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1. Investicijos į sveikatos ir socialinę infrastruktūrą, kuria prisidedama prie nacionalinės, 

regionų ir vietos plėtros, nelygybės mažinimas sveikatos atžvilgiu ir perėjimas nuo 

institucinių prie bendruomenės paslaugų (SAM, SADM) 

8 PRIORITETAS: 

SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR PARAMA KOVAI SU SKURDU 

4. Aktyvios įtraukties užtikrinimas, visų pirma siekiant pagerinti galimybes įsidarbinti  

(SADM)  

7. Galimybių gauti įperkamas, tvarias ir aukštos kokybės paslaugas didinimas, įskaitant 

sveikatos priežiūrą ir visuotinės svarbos socialines paslaugas (SADM, SAM)  

2. Parama fiziniam, ekonominiam ir socialiniam nepasiturinčių miestų ir kaimų 

bendruomenių bei vietovių atnaujinimui  (VRM ) 

INVESTICINIAI PRIORITETAI: 

8. Socialinės ekonomikos ir socialinių įmonių skatinimas (SADM)   

9. Bendruomenės inicijuojamų vietos plėtros strategijų įgyvendinimas (VRM)   



1. INVESTICINIS PRIORITETAS: Investicijos į sveikatos ir socialinę infrastruktūrą, kuria 

prisidedama prie nacionalinės, regionų ir vietos plėtros, nelygybės mažinimas sveikatos atžvilgiu 

ir perėjimas nuo institucinių prie bendruomenės paslaugų (ERPF) (SADM, SAM)  

UŽDAVINIAI:  

 Plėtoti socialinių paslaugų infrastruktūrą, pereinant nuo institucinių prie bendruomeninių paslaugų (SADM) 

 Padidinti socialinio būsto prieinamumą labiausiai pažeidžiamoms gyventojų grupėms (SADM)  

Plėtoti sveikatos infrastruktūrą siekiant pagerinti sveikatos paslaugų kokybę ir prieinamumą bei sumažinti sveikatos 

netolygumus (SAM) 

Numatomos finansuoti veiklos (SADM_1):   

 Palaipsninis likusių be tėvų globos vaikų ir neįgaliųjų su proto ir (ar) psichine negalia socialinės globos namų 

deinstitucionalizacijos įgyvendinimas, kuriant socialinių paslaugų infrastruktūrą savivaldybėse ir vietos bendruomenėse. 

Numatoma:  

   vystyti pereinamojo tipo paslaugų bei nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūrą (pvz., įrengti socialinės 

reabilitacijos centrus neįgaliesiems su proto ir psichine negalia, kurti dienos užimtumo centrus proto negalią turintiems 

asmenims, pagalbos šeimai tarnybas);  

   spręsti apsirūpinimo būstu klausimą, t. y. kurti grupinio ir savarankiško gyvenimo namus (pvz., neįgaliesiems arba 

likusiems be tėvų globos vaikams), „apsaugotą būstą“;  

   vystyti infrastruktūrą, reikalingą organizuoti alternatyvias institucinės vaiko globos formas; 

   plėtoti (integruotas) lankomosios globos ir slaugos paslaugas;  

   vystyti įstaigų, kurios teiktų specializuotas stacionarias slaugos ir globos paslaugas asmenims, kurie negali pasirūpinti 

savimi ar sugrįžti į šeimą / bendruomenę, infrastruktūrą ir gerinti jų kokybę. 

8 PRIORITETAS: 

SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR PARAMA KOVAI SU SKURDU 



1. INVESTICINIS PRIORITETAS: Investicijos į sveikatos ir socialinę infrastruktūrą, kuria 

prisidedama prie nacionalinės, regionų ir vietos plėtros, nelygybės mažinimas sveikatos atžvilgiu 

ir perėjimas nuo institucinių prie bendruomenės paslaugų (ERPF) (SADM, SAM)  

UŽDAVINIAI:  

 Plėtoti socialinių paslaugų infrastruktūrą, pereinant nuo institucinių prie bendruomeninių paslaugų (SADM)  

 Padidinti socialinio būsto prieinamumą labiausiai pažeidžiamoms gyventojų grupėms (SADM) 

Plėtoti sveikatos infrastruktūrą siekiant pagerinti sveikatos paslaugų kokybę ir prieinamumą bei sumažinti sveikatos 

netolygumus (SAM)  

Numatomos finansuoti veiklos (SADM_2):   

 Nestacionarių, bendruomeninių paslaugų infrastruktūros plėtra pažeidžiamoms grupėms ir šeimoms, kurių neapima 

deinstitucionalizacijos procesas. Numatoma:  

   vystyti nestacionarių paslaugų centrus (pvz., vaikams, priklausomybės ligomis sergantiems asmenims ir kitoms 

pažeidžiamoms grupėms); 

   spręsti pažeidžiamų grupių apsirūpinimo būstu klausimą, t. y. kurti „apsaugotą būstą“;  

   plėtoti integruotas lankomosios globos ir slaugos paslaugas pagyvenusiems asmenims ir fizinę negalią turintiems 

asmenims.   

 Socialinės globos įstaigų senyvo amžiaus asmenims infrastruktūros modernizavimas. 

 Socialinio būsto fondo plėtra: statyba, rekonstrukcija , modernizavimas . Esamo socialinio būsto fondo modernizavimas. 

 Vaikų teisių apsaugos institucijų infrastruktūros plėtra įgyvendinant vaiko teisių apsaugos institucijų sistemos pertvarką, 

kurios paskirtis – pagerinti vaiko teisių politikos koordinavimą nacionaliniu mastu ir savivaldybėse, siekiant efektyviau ginti 

vaikų teises ir apsaugoti juos nuo skurdo ir atskirties (įrangos, reikalingos pertvarkytos sistemos veiklai, įsigijimas). 

8 PRIORITETAS: 

SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR PARAMA KOVAI SU SKURDU 



1. INVESTICINIS PRIORITETAS: Investicijos į sveikatos ir socialinę infrastruktūrą, kuria 

prisidedama prie nacionalinės, regionų ir vietos plėtros, nelygybės mažinimas sveikatos atžvilgiu 

ir perėjimas nuo institucinių prie bendruomenės paslaugų (ERPF) (SADM, SAM)  

UŽDAVINIAI:  

 Plėtoti socialinių paslaugų infrastruktūrą, pereinant nuo institucinių prie bendruomeninių paslaugų (SADM) 

 Padidinti socialinio būsto prieinamumą labiausiai pažeidžiamoms gyventojų grupėms (SADM) 

Plėtoti sveikatos infrastruktūrą siekiant pagerinti sveikatos paslaugų kokybę ir prieinamumą bei sumažinti sveikatos 

netolygumus (SAM)  

Numatomos finansuoti veiklos (SAM_3):   
  Efektyvių ir inovatyvių viešųjų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir infrastruktūros (fizinės ir informacinės) modelių diegimas bei 

plėtojimas įgyvendinant kompleksines priemones, skirtas mažinti išvengiamą ir koreguojamą mirtingumą, sergamumą ir neįgalumą dėl 

širdies kraujagyslių ir kraujotakos sistemos ligų, onkologinių susirgimų, išorinių mirties priežasčių, lemiančių didžiausius sveikatos 

skirtumus tarp atskirų gyventojų grupių bei teritorijų.   

 Viešųjų sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimas didžiausiais gyventojų sveikatos būklės ir sveikatos priežiūros 

paslaugų vartojimo netolygumais pasižyminčiuose šalies regionuose (infrastruktūra, skirta pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų 

plėtrai, slaugos paslaugų plėtojimui savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir pacientų namuose, greitosios medicinos pagalbos 

tarnybų veiklai tobulinti, visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumui gerinti ir kt.). 

 Gyvenimo kokybės pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms gerinimas didinant sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą (parama 

tikslinėms priemonėms, iniciatyvoms ir projektams, kuriais plėtojamos sveikatos priežiūros paslaugos pažeidžiamiausioms gyventojų 

grupėms).  

 Tuberkuliozės diagnostikos ir gydymo efektyvumo didinimas, siekiant mažinti Lietuvos gyventojų sergamumą ir mirtingumą nuo 

tuberkuliozės bei prisidedant prie socialinės nelygybės tam tikrose visuomenės grupėse mažinimo.  

 Pacientų sveikatos saugos užtikrinimas didinant hospitalinių infekcijų, kaip sveikatos priežiūros paslaugų saugos ir kokybės rizikos 

veiksnio, prevenciją. 
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2. INVESTICINIS PRIORITETAS: Parama fiziniam, ekonominiam ir socialiniam 

nepasiturinčių miestų ir kaimų bendruomenių bei vietovių atnaujinimui (ERPF) (VRM)  

UŽDAVINIAI:  

 Gerinti mažųjų miestų ir kaimo vietovių gyvenamąją aplinką, bendruomeninę ir viešąją infrastruktūrą, naudoti 

jų socialinį, kultūrinį ir gamtinį potencialą darniai gyvenamosios aplinkos plėtrai 

Numatomas pokytis (rezultatas) – sumažėjęs skurdo rizikos lygis kaime. 

Numatomos finansuoti veiklos:  

 
 Viešųjų erdvių kokybės gerinimas (pritaikant jas rekreacijai, saviraiškai, bendravimui, mokymuisi ar 

investicijoms); 

 

 Apleistų ar neefektyviai naudojamų pastatų, kitos infrastruktūros konversija, funkcionalumo didinimas 

(pritaikant viešosioms, socialinėms paslaugoms, bendruomenių veiklai); 

 

 Sporto, žaidimų infrastruktūros modernizavimas ar sukūrimas, ypač skatinant infrastruktūros, esančios prie 

švietimo įstaigų modernizavimą ir atvėrimą naudotis visai bendruomenei; 

 

 Kitos veiklos, reikalingos kompleksiškai vystant mažųjų miestų ir kaimo vietovių infrastruktūrą (įskaitant 

neefektyvių, aplinką žalojančių pastatų ar statinių griovimą). 

 

8 PRIORITETAS: 
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4. INVESTICINIS PRIORITETAS: Aktyvios įtraukties užtikrinimas, visų pirma siekiant 

pagerinti galimybes įsidarbinti (ESF) (SADM)  

UŽDAVINIAI:  

 Padidinti dirbančių ar aktyviai ieškančių darbo asmenų dalį tarp labiausiai nutolusių nuo darbo rinkos (SADM)  

 Paskatinti aktyvesnį pagyvenusių asmenų dalyvavimą darbo rinkoje ir visuomeninėje veikloje (SADM, SAM)  

Numatomos finansuoti veiklos:   

  Socialinės integracijos paslaugos pažeidžiamiems asmenims (įskaitant romus ir kitas pažeidžiamas grupes), 

siekiant paskatinti jų socialinę įtrauktį ir integraciją į darbo rinką. Finansuojamos asmenį įgalinančios 

psichosocialinės pagalbos, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, sociokultūrinės, motyvavimo, tarpininkavimo ir 

palaikymo darbo vietoje paslaugos.  

 Paslaugos jaunimui (įskaitant nemotyvuotą ir atskirtį patiriantį jaunimą) siekiant paskatinti nedirbančio ir 

nesimokančio jaunimo ugdymą, socializaciją ir integraciją į darbo rinką (pvz., atvirų jaunimo centrų/erdvių 

paslaugos).   

 Parama organizacijų projektams aktyvaus senėjimo srityje. Finansuojami mokymai pagyvenusiems asmenims, 

kompetencijos tobulinimas, mentorystė, renginiai, tyrimai, keitimasis patirtimi, informacinės kampanijos ir kitos 

iniciatyvos. Parama projektams, stiprinantiems pagyvenusio amžiaus asmenų sveikatą skatinant aktyvų bei sveiką 

senėjimą darbe bei sveiko ir produktyvaus gyvenimo trukmės prailginimą. 

 Veiklos, skirtos stiprinti aktyvios įtraukties paslaugų sistemą: darbuotojų kompetencijos tobulinimas, jaunimo 

darbuotojų rengimas, paslaugų sistemai aktualūs tyrimai ir vertinimai, visuomenės informavimo priemonės. 
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7. INVESTICINIS PRIORITETAS: Galimybių gauti įperkamas, tvarias ir aukštos kokybės 

paslaugas didinimas, įskaitant sveikatos priežiūrą ir visuotinės svarbos socialines paslaugas 

(ESF) (SADM, SAM) 

UŽDAVINIAI:  

 Pereiti nuo institucinių prie bendruomenėje teikiamų socialinių paslaugų (SADM) 

 Siekti krizių šeimose prevencijos ir padėti sunkumus patiriančioms šeimoms (SADM) 

Gyventojų sveikatos netolygumų sumažinimas, vykdant efektyvią ligų prevenciją bei gerinant sveikatos priežiūros 

paslaugų kokybę ir prieinamumą (SAM) 

Numatomos finansuoti veiklos (SADM_1):   

 Parama nestacionarių ir bendruomeninių paslaugų kūrimui ir teikimui, siekiant plėtoti alternatyvias stacionariai globai 

paslaugas (įskaitant paslaugas, kurios yra aktualios įgyvendinant deinstitucionalizacijos procesą) ir diegti naujas bei 

inovatyvios paslaugos: „apsaugoto būsto“, socialinės reabilitacijos, psichosocialinės pagalbos, socialinių įgūdžių ugdymo, 

laikino „atokvėpio“, dienos užimtumo, asmeninio socialinio darbuotojo („palydėjimo“), šeimų konsultavimo, integralios 

pagalbos į namus, krizių įveikimo ir kt. socialinės paslaugos. Taip pat skatinama vaikų globa šeimose: visuomenės 

informavimas, mokymai globėjams, globėjų konsultavimas ir (savi)pagalbos tinklų kūrimas.  

 Kompleksinės paslaugos šeimoms ir jų vaikams: psichologinė pagalba tėvams, mokymas, konsultavimas, tėvystės įgūdžių 

ugdymas, savipagalbos grupių steigimas; socialinės, sveikatos ir kitos paslaugos, skirtos padėti tėvams išsigydyti 

priklausomybes, atsisakyti smurto, įgyti socialinius įgūdžius ir integruotis į visuomenę; psichologinė pagalba ir kitos 

reikalingos paslaugos (įskaitant popamokinio ugdymo, sveikatos priežiūros ir kt.) vaikams, gyvenantiems rizikos ar 

pažeidžiamose šeimose, taip pat vaikams turintiems elgesio, emocijų, psichikos sutrikimų; visuomenės švietimas apie smurtą 

šeimoje ir nepakantumo jam ugdymas; kitos reikalingos paslaugos. 

8 PRIORITETAS: 
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7. INVESTICINIS PRIORITETAS: Galimybių gauti įperkamas, tvarias ir aukštos kokybės 

paslaugas didinimas, įskaitant sveikatos priežiūrą ir visuotinės svarbos socialines paslaugas 

(ESF) (SADM, SAM) 

UŽDAVINIAI:  

 Pereiti nuo institucinių prie bendruomenėje teikiamų socialinių paslaugų (SADM) 

 Siekti krizių šeimose prevencijos ir padėti sunkumus patiriančioms šeimoms (SADM) 

Gyventojų sveikatos netolygumų sumažinimas, vykdant efektyvią ligų prevenciją bei gerinant sveikatos priežiūros 

paslaugų kokybę ir prieinamumą (SAM) 

Numatomos finansuoti veiklos (SADM_2):   

 Kompleksinės paslaugos (pavyzdžiui, dienos centrų paslaugos, laikino „atokvėpio“ paslaugos, integralios socialinės 

paslaugos namuose) vaikams, neįgaliesiems ir kitiems asmenims, kuriems reikalinga priežiūra siekiant, kad juos prižiūrintiems 

asmenims būtų sudarytos geresnės sąlygos įgyti, patobulinti profesinę kvalifikaciją ir / arba dalyvauti darbo rinkoje. 

 Socialinių paslaugų sistemos stiprinimas:  

  paslaugų kokybės, pasiūlos ir paklausos stebėsena, planavimas bei prognozavimas. Tvarių socialinių paslaugų 

finansavimo ir įgyvendinimo modelių sukūrimas (pvz., kaip nukreipti institucinį stacionarių paslaugų finansavimą į 

bendruomeninių paslaugų teikimą); 

  socialines paslaugas organizuojančių ar teikiančių biudžetinių įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų 

bendradarbiavimo skatinimas, įskaitant iniciatyvas, kurios padėtų įgyvendinti socialinių paslaugų plėtros planus ir 

koordinuoti socialinių paslaugų teikimą visos savivaldybės mastu. Parama iniciatyvoms, skatinančioms 

bendradarbiavimą tarp sektorių, institucijų, tarp nacionalinio ir vietos lygmens teikiant ir kuriant socialines paslaugas; 

  socialines paslaugas administruojančių ir teikiančių darbuotojų kompetencijos tobulinimas ir vertinimas; 

  aktualūs tyrimai ir vertinimai, visuomenės informavimo priemonės. 
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7. INVESTICINIS PRIORITETAS: Galimybių gauti įperkamas, tvarias ir aukštos kokybės 

paslaugas didinimas, įskaitant sveikatos priežiūrą ir visuotinės svarbos socialines paslaugas 

(ESF) (SADM, SAM) 

UŽDAVINIAI:  

 Pereiti nuo institucinių prie bendruomenėje teikiamų socialinių paslaugų (SADM) 

 Siekti krizių šeimose prevencijos ir padėti sunkumus patiriančioms šeimoms (SADM) 

Gyventojų sveikatos netolygumų sumažinimas, vykdant efektyvią ligų prevenciją bei gerinant sveikatos priežiūros 

paslaugų kokybę ir prieinamumą (SAM) 

Numatomos finansuoti veiklos (SAM_1):   
 Efektyvių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelių ir sprendimų, pagerinančių sveikatos paslaugų kokybę ir prieinamumą, 

diegimas ir plėtra. 

 Visuomenės informavimas, švietimas ir mokymas nacionaliniu lygiu sveikos gyvensenos, sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo, ligų 

prevencijos temomis. 

 Šalies sveikatos priežiūros įstaigų aprūpinimo specialistais priemonių įgyvendinimas. 

 Pirminės sveikatos priežiūros įstaigų, medikų profesinių draugijų, asociacijų ir valstybinio valdymo institucijų bendradarbiavimo 

projektai rengiant ir diegiant į pirminės sveikatos priežiūros praktiką sveikatos technologijų vertinimo rezultatais pagrįstas 

metodikas/klinikinius protokolus bei darbo komandoje metodus. 

 Pacientų įgalinimo didinimas (parama iniciatyvoms, skirtoms stiprinti pacientų, nevyriausybinių organizacijų, vietos bendruomenių ir 

sveikatos priežiūros specialistų bendradarbiavimą ir kt.). 

 Aukštos kokybės bei prieinamų prevencinių ir sveikatos priežiūros paslaugų nėščiųjų, motinų, vaikų ir jaunimo sveikatai išsaugoti 

plėtojimas. 

 Sveikatos gerinimo programų savivaldybėse parengimas ir įgyvendinimas, siekiant mažinti vietos gyventojų sveikatos netolygumus. 

 Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir veiksmingumo gerinimas priartinant jas prie bendruomenės. 

 Projektai, skirti sveikatos priežiūros specialistų, pacientų mokymams hospitalinių infekcijų prevencijos ir kontrolės tema, 

informacinių ir ryšių technologijų, skirtų pacientų ir sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų sveikatos raštingumo didinimui hospitalinių 

infekcijų ir saugos tema. 
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8. INVESTICINIS PRIORITETAS: Socialinės ekonomikos ir socialinių įmonių 

skatinimas (ESF) (SADM) 

UŽDAVINYS: Paskatinti socialinės ekonomikos sektoriaus plėtrą (SADM, SAM) 

Numatomos finansuoti veiklos:   

 Parama socialinėms įmonėms.  

 Parama savanoriškos veiklos plėtrai (įskaitant jaunimą): visuomenės informavimas, savanorišką veiklą skatinančių 

organizacijų ir jų tinklų vystymas, savanorių išlaidų  kompensavimas, mokymas, kompetencijų į(si)vertinimui, 

informavimo ir konsultavimo paslaugos 

 Įmonių socialinės atsakomybės skatinimas: mokymai, konsultavimas, personalo mainai, tyrimai, visuomenės 

informavimas, įmonių socialinę atsakomybę skatinančios akcijos ir kt.; horizontalių atsakingo verslo principų 

diegimas,(atsakingas išteklių naudojimas, socialiai atsakinga žmogiškųjų išteklių vadyba, moterų ir vyrų lygybė, 

nediskriminavimas dėl amžiaus, negalios ir kt.). Parama veikloms, kuriomis gerinama dirbančiųjų asmenų fizinė ir 

psichinė sveikatos būklė, stiprinant profesinės sveikatos priežiūros paslaugų prevencinį veiksmingumą ir prieinamumą 

didelėse įmonėse bei kuriais įgyvendinamos sveikatos stiprinimo bei ligų prevencijos inovacijos mažose ir vidutinėse 

įmonėse. 

 Socialinio verslo plėtra (pvz., parama įmonėms ar organizacijoms, kurios teikia bendruomenei reikalingas paslaugas 

arba prekes, sprendžiančias konkrečią socialinę problemą).  

 Parama užimtumo (ir / arba socialinės) politikos įgyvendinimo partnerystei tarp viešojo, privataus ir trečiojo sektorių 

(nacionaliniu ir vietos lygiu), įtraukiant nevyriausybines organizacijos, mokymo įstaigas ir vietos bendruomenę. 

Finansuojamos bendradarbiavimo iniciatyvos, siekiant, kad visos suinteresuotos pusės siūlytų sprendimus ir prisidėtų juos 

įgyvendinant tokiose srityse, kaip aktyvi įtrauktis, aktyvios darbo rinkos priemonės, jaunimo nedarbo problemų 

sprendimas, aktyvus senėjimas, moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo (dėl amžiaus, negalios ir kt. pagrindų) 

principų diegimas darbo rinkoje.  
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9. Bendruomenės inicijuojamų vietos plėtros strategijų įgyvendinimas (ESF) 

(VRM) 

UŽDAVINYS: Įgyvendinti į miestų vietovių problemas orientuotas vietos plėtros strategijas, išnaudojant 

teritorijų vidinius išteklius. 

Numatomos finansuoti veiklos:   

 

  Laisvalaikio užimtumo, neformalios veiklos, sveikatingumo, kultūrinės veiklos skatinimas; 

 

 Bendruomenės inicijuojamos veiklos, skirtos socialinei atskirčiai, nusikalstamumui mažinti, aplinkos saugumo 

ir aplinkosaugos problemoms spręsti; 

 

 Bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklų kūrimas (įskaitant bendradarbiavimą su kaimo vietovių 

VVG); 

 

 Bendruomeninei veiklai reikalingos infrastruktūros (patalpų), mažosios  architektūros ir kitos infrastruktūros 

(vaikų žaidimo aikštelės, treniruokliai ir pan.), būtinos kitoms numatomoms veikloms ir papildančios 

įgyvendinant ITI  numatytą įrengti ar jau įrengtą infrastruktūrą įrengimas. 

 


