tave tai ištinka, tai tu esi kažkoks raupsuotas. Šeima 
, susidūrusi su kažkokiomis krizėmis iš karto galvoja, kad man jau nepasisekė su 
vedybom, tai reikia jau skirtis. Realiai šeima stiprėja, kai išmoksta įveikti krizes”

Kokybinis tyrimas

Aplinkinių šeimų 
gražaus gyvenimo pavyzdys 

“Aš užaugęs šeimoje tokioje, kad ją ir šeima sunkiai pavadinti galima. Turiu brolį, 
sesę, bet visi nuo skirtingų tėvų. Bet žiūrėjau į dėdės šeimą ir svajojau, kad mano 

šeima graži bus.”

Bendruomenė 
palanki šeimai  

“Kurti reikia nuostatą, kad  gražu, madinga gyventi šeimoje. Bendruomenė 
labai padeda stiprinti šeimą, padeda išbūti, nes pamatai, kad nesi vienas. 

Duodi bendruomenei pažadą būti ir net tada, kai nesinori važiuoti, važiuoji 
dėl duoto pažado, o po to pamatai, kad stiprina šeimą ta bendruomenė. “

“Tėvai kalbėjo: „kai būsi vedęs ir turėsi vaikų“ mane tai užprogramavo, kad 
tada aš būsiu žmogus, tada jau mes kalbėsim lygiavertiškai. Pilnavertis, mano 
gyvenimas bus tada, kai sukursiu savo šeimą. 
Kaip gera, kai yra seneliai, kurie gali išklausyti savo vaikus, savo anūkus ir su 
jais užsiimti, žaisti. Aš mačiau, kaip gera susitikti su pusbroliais senelių 
kaime. Ir tą tradiciją tęsiu.”



Jei laikomės LR Konstitucijos, 
būtina 

 užtikrinti  galimybes šeimoms gauti būtiną 
pagalbą, orientuotą į šeimos gebėjimų 
savarankiškai spręsti savo socialines problemas
stiprinimą, motyvaciją kurti saugią, sveiką ir darnią 
aplinką savo šeimoje.

 Sudaryti palankias sąlygas suaugusiems šeimos 
nariams, prižiūrintiems vaikus, neįgalius, senyvo 
amžiaus šeimos narius, derinti darbo ir šeimos 
įsipareigojimus. 



Šeima-visuomenės ir valstybės pagrindas

ŠEIMA

Edukacijos 

sistema

Sveikatos 
sistema

Socialinė 
sistema

Ūkio-
ekonominė  

sistema

Etnokultūrinė 
sistema

Teisėsaugos 
sistema



Šeimos poreikiai
 Šeimų situacijos yra skirtingos.  Jos turi gauti pagalbą 

pagal jos situacijas ir iškilusius poreikius. 

 Pagalbos mechanizmas  turėtų orientuotis į šeimos 
poreikius, o ne į ‚aptarnaujančių‘ sistemų poreikius.

Šeimos poreikiai yra ne vien baziniai 
poreikiai[maistas, vanduo, apranga, pastogė, oras].

 Gera komunikacija, meilė, pagarba, 
supratimas, pakankamas laikas kartu 
prisiderinant prie sekinančių darbo grafikų – tai 
yra taip pat šeimos poreikiai.



Problemos klientų situacija Gyvenimo

erdvė

Užimtumas Sveikatos būklė Nusiteikimas kitų 

šeimų atžvilgiu

Skurdas Vieno tėvo ar 

vienos mamos

Atotolio šeimos Abu tėvai dirbantys  

visą dieną (kartais su 

viršvalandžiais)

Ūmia liga 

susirgusiųjų  

žmonių šeimos

Pagelbstinčios  

kitoms šeimoms

Priklausom

ybės

Turinčios 3 ir 

daugiau vaikų

Krizę 

išgyvenančios 

ant skyrybų 

slenksčio 

esančios 

Viena mama/tėvas, 

dirbantys 12 val /d, 

kartais  naktimis 

Epilepsija ar 

psichine liga 

sergančiųjų šeimos

Besiburiančiomis į 

savipagalbos grupes 

šeimos

Smurtas Turinčios 

slaugomą vaiką

Išsiskyrę, sukūrę 

kitą šeimą, bet 

yra vaikai iš 

buvusios šeimos

Tėvų, nuolat keičiančių 

gyvenamą vietą 

šeimos(statybininkai, 

geologai, 

ambasadoriai...)

Sutrikusios raidos ar 

vaikų globos 

namuose užaugusių 

šeimos

Laukiančios 

pagalbos iš kitų

Sociali

niai įgūdžiai 

Turinčios 

slaugomą 

išplėstinės šeimos 

ligonį ar neįgalų

Nuolat 

besikeičiančių 

partnerių 

Dirbančiųjų sezoninius 

darbus tėvų šeimos

Dažnai sergančių 

vaikų šeimos 

Besipriešinančios 

pagalbai 

Bedar

bystė

Vienas iš tėvų ligonis 

ar neįgalus

Gyvenantys kartu 

su  tėvais ar 

giminaičiais dėl  

būsto problemų

Nuteistųjų ar grįžusių iš 

įkalinimo įstaigų šeimos

Šeimų poreikiai gali būti įvairių pjūvių 



Į šeimą orientuota socialinė apsauga

Pirminė 
prevencija

Antrinė 
prevencija

Tretinė 
prevencija

Intervencija



 Akivaizdu, kad išvardinti poreikiai gali būti patenkinami ne 
vien formalios pagalbos būdu. Pvz. Šeimai, auginančiai 
penkis vaikus gali padėti jų tėvai, giminaičiai, draugai, 
kaimynai. Gali padėti susikūrusios NVO, bendruomenės, 
judėjimai. Tai yra pagalbos sudedamoji dalis. 

 Koordinuojantieji pagalbos teikimą(savivaldybiniu ir 
nacionaliniu lygiu) privalo matyti pagalbą šeimai kaip 
formalios ir neformalios pagalbos visumą, o ne “valdiškų” 
institucijų steigimą, jų finansavimą  ir jų darbo kontrolę.

 Teikiantieji formalią pagalbą privalo žinoti apie neformalios 
pagalbos galimybes ir padaryti viską, kad neformalios 
pagalbos galimybės STIPRĖTŲ.

Formalios ir neformalios 
pagalbos visuma



Į šeima orientuota praktika pritaikoma užtikrinant 
šeimai palankią aplinką, kad vaikai augtų ir 
formuotųsi geriausiose palankiausiose jo raidai  
sąlygose.  

Šeimų įpareigojimas – fokusuojamasi į supratimą, 
įsipareigojimą ir bendradarbiavimą su šeimomis, 
įskaitant vaikus, jaunuolius, tėvus, kitus šeimos narius. 

Į šeimą orientuotas atvejo valdymas – siūlo resursus 
ir informaciją apie į šeimą orientuotą požiūrį dirbant 
su atveju, fokusuojantis į įvertinimą, darbo su atveju 
planavimą ir valdymą, darbą su šeima, jos 
advokatavimą, kultūriškai adekvačių paslaugų teikimą 
ir mokymus.

Į šeimą orientuotos pagalbos formos I



Šeimos sprendimų priėmimas – teikia resursus ir 
informaciją apie dalyvavimo priimant sprendimus 
požiūrį, kuriuo vadovaujantis šeima yra sutelkiama ir 
kartu su paslaugų teikėju yra priimami sprendimai, kaip 
geriausiai pasirūpinti vaiku ir sekti paslaugų teikimo 
planą. 

Bendruomenių įpareigojimas palaikyti šeimą –
ieškoma, kaip įpareigoti bendruomenę palaikyti šeimas. 

Sukuriama  į šeimą orientuota organizacijų kultūra –
diskutuojant ieškoma, kaip keisti organizaciją, kad ji 
taptų į šeimą orientuota.

Į šeimą orientuotos pagalbos formos II



 Įpareigojimas, įgalinimas ir bendradarbiavimas su šeima 
per sprendimo priėmimo, tikslo pasiekimo procesą. 

 Mezgamas ryšys tarp tėvų ir paslaugų teikėjų. Ryšys 
paremtas abipusiu pasitikėjimu, pagarba, nuoširdumu ir 
atviru bendravimu.

 Teikiamos individualizuotos, atliepiančios kultūrinius 
skirtumus, lanksčios, tinkamos/adekvačios paslaugos 
kiekvienai šeimai

 Šeimos įtraukiamos į bendradarbiavimu, visapusiškumu 
pasižyminčius, kultūrinius skirtumus atliepiančius 
bendruomeninius tinklus ir paslaugas.

Į šeimą orientuotos paslaugos III



Pirminė prevencija-
Bendruomeninės paslaugos

BENDRUOMENINIAI 
ŠEIMOS NAMAI,

atliekantys 
bendruomeninių  
paslaugų šeimai 

TELKĖJO/ 

ORGANIZATORIAUS

vaidmenį

Šeima –
šeimai 

programa

„Nėštukių”
programa

Šeimų
universitetas

Sužadėtinių 
rengimo 
programa

Pozityvios  tėvystės 
Ugdymo   programa



Kuriant šeimai palankią aplinką 
padėtų:

Šeimai palankios  
žaidimo aikštelės 

vaikams prie 
daugiabučių namų

Šeimai palankios 
koncertų salės, 

laisvalaikio centrai, 
leidžiantys turiningai 

praleisti laiką kartu su 
šeima

Garsui nepralaidūs 
stikliniai kambariai 
šeimoms su vaikais 

bažnyčiose, 
filharmonijose.

Nuolaidos bilietams, į 
kultūrinius renginius 

vykstantiems su 
šeimomis

Šeimai palanki būsto 
nuomos sistema

Šeimai palanki aplinka 
ligoninėje, sąlygos susitikti visai 

šeimai prie sergančio vaiko
Šeimai palankūs muziejai, kur 

vaikai gauna vaikiškas 
užduotis ir skatinami būti kartu 

su tėvais, ugdytis 

Šeimai palanki žiniasklaida, kur 
pristatomos žymių žmonių 
sėkmingos šeimos, kuriami  
realistiški pozityvūs šeimos,  

motinos ir tėvo paveikslai

Šeimai palankios darbovietės, 
kur sudaromos sąlygos derinti 

tėvų pareigas su darbu,
kur šeima gali susipažinti su  

šeimos nario darbo atmosfera, 
kolegomis, jų šeimomis.

Patogus apsipirkimas 
šeimai (ar vienam šeimos 

nariui) su mažamečiais 
vaikais

Adekvati 
poreikiams 
(ne norams) 

pašalpų ir 
paslaugų 

šeimai 

sistema

Pagalbos 
sistemos 

tobulinimas
, derinant 
šeimą ir 
darbą. 



Antrinė-tretinė prevencija-
Kompleksinės paslaugos

• Kai šeima 
turi 
problemų,

• kurių 
sprendim
ui užtenka 
vietinių 

išteklių

Atvejo 
vadybininkas

• Kai šeimai 
reikia pagalbos 
iš 
bendruomenėje 
jau veikiančių 
institucijų, bet 
jos šeimai 
sunkiai 
prieinamos dėl 
objektyvių ar 
subjektyvių 
priežasčių

• Kai šeima 
krizėje ir 
jai  reikia 
daugiau 
paslaugų  
negu  yra 
aplinkui 
greitai ir 
ten, kur ji  
gyvena, 
vietoje

Mobilios 
komandos

• Kai šeimai 
reikia daugiau 
paslaugų negu 
yra aplinkui

• paslaugas 
reikia kurti ar 
pirkti iš NVO 
savivaldybęje

Vietos
veiklos grupės Nuolatinė

tarpžinybinė
grupė



Išvados
 Kadangi šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas, 

atsakingos institucijos turi stiprinti šeimos institutą ir 
užtikrinti kompetentingos pagalbos šeimai teikimą, o ne 
silpninti šeimos galimybes, apsunkindamos šeimos  
funkcionavimą kontrole ir baudimais.

 Šeimai, kaip visuomenės ir valstybės pagrindui ir visų jos 
narių, o ypač vaikų augimo ir gerovės aplinkai, turi būti 
suteikta reikiama apsauga ir pagalba, kad ji galėtų prisiimti 
visas pareigas visuomenei.

 Pagrindinis dėmesys planuojant socialines paslaugas turi 
būti kreipiamas į prevencines bendruomenines paslaugas 
šeimai, paslaugų šeimoms tinklo kūrimą, o ne į mažai 
efektyvų paslaugų teikimą tik socialinę riziką patiriančioms 
šeimoms.



Išvados 
 Kadangi į Savivaldybės savarankiškas funkcijas įeina socialinių 

paslaugų planavimas ir teikimas, socialinių paslaugų įstaigų 
steigimas, išlaikymas ir bendradarbiavimas su 
nevyriausybinėmis organizacijomis, rekomenduojama 
savivaldybėms prisiimti atsakomybę už socialinių paslaugų 
teikimą visoms pagalbos reikalingoms šeimoms savivaldybės 
teritorijoje.

 Kadangi šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas, atsakingos 
institucijos turi stiprinti teigiamą visuomenės požiūrį į šeimą. 
Neigiamo visuomenės požiūrio į šeimą skleidimas negali būti 
toleruojamas, kaip priešingas visuomenės interesams veiksmas. 

 Šeimos gerovės ir materialaus saugumo užtikrinimas, sąlygų 
įgyvendinti šeimos prokreacinę funkciją gerinimas turi būti 
nuolat atnaujinami, įvertinamas priemonių efektyvumas 
nuolatinės  visuomenės kaitos sąlygomis.



Ačiū už Jūsų dėmesį


