Socialinių programų valdymo skyrius įgyvendina:
1. Šias 03.01 programos „Šeimos gerovės ir vaiko teisių apsaugos politikos
įgyvendinimas" priemones:
1.1.

„Plėsti vaikų dienos centrų savivaldybėse veiklą, teikiant nestacionarias dienos

socialinės priežiūros paslaugas vaikams ir jų šeimoms";
1.2.

„Organizuoti kompleksinių paslaugų teikimą vaikams, nukentėjusiems nuo

smurto ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje (liudytojams), ir jų šeimų nariams";
1.3. šias priemonės „Organizuoti vaiko gerovės priemones rizikoje esantiems vaikams,
plėtojant paslaugas ir viešinimą" priemones, nurodytas Vaiko gerovės 2016-2018 metų veiksmų
plano įgyvendinimo priemonių plane (Vaiko gerovės 2016-2018 metų veiksmų plano, patvirtinto
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. Al-132
„Dėl Vaiko gerovės 2016-2018 metų veiksmų plano patvirtinimo", 1 priedas) (toliau -Vaiko
gerovės 2016-2018 metų veiksmų plano įgyvendinimo priemonių planas):
1.3.1. „Organizuoti teminius mokymus vaikų dienos centrų darbuotojams, tiesiogiai
dirbantiems su vaikais";
1.3.2 „Skirti lėšas nevyriausybinėms organizacijoms, vykdančioms švietėjišką ir
atstovaujamąją veiklą vaiko gerovės srityje, kurios vienija kitas nevyriausybines organizacijas,
dirbančias vaiko gerovės srityje, atrenkant projektus konkurso būdu".
1.4. Šias priemonės „Organizuoti šeimos ir vaiko gerovės priemones, kuriant
palankią šeimai aplinką ir plėtojant kartų solidarumą" priemones:
1.4.1. „Finansuoti nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje ir
teikiančių įvairiapuses paslaugas šeimai, tėvų atsakomybei stiprinti ir pozityviai tėvystei plėtoti
veiklos projektus" (priemonė nurodyta Vaiko gerovės 2016-2018 metų veiksmų plano
įgyvendinimo priemonių plane);
1.4.2. „Finansuoti konkurso būdu atrinktus vyresnio amžiaus asmenims atstovaujančių
ir juos vienijančių nevyriausybinių organizacijų veiklos projektus" (priemonė nurodyta
Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų
plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. vasario 28 d.
įsakymu Nr. A1-99 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 20172019 metų veiksmų plano patvirtinimo" (toliau - Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės
veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų planas), 1 priede);

1.4.3. „Finansuoti nevyriausybinių organizacijų projektus, skirtus konsultacinės
pagalbos pozityvios tėvystės klausimais teikimui vaiko tėvams, įtėviams, globėjams, rūpintojams"
(priemonė nurodyta Vaiko gerovės 2016-2018 metų veiksmų plano įgyvendinimo priemonių plane).
1.5. Šias priemonės „Įgyvendinti Valstybinės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir
pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims programos priemones" priemones, nurodytas
Valstybinės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nuketėjusiems asmenims
2014-2020 metų programos įgyvendinimo 2017-2020 metų veiksmų plane (Valstybinės smurto
artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nuketėjusiems asmenims 2014-2020 metų
programos įgyvendinimo 2017-2020 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. Al-182 „Dėl Valstybinės
smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nuketėjusiems asmenims 2014-2020
metų programos įgyvendinimo 2017-2020 metų veiksmų plano patvirtinimo", 1 priedas):
1.5.1. „Skirti lėšų nevyriausybinių organizacijų ir įstaigų projektams, skirtiems smurto
artimoje aplinkoje prevencijai ir pagalbai";
1.5.2. „Skirti lėšų organizacijoms, dirbančioms su smurtautojais".
1.6. Priemonę „Konkurso būdu atrinkti ir finansuoti specializuotos pagalbos centrų
projektus, skirtus specializuotos kompleksinės pagalbos teikimui smurtą patyrusiems asmenims
užtikrinti.
1.7. Šias 03.02 programos „Jaunimo politikos įgyvendinimas" priemones:
1.7.1. „Suderinus su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, atstovauti jaunimo
politikai tarptautinėse darbo grupėse, institucijose bei organizacijose, inicijuoti ir įgyvendinti
tarptautinius protokolus, projektus ir renginius jaunimo politikos srityje, inicijuoti ir įgyvendinti
tarpžinybinę ir tarpsektorinę veiklą, programas ir priemones";
1.7.2. šias priemonės „Įgyvendinti Nacionalinės jaunimo politikos 2011-2019 metų
plėtros programos įgyvendinimo priemones" priemones, nurodytas Nacionalinės jaunimo politikos
2011-2019 metų plėtros programos įgyvendinimo 2017-2019 metų veiksmų plane (Nacionalinės
jaunimo politikos 2011-2019 metų plėtros programos įgyvendinimo 2017-2019 metų veiksmų
plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. balandžio 13
d. įsakymu Nr. Al-181 „Dėl Nacionalinės jaunimo politikos 2011-2019 metų plėtros programos
įgyvendinimo 2017-2019 metų veiksmų plano patvirtinimo", 1 priedas):
1.7.2.1. „Konkurso būdu remti atvirųjų jaunimo centrų ir erdvių veiklos projektus,
kurie skatintų jaunus žmones tobulėti socialinėje, edukacinėje ir asmeninėje srityse";
1.7.2.2. „Įgyvendinti programas, skirtas jaunų žmonių narystei jaunimo organizacijose
bei organizacijose, vienijančiose kitas jaunimo organizacijas, jaunimo iniciatyvoms finansuoti";

1.7.2.3. „Remti užsienio lietuvių, tarp jų ir jaunimo organizacijų veiklą, skirtą
lietuvybei, bendruomeniškumui, Lietuvoje ir užsienyje gyvenančių lietuvių bendradarbiavimui
puoselėti, „Globalios Lietuvos" sampratai įtvirtinti socialinės apsaugos ir darbo srityje";
1.7.2.4. šias priemonės „Įgyvendinti Regioninės jaunimo politikos stiprinimo veiksmų
plano priemones" priemones, nurodytas Regioninės jaunimo politikos stiprinimo 2015-2017 metų
veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m.
sausio 9 d. įsakymu Nr. Al-11 „Dėl Regioninės jaunimo politikos stiprinimo 2015-2017 metų
veiksmų plano patvirtinimo", 1 priede:
1.7.2.4.1. „Konkurso būdu finansuoti projektus, skirtus jaunimo iniciatyvoms remti,
ypatingą dėmesį skiriant jaunimui kaime ir mažuose miesteliuose, jo problemoms spręsti,
aktyvumui didinti";
1.7.2.4.2. „Siekiant spręsti jaunimo užimtumo problemas regionuose ir stiprinti verslo,
darbdavių, jaunimo ir vietos savivaldos institucijų bendradarbiavimą ir veiklų iniciavimą,
atsižvelgiant į savivaldybės specifiką, konkurso būdu remti projektus, skirtus tarpinstituciniam
bendradarbiavimui skatinti.
1.8. Šias 04.02 programos „Socialinės aprėpties stiprinimas" priemones:
1.8.1. „Teikti socialinę pagalbą asmenims, nukentėjusiems ir galėjusiems nukentėti nuo
prekybos žmonėmis";
1.8.2. „Įgyvendinti Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą
veiksmų planą".
1.9. Šias 05.02 programos „Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių plėtra"
priemones:
1.9.1. šias priemonės „Įgyvendinti Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės
veiklos stiprinimo veiksmų plano priemones" priemones, nurodytas Nevyriausybinių organizacijų ir
bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano 1 priede:
1.9.1.1. „Finansuoti konkurso būdu atrinktus NVO ir bendruomenines organizacijas
vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektus";
1.9.1.2. „Organizuoti renginius (seminarus, konferencijas, akcijas), skirtus gerajai
NVO, savanoriškos veiklos organizavimo patirčiai skleisti, taip pat viešinti NVO problemas bei
aktualijas per visuomenės informavimo priemones, akcijas, šventes, didinant visuomenės
informuotumą apie NVO ir savanorišką veiklą";
1.9.1.3 „Remti nuo sausio 11-13 d. įvykių nukentėjusiųjų asociacijų veiklą".

1.10. 06.01 programos „Socialinės apsaugos ir darbo politikos įgyvendinimo
administravimas" priemonę „Įgyvendinti Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių programos
priemones".

