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Projekto iniciatorius - Visagino savivaldybės administracija.
Projekto finansuotojai - Europos socialinio fondo agentūra ir LR SADM.
Projekto vykdytojas – Visagino savivaldybės biudžetinė įstaiga „Visagino paramos vaikui

centras“.
Projekto partneriai:
1. UAB „Kogus“.
2. UAB „Visagino linija“.
3. VšĮ Visagino ligoninė.
4. Moterų informacijos centras.
Projekto laikotarpis - 2009 m. rugsėjis – 2012 m. rugpjūtis. Paslaugos apima 39 mėnesių

laikotarpį.
Projekto lėšos: ESFA - 800‘854,00 Lt, SADM - 281‘381,00 Lt.
Už minėtas lėšas įgyvendinamos šios projekto veiklos:
1. Vaikų priežiūros paslaugos (35 mėn.).
2. Šeimai palankios darbovietės kūrimo skatinimo mokymų paslaugos (4 mėn.).
3. Tikslinės grupės pasitenkinimo projektu tyrimai (24 mėn.).

1. Vaikų priežiūros paslaugų tikslas - suderinti šeimos ir darbo įsipareigojimus,
sumažinti darbuotojų kaitą. Projekto įgyvendinimo metu asmenų, dalyvavusių projekte ir
išsilaikiusių savo darbo vietoje praėjus 6 mėnesiams po projekto įgyvendinimo, dalis turėtų siekti
70 proc.

Projekto tikslinė grupė - tėvai, auginantys mažamečius vaikus iki 10 metų.
Kalbant apie pačią tikslinę grupę, norėtųsi pabrėžti, kad nemaža dalis jų – vienišos mamos,

taip pat socialiai remtinos, t.y. mažas ir labai mažas pajamas gaunančios, šeimos, teturinčios
vieną maitintoją, ir tėveliai, dirbantys naktinėse pamainose, savaitgaliais ar švenčių dienomis.
Šiai dirbančiųjų grupei kaip niekam kitam be papildomos pagalbos, be mūsų paslaugų, ypač
sunku derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.

Buvo planuojama ir projekto įgyvendinimo pradžioje buvo numatyta – 50 projekto
partnerių – UAB „Visagino linija“, UAB „Kogus“ ir VšĮ “Visagino ligoninė” – darbuotojų.

Deja, partnerių darbuotojų vaikų priežiūros poreikis labai įvairavo, labai skyrėsi nuo
planuojamo ir pageidaujamo, todėl buvo nuspręsta vaikų priežiūros paslaugas teikti pagal viso
Visagino miesto dirbančiųjų gyventojų poreikį. Tokiu būdu besibaigiant projektui skaičiuojame
realų paslaugų gavėjų – tikslinės grupės – skaičių – 139 įvairiausių Visagino miesto įmonių ir
įstaigų darbuotojų.

Vaikų priežiūros paslaugų teikėjai yra du: Visagino paramos vaikui centras, kuriam
projekto įgyvendinimui skirtos lėšos sudaro 453’900 Lt, ir konkurso būdu parinkti paslaugų
teikėjai – Visagino vaikų darželiai “Ąžuoliukas” ir “Kūlverstukas”, dirbantys pagal jungtinės
veiklos sutartį. Jiems skirtos lėšos - 459’000 Lt. Į šią sumą įskaičiuotos ne tik vaikų priežiūros ir
maitinimo paslaugos, bet ir mokymo priemonių, kurios padeda lavinti vaikų fizinę būklę ir
intelektą, įsigijimas.

Buvo planuota dirbti ir projekto įgyvendinimo pradžioje dirbta po 6 valandas vakarais
darbo dienomis ir 16 valandų savaitgaliais bei švenčių dienomis, taip pat viena grupė vaikų
priežiūrai vasarą. Tačiau partnerių darbuotojų vaikų priežiūros poreikis buvo kitoks – kadangi
tėvai dirbdavo naktinėse pamainose, atsirado poreikis darželį lankančius vaikus prižiūrėti ir
naktimis. Taip pat atsirado naujas poreikis tėvų darbo metu mokyklą lankančius vaikus po
pamokų ir darželius lankančius vaikus vakarais atsivesti į projekto veiklų patalpas. Tokiu būdu



teikiant ypač lanksčias vaikų priežiūros paslaugas pagal poreikį realiai dirbama po 24 valandas
per parą darbo dienomis, savaitgaliais bei švenčių dienomis, taip pat prižiūrimos pilnos vaikų
grupės vasarą.

Projekto įgyvendinimo pradžioje buvo planuota, kad Visagino paramos vaikui centre 3
socialiniai darbuotojai teiks priežiūros paslaugas 20-čiai vaikų 2 prailgintos dienos grupėse.
Realiai centre 11 socialinių darbuotojų (trys iš jų dirba visą etatą) suteikė priežiūros paslaugas 55
vaikams.

Taip pat Visagino paramos vaikui centre buvo planuota teikti priežiūros paslaugas 5
vaikams su protine negalia prailgintos dienos grupėje dirbant 3 socialiniams darbuotojams.
Realiai 4 socialiniai darbuotojai suteikė priežiūros paslaugas 10 vaikų su protine negalia.

Projekto įgyvendinimo pradžioje buvo planuota, kad konkurso būdu parinkti paslaugų
teikėjai – darželiai 30-čiai vaikų teiks priežiūros paslaugas dirbant 3 socialiniams darbuotojams.
Realiai 6 socialiniai darbuotojai suteikė priežiūros paslaugas 90 vaikų.

2. Šeimai palankios darbovietės kūrimo skatinimo mokymai – antroji projekto veikla.
Šias  paslaugas teikė Moterų informacijos centras.

Keturių seminarų metu darbdaviams, darbuotojams, savivaldybės atstovams, patiems
darbuotojams buvo suteikta informacija, kaip derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.

Buvo planuota, kad seminaruose dalyvaus 50 asmenų. Mokymų datos buvo derinamos su
projekto partneriais, tačiau pasitaikė, kad darbuotojas negalėjo palikti darbo vietos dėl darbo
specifikos – nepertraukiamos gamybos, todėl realiai seminaruose galėjo dalyvauti tik 35
asmenys.

Seminaruose buvo skaitomos paskaitos tokiomis temomis: „Šeimai palankių priemonių
parinkimas ir taikymas įmonėje“, „Lanksčios darbo organizavimo formos ir jų taikymas“,
„Palankaus požiūrio į šeimą ir darbo bei šeimos įsipareigojimų derinimo formavimas
darbovietėje“ ir kt..

3. Trečioji projekto veikla – tikslinės grupės pasitenkinimo projektu tyrimas. Jo metu
tirtas tikslinės grupės pasitenkinimas projektu, įvertinti tikslinės grupės pageidavimai,
susisteminta medžiaga pateikta projekto partneriams ir Europos socialinio fondo agentūros
atstovams.

Organizuoti 2 tyrimai: 2010 ir 2011 metų pabaigoje.
2010 metų tyrimas parodė, kad iš 55 apklaustųjų 67 proc. projekto veiklą įvertino „labai

gerai“; 32,8 proc. projekto veiklą įvertino „gerai“, 0,2 proc. projekto veiklą įvertino „blogai“.
Reikia pastebėti, kad „blogai“ projekto veiklas įvertino tik vienas apklaustųjų. Jis buvo

nepatenkintas informacijos apie projektą teikimu, nors informacija apie projekto veiklas nuolatos
buvo talpinama internetiniame puslapyje, spausdinama miesto laikraščiuose, rodoma per
televiziją, Kvietimai tėveliams pasinaudoti projekto veiklų teikiamais privalumais išsiųsti visų
Visagino miesto įmonių, įstaigų, organizacijų administracijoms.

2011 metų tyrimas parodė, kad iš 55 apklaustųjų 79 proc. projekto veiklą įvertino „labai
gerai“; 21 proc. projekto veiklą įvertino „gerai“.

Net 80 proc. apklaustųjų pageidavo ir toliau tęsti projekto veiklas.

Apibendrinimas.
Projektas „Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas Visagino miesto įmonėse ir įstaigose“

buvo pradėtas įgyvendinti kaip niekada laiku ir tapo būtinybe. Ekonominė situacija mūsų mieste
buvo ypač sudėtinga, nes buvo uždaroma Ignalinos atominė elektrinė – didžiausias Visagino ir
aplinkinių savivaldybių gyventojų pajamų šaltinis. Gyventojai vis daugiau dėmesio skyrė
išlikimui ar įsitvirtinimui darbo rinkoje arba paties darbo paieškai, tačiau dėl to neretai kentėjo
šeimos nariai, kuriems likdavo vis mažiau laiko. Kita vertus, buvo nemažai žmonių, kurie dėl
įsipareigojimų šeimai turėjo ribotas galimybes dirbti ir prisitaikyti prie pokyčių darbo rinkoje.
Šią problemą bent dalinai bandėme spręsti įgyvendindami projektą. Manome, kad projekto



įgyvendinimo metu visiems suinteresuotiems atsivėrė naujos perspektyvos: žinodami, kad jų
atžalomis bus pasirūpinta, tėvai galėjo dirbti ir užsidirbti, jiems nereikėjo prašyti savivaldybės
paramos, o savivaldybė, tikimės, sutaupė lėšų, skirtų pašalpoms.

Projekto būtinumą rodo ir planuoti ir realiai pasiekti kokybės rodikliai:
1. Tikslinės grupės skaičius: planuotas 50 / realus 139.
2. Tikslinės grupės darbovietės: planuotos 3 / realios - 48.
3. Darbo laikas projekte: planuotas 6 val. / realus 24 val.
4. Prižiūrimų vaikų skaičius: planuotas 55 / realus 155.

Todėl esame labai dėkingi visiems, prisidėjusiems įgyvendinant projketą. Pirmiausia
dėkojame ESFA ir LR SADM už galimybę:

• leisti 139 tėveliams oriai dirbti, uždirbti ir išlaikyti šeimą, nes dirbant nereikia rūpintis
savo vaiku;

• 155 vaikams jaustis saugiais ir reikalingais visuomenėje;
• 21 socialiniam darbuotojui oriai dirbti, uždirbti ir išlaikyti savo šeimą;
• 7 virėjoms prisidurti prie mažesnio nei minimalus atlyginimo ir išlaikyti savo šeimą.

Ačiū už dėmesį !


