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Įvadas

Teorinius nuteistųjų ir grįžusiųjų iš įkalinimo įstaigų asmenų integracijos 
modelio kontūrus parengė daugiau nei metus intensyviai dirbusi modelio ren-
gimo darbo grupė, dalyvavusi 2009–2012 m. vykdytame Europos socialinio 
fondo remtame projekte „Nuteistųjų ir grįžusių iš įkalinimo įstaigų asmenų 
bei jų šeimos narių integracijos į darbo rinką modelio, priemonių, paslaugų 
sukūrimas ir įgyvendinimas“. 

Tai, ką atrodė svarbu, reikalinga ir įmanoma išsaugoti popieriuje, čia ir 
surašyta. Pats integracinis modelis aprašytas leidinio 2 dalyje, sudarytoje iš 
įžanginės dalies – padėties Lietuvoje analizės – ir dviejų baigiamųjų dalių – 
integracinio modelio veiksmingumo standartų ir stebėsenos. Pabaigoje patei-
kiami svarbūs metodiniai priedai. Šis tekstas pirmiausia skirtas dviem galimų 
skaitytojų kategorijoms – projekte dalyvavusiems darbuotojams, kurių tre-
jus metus vykdant projektą buvo beveik šimtas, taip pat projekto savanoriams 
ir, žinoma, visiems ir visoms, kurių darbas ir pasirodant šiai knygai, ir atei-
tyje bus susijęs su nuteistųjų ir grįžusių iš įkalinimo įstaigų asmenų inte-
gracija į visuomenę bei darbo rinką.

Vis dėlto svarbiausias integracinio modelio kūrimo rezultatas buvo ir yra 
ne šis tekstas, kurį apibendrindami grupėje vykusias diskusijas ir surinktą 
medžiagą parašė šio leidinio autoriai, Teisės instituto darbuotojai, o pats 
modelio kūrimo procesas, pirmiausia atskleidęs nemažus darbo su nuteis-
taisiais esmės suvokimo bei laikysenos, taip pat darbo grupėje patirties bei 
kultūros skirtumus, vėliau subrandinęs tarpusavio pasitikėjimą ir leidęs kar-
tu artėti prie bendro tikslo – bendrai matyti svarbias ir esmines dabartinės 
nuteistųjų ir grįžusiųjų iš įkalinimo įstaigų bei jų šeimos narių integracijos 
į visuomenę ir darbo rinką problemas, atpažinti poreikį keisti įmanomus 
pakeisti dalykus ir tobulinti bendrą koncepciją (modelį).

Modelio rengimo darbo grupę sudarė Teisės instituto, Vilniaus arkivys-
kupijos „Carito“, Lietuvos kalinių globos draugijos ir Vilniaus regiono pro-
bacijos tarnybos atstovai ir atstovės. Nors integracinio modelio kūrimo darbo 
grupės sudėtis laikui bėgant kito, jos branduolys išliko. Daugiausia ir inten-
syviausiai buvo dirbama keliolikoje Teisės institute vykusių vienos dienos 
seminarų-diskusijų. Ypač naudingas ir svarbus buvo Vokietijos Meklenburgo-
Pomeranijos (vok. Mecklenburg-Vorpommern) federalinės žemės Ambulato-



10 Įvadas

rinio darbo su nuteistaisiais departamento Teisėsaugos institucijų Socialinės 
tarnybos vadovo ir šio projekto eksperto Rudolfo Grosserio (Rudolf Grosser) 
indėlis kuriant šį modelį. Rudolfas Grosseris, pirmą kartą gyvenime atvykęs 
į Lietuvą, liko sužavėtas Vilniumi, susipažino su esama darbo su nuteistaisiais 
asmenimis mūsų šalyje sistema ir 2009 m. rugsėjo 12–19 d. ir 2011 m. ge-
gužės 30 d.–birželio 4 d. dalyvavo integracinio modelio kūrimo darbo grupės 
seminaruose-diskusijose. 2010 m. balandžio 11–17 d. integracinio modelio 
rengimo darbo grupė buvo nuvykusi į Vokietijos Meklenburgo-Pomeranijos 
žemę susipažinti su šioje žemėje veikiančia darbo su nuteistaisiais asmenimis 
sistema. Būtent šios Vokietijos federalinės žemės patirtis ir konkrečiai Rudol-
fo Grosserio pagalba buvo labai svarbi, nes per pastarąjį dešimtmetį būtent 
šioje federalinėje žemėje buvo vykdoma pažangi darbo su nuteistaisiais as-
menimis sistemos reforma, kuriai vadovavo Rudolfas Grosseris. Jo parengtos 
integracinio modelio ataskaitos ir rekomendacijos, kurių visas tekstas pa-
teikiamas šio leidinio prieduose, iš dalies pagrįstos ilgalaike darbo šioje sri-
tyje patirtimi (socialiniu darbuotoju jis yra dirbęs ir įkalinimo įstaigoje, ir 
probacijos tarnyboje). Visus geros praktikos šioje Vokietijos federalinėje že-
mėje pavyzdžius sunku paminėti, ne visi jie pritaikomi Lietuvoje, tačiau vie-
nas iš konkrečių modelio kūrimo procesui įtakos turėjusių veiksnių buvo 
įkalinimo įstaigos vaidmens integruojant iš jos paleidžiamus asmenis suvo-
kimas. Jis paskatino baigiamajame bandomojo modelio kūrimo etape į darbo 
grupę pakviesti Vilniaus pataisos namų direktoriaus pavaduotoją Česlovą Jo-
cių. Esame dėkingi jam už bendrą darbą, diskusijas, komentarus ir naudingus 
pasiūlymus.

Šis nuteistųjų ir grįžusių iš įkalinimo įstaigų asmenų integracijos mode-
lis – tai tik teorinė Europos socialinio fondo lėšomis paremto projekto dalis. 
Jis traktuotinas kaip teorinis svarbiausios šio projekto ir ateityje organizuo-
tinos praktinės veiklos įrankis – dirbti su nuteistaisiais ir grįžusiaisiais iš 
įkalinimo įstaigų bei jų šeimos nariais integruojant juos į visuomenę ir į 
darbo rinką. Galutinis modelis buvo sukurtas projektą baigiant įgyvendinti, 
išbandžius ir pasitikrinus svarbiausias koncepcines nuostatas, atlikus mode-
lio įgyvendinimo stebėseną. Būtent kuriant ir išbandant bandomąjį modelį 
tapo akivaizdus vienas svarbus teorinis ir praktinis dalykas, privertęs išplės-
ti požiūrį į integracinę veiklą. Teoriniu ir praktiniu lygmeniu daugiausia 
dėmesio vykdant projektą buvo skiriama tikslinės grupės ir jų šeimos narių 
integracijai į darbo rinką, būtent šis galutinis tikslas dažniausiai yra būti-
na Europos socialinių fondų remiamų projektų prielaida. Vis dėlto, svarstant 
teorinius modelio kontūrus ir ypač – įgyvendinant bandomąjį modelį prak-
tikoje, tapo akivaizdu, kad dažnai reikia sukurti šios tikslinės grupės inte-
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gracijos į darbo rinką sąlygas (iš naujo išmokti socialinių įgūdžių, įgyti 
kvalifikaciją, įprasti gyventi savarankiškai, susirasti būstą, atkurti santykius 
su artimaisiais, išspręsti priklausomybių problemas, grąžinti skolas ir pan.), 
todėl integracija į darbo rinką neišvengiamai traktuotina kaip platesnio as-
mens integracijos į visuomenę proceso dalis. Taigi tuo remiantis teoriškai 
buvo pažvelgta plačiau, neapsiribojant vien tik siauru asmens integracijos į 
darbo rinką tikslu, kuris bet kokiu atveju vis tiek laikomas labai svarbiu 
integruojant asmenį į visuomenę, o matant daug sunkesnį ir dažnai netiesio-
ginį asmens kelią link nuolatinių ir tvirtų darbo santykių.

Pradėjus nagrinėti integracinį modelį atrodė prasminga pateikti trumpą 
esamos padėties analizę ir tik tada – koncepcines darbo su nuteistaisiais ir 
grįžusiais iš įkalinimo įstaigų asmenų bei jų šeimos nariais integruojant juos 
į darbo rinką nuostatas. Pasirinktas bandomojo modelio teksto formatas tu-
rėtų būti parankus naudoti praktiškai – kiekvienos didesnės teksto skilties 
viršuje nurodyta analizuojamos problematikos tema, o teksto dešinėje pusė-
je išskirta kiekvienos temos potemė, kad būtų patogiau rasti svarbius, mo-
delyje nagrinėjamus klausimus.

Nors šis integracinis modelis gana intensyviai buvo kuriamas daugiau 
nei metus, tai nėra baigtinė schema ne vien dėl savo novatoriškumo, bet ir 
dėl nematomų bei sunkiai apibrėžiamų teorinių ir praktinių darbo su nuteis-
taisiais, grįžusiais iš įkalinimo įstaigų bei jų šeimos nariais ribų. Šis mode-
lio tekstas, tam tikros teorinės koncepcijos bei nuostatos yra praktinės vei-
klos įrankis. Kaip neįmanoma išvardyti visų buitinių įrankių – nuo plaktu-
ko ar kastuvo iki sudėtingų matavimo, skaičiavimo ar gamybos įrankių, taip 
neįmanoma aprašyti ir viso darbo su nuteistaisiais įrankių įvairovės, juo 
labiau – numatyti jų raidos bei aktualių poreikių ateityje. Šio modelio kū-
rimo procesas panašus į artėjimą prie horizonto, už kurio atsiveria nauji 
horizontai, arba plaukimą iš mažo uosto per daugelį įlankų į vandenyną. 
Suvokus ir išgvildenus vieną aspektą, atsiveria kiti – dar sudėtingesni ir 
kompleksiškesni. Todėl tai, kas yra šiame tekste, apribota darbo grupės pa-
sirinktais rėmais, kurie jokiais būdais nėra galutiniai ar nepajudinami. Be 
to, modelio teksto pabaigoje kai kurios svarbios modelio struktūrinės dalys 
tik paminėtos ir trumpai aprašytos (pavyzdžiui, modelio valdymo struktūra, 
institucijų atsakomybės, darbuotojų kvalifikacija), jas reikėtų toliau nagrinė-
ti modeliui ėmus veikti ir nuolat aktualizuoti.

Integracinio modelio kūrimas sutapo su bręstančia bausmių vykdymo 
reforma Lietuvoje – Lietuvos Respublikos probacijos įstatymo bei su juo 
susijusių kitų teisės aktų, įsigaliosiančių 2012 m. liepos 1 d., priėmimu 
2011 m. pabaigoje ir su numatomais struktūriniais sistemos pokyčiais. Mo-
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delio rengimo darbo grupė, remdamasi bendrai įgyta patirtimi, tiesiogiai 
teikė kai kurias pastabas ir pasiūlymus dėl Probacijos įstatymo projekto, kai 
kurie grupės nariai dalyvavo įvairiose probacijos sistemos reformos darbo 
grupėse ir taip galėjo daryti įtaką sprendimams, susijusiems su šio modelio 
problematika.

Čia aprašomą integracinį modelį 2009–2011 m. kūrė modelio rengimo 
darbo grupė, kurioje dalyvavo dr. Algimantas Čepas (Teisės institutas), Eva 
Deveikytė (Vilniaus miesto ir rajono probacijos tarnyba), Aurelija Dzedzevi-
čiūtė (Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ nakvynės namai), Rudolfas Grosseris 
(Vokietijos Meklenburgo-Pomeranijos žemės Teisėsaugos institucijų Socia-
linė tarnyba), Rasa Gulbytė (Vilniaus regiono probacijos tarnyba), Linas 
Kukuraitis (Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“), moderavęs darbo grupėje 
vykusias diskusijas, Angelė Lazauskienė (Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“), 
Vida Lepeškevičienė (projekto vadovė), Donatas Navickas (Vilniaus arkivys-
kupijos „Carito“ nakvynės namai), dr. Gintautas Sakalauskas (Teisės insti-
tutas), dr. Jonas Stašinskas (Lietuvos kalinių globos draugija).

Projekto vykdymo pabaigoje buvo parengtas apklausos klausimynas, ku-
riuo moksliškai buvo siekiama pažvelgti į projekto vykdymo virtuvę (tyrimo 
rezultatai pateikiami šio leidinio IV. skyriuje). Leidinio autorių ir visos mo-
delio rengimo darbo grupės vardu dėkojame visiems, užpildžiusiems ap-
klausos klausimynus ir taip suteikusiems šio leidinio autoriams empirinių 
duomenų – apibendrinti jie pateikiami šiame leidinyje.

Už vertingas įžvalgas, pastabas ir pasiūlymus autoriai nuoširdžiai dėkoja 
leidinio recenzentams dr. Gyčiui Andrulioniui, dr. Antanui Jatkevičiui ir doc. 
dr. Gabrielei Juodkaitei-Granskienei. Už organizacinį darbą ir parengto lei-
dinio maketo peržiūrėjimą dėkojame Teisės instituto Leidybos ir bendrųjų 
reikalų skyriaus vedėjai Laimai Valungevičiūtei.

Tikimės, kad šiame nuteistųjų ir grįžusiųjų iš įkalinimo įstaigų asmenų 
integracijos modelyje dėstomos mintys bus naudingos, o visų, tikslingai ar 
atsitiktinai perskaičiusių šį tekstą, pastabos ir pasiūlymai jį neabejotinai pra-
turtintų, ypač – įgyvendinant jį praktikoje.

Darbo grupės vardu 
Gintautas Sakalauskas

Teisės institutas
2012 m. sausio 27 d.
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I
Padėties Lietuvoje analizė

I.1. Lietuvoje taikomų bausmių sistema 
ir jų taikymo praktika 

Lietuvoje kasmet įtariamaisiais (kaltinamaisiais), padariusiais nusikalstamas 
veikas, tampa maždaug 25 000 asmenų (2003–2010 m. vidurkis)1, iš jų 
nuteisiama (t. y. paskiriamos bausmės) maždaug 15 000 asmenų (2003–
2010 m. vidurkis) (žr. 1 pav.). Tai yra tiek, kiek gyventojų gyvena, pavyz-
džiui, Druskininkų miesto savivaldybėje, arba maždaug 0,5 proc. visų vy-
resnių nei 14 metų (tokio amžiaus sulaukus jau galima taikyti baudžiamąją 
atsakomybę už didžiąją dalį dažniausiai padaromų nusikalstamų veikų) Lie-
tuvos gyventojų.2 Kiti (daugiau kaip 0,3 proc. Lietuvos gyventojų) įvairiais 
pagrindais (pavyzdžiui, susitaikymo arba laidavimo) nuo baudžiamosios at-
sakomybės ar nuo bausmės (pavyzdžiui, dėl nepagydomos ligos) atleidžiami 
arba išteisinami.

Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas3 (41–51 str.) numato šias 
fiziniams asmenims už nusikalstamas veikas taikytinas bausmes:4

1 Čia ir toliau pateikiama statistika nuo 2003 m., nes tais metais įsigaliojo naujieji 
Lietuvos Respublikos baudžiamasis, baudžiamojo proceso ir bausmių vykdymo              
kodeksai

2 Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenimis, 2011 m. 
pradžioje Lietuvoje gyveno 2 960 086 gyventojai, vyresni nei 14 metų. www.stat.gov.lt 

3 Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas, patvirtintas įstatymu Nr. VIII-1968, 
priimtu 2000 m. rugsėjo 26 d. (Žin., 2000, Nr. 89-2741) (su vėlesniais pakeitimais ir 
papildymais).

4 Iki 2011 m. liepos 5 d. Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse, įsigaliojusia-
me 2003 m. gegužės 1 d., buvo numatytos dar dvi bausmės – viešųjų teisių atėmimas 
(nuo 1 iki 5 metų) ir teisės dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla atė-
mimas (nuo 1 iki 5 metų), kurios tapo baudžiamojo poveikio priemonėmis. Žr. Lie-
tuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 7, 42, 67, 68, 74, 1231, 125, 126, 134, 142, 
144, 176, 177, 204, 205, 210, 211, 213, 220, 223, 225, 226, 227, 228, 2281, 229, 230, 
2531, 255, 257, 263, 268, 278, 281, 297, 3081 straipsnių pakeitimo ir papildymo, 
kodekso papildymo 681, 682 straipsniais ir 44, 45 straipsnių pripažinimo netekusiais 
galios įstatymą Nr. XI-1472, priimtą 2011 m. birželio 21 d., įsigaliojusį 2011 m. lie-
pos 5 d. (Žin., 2011, Nr. 81-3959).
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1 pav. Lietuvoje 2003–2010 m. nustatytų kaltinamų (įtariamų) ir nuteistų 
asmenų

1) viešieji darbai (iki 480 val.);
2) bauda (nuo 1 iki 1 500 MGL)5;
3) laisvės apribojimas (nuo 3 mėn. iki 2 m.);
4) areštas (nuo 5 iki 90 d.);
5) terminuotas laisvės atėmimas (nuo 3 mėn. iki 20 m.);
6) laisvės atėmimas iki gyvos galvos (be lygtinio paleidimo galimybės).
Tam tikrais atvejais Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas (75 str.) 

suteikia galimybę atidėti paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą nuo           
1 iki 3 metų, o Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodeksas (toliau –          
LR BVK)6 (157 str.) – laisvės atėmimo bausmės dalį atlikusį asmenį lygtinai 
paleisti iš įkalinimo įstaigos.7 Šios dvi laisvės atėmimo bausmės alternatyvos 

5 Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 47 straipsnio pakeitimo įstatymas                
Nr. XI-1350, priimtas 2011 m. balandžio 21 d., įsigaliojo 2011 m. balandžio 28 d. 
(Žin., 2011, Nr. 49-2374). Anksčiau didžiausia galima bauda fiziniams asmenims 
buvo 300 MGL.

6 Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodeksas, patvirtintas įstatymu Nr. IX-994, 
priimtu 2002 m. birželio 27 d. (Žin., 2002, Nr. 73-3084) (su vėlesniais pakeitimais ir 
papildymais).

7 LR BVK 157 str. tai formaliai vadinama lygtiniu paleidimu iš pataisos įstaigos. Tačiau 
žodis „pataisos“ neatspindi įkalinimo įstaigai keliamo pagrindinio tikslo, todėl čia ir 
toliau rašoma „įkalinimo įstaiga“. Plačiau apie šią problematiką žr. Sakalauskas G. 
Įkalinimo tikslų labirintuose. Knygoje: Bausmių vykdymo sistemos teisinis reguliavi-
mas ir perspektyvos Lietuvos Respublikoje (vyr. moksl. red. G. Švedas). Vilnius, 2010, 
p. 133–153.
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Lietuvoje pagal Lietuvos Respublikos probacijos įstatymą8 vadinamos pro-
bacija (žr. 2 pav.)9.

Bausmių taikymo praktika 2003–2010 m. Lietuvoje pavaizduota 1 lente-
lėje. Joje matyti, kad reali laisvės atėmimo bausmė sudaro apie 30–35 proc. 
visų paskirtų bausmių, taigi maždaug kas trečias nuteistas asmuo įkalinamas. 
Maždaug 12–15 proc. laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidedamas,                  
30 proc. sudaro bauda, 15 proc. – laisvės apribojimas, 10 proc. – areštas,           
2 proc. – viešieji darbai10.

1 lentelė. Nuteistiesiems paskirtos bausmės Lietuvoje 2003–2010 m.11

Metai 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Iš viso paskirta 
bausmių

Iš jų:
17 555 17 882 16 007 15 150 14 533 14 295 15 318 16 236

Realus 
laisvės 
atėmimas

Abs. 6 435 5 316 5 393 4 834 4 409 4 370 4 605 4 830

Proc. 36,7 29,7 33,7 31,9 30,3 30,6 30,1 29,8

Laisvės 
atėmimo 
vykdymo 
atidėjimas

Abs. 3 725 3 397 2 314 2 360 2 251 1 967 2 013 2 005

Proc. 21,2 19,0 14,5 15,6 15,5 13,8 13,1 12,3

8 Lietuvos Respublikos probacijos įstatymas Nr. XI-1860, priimtas 2011 m. gruodžio 
22 d., įsigaliosiantis 2012 m. liepos 1 d. (Žin., 2012, Nr. 4-108).

9 Plačiau apie probaciją Lietuvoje žr. kitą šio projekto metu parengtą leidinį: Sakalaus-
kas G., Čepas A., Nikartas S., Ūselė L. Savanorystė probacijos sistemoje: prielaidos ir 
galimybės. Teisės instituto mokslo tyrimai. t. 9. Vilnius: Teisės institutas, 2012.

10 Plačiau apie baudžiamąją politiką Lietuvoje žr.: Sakalauskas G., Bikelis S., Kalpo-
kas V., Pocienė A. Baudžiamoji politika Lietuvoje: tendencijos ir lyginamieji aspektai. 
Teisės instituto mokslo tyrimai. t. 8. Vilnius: Teisės institutas, 2012.

11 Lentelė parengta pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausy-
bės duomenis (1991–2010 m.) ir Nacionalinės teismų administracijos ataskaitas: 
„Baudžiamųjų bylų nagrinėjimo ataskaita. Bausmių rūšys ir amnestijos taikymas               
(I instancijos teismuose)“ 1998–2010 m. Pažymėtina, kad, Nacionalinės teismų admi-
nistracijos teigimu, 2003 metų ataskaitoje galėjo būti kai kurių netikslumų, nes 
2003 m. gegužės 1 d. įsigaliojęs naujasis Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodek-
sas lėmė ir statistikos ataskaitų pertvarkymą. Be to,  galimybė atidėti baudos ir arešto 
vykdymą buvo panaikinta nuo 2004 m. liepos 13 d. Procentai nepateikiami, jei rodi-
klis mažesnis nei 1 proc.
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Metai 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Bauda
Abs. 2 996 3 465 4 260 4 393 4 514 4 339 4 532 4 747

Proc. 17,1 19,4 26,6 29,0 31,1 30,6 29,6 29,2

Baudos 
vykdymo 
atidėjimas

Abs. 655 773 99 81 99 82 71 112

Proc. 3,7 4.3 – – – – – –

Laisvės 
apribojimas

Abs. 490 962 1 558 1 752 1 788 1 912 2 217 2 549

Proc. 2,8 5,4 9,7 11,6 12,3 13,4 14,5 15,7

Areštas
Abs. 705 1 352 1 601 1 154 1 098 1 295 1 456 1 450

Proc. 4,0 7,6 10,0 7,6 7,6 9,1 9,5 8,9

Arešto 
vykdymo 
atidėjimas

Abs. 861 1 527 80 31 8 8 9 8

Proc. 4,9 8,5 – – – – – –

Viešieji 
darbai

Abs. 916 819 569 470 272 261 334 482

Proc. 5,2 4,6 3,6 3,1 1,9 1,8 2,2 3,0

Teisės 
dirbti ar 
užsiimti 
tam tikra 
veikla 
atėmimas

Abs. 45 49 35 39 61 42 62 35

Proc. – – – – – – – –

Viešųjų 
teisių 
atėmimas

Abs. 4 1 11 4 7 1 6 4

Proc. – – – – – – – –

Atleidimas 
nuo laisvės 
atėmimo 
bausmės

Abs. 714 215 79 26 19 10 10 7

Proc. 4,1 – – – – – – –

Laisvės 
atėmimas 
iki gyvos 
galvos

Abs. 9 6 8 6 7 8 3 7

Proc. – – – – – – – –



17I. Padėties Lietuvoje analizė

2 
pa

v. 
L

R
 B

K
 ir

 L
R

 B
V

K
 n

um
at

yt
os

 v
al

st
yb

ės
 r

ea
kc

ijo
s 

į k
al

tu
 p

ri
pa

ži
nt

o 
as

m
en

s 
nu

si
ka

ls
ta

m
ą 

el
ge

sį
 f

or
m

os
12

12
 

Ba
ud

ži
am

oj
o 

po
ve

ik
io

 p
rie

m
on

ės
 s

ki
ria

m
os

 a
tle

id
us

 a
sm

en
į n

uo
 b

au
dž

ia
m

os
io

s 
at

sa
ko

m
yb

ės
 a

rb
a 

ba
us

m
ės

, k
ai

 k
ur

io
s 

ga
li 

bū
ti 

sk
iri

am
os

 ir
 

ka
rtu

 su
 b

au
sm

e (
pa

žy
m

ėt
os

 *
). 

20
11

 m
. g

ru
od

ži
o 

22
 d

. p
rii

m
tu

 L
R 

BK
 p

ak
ei

tim
ų 

ir 
pa

pi
ld

ym
ų 

įst
at

ym
u,

 k
ur

is 
įsi

ga
lio

s 2
01

2 
m

. l
ie

po
s 1

 d
., 

bu
-

vo
 p

an
ai

ki
nt

as
 ly

gt
in

is 
at

le
id

im
as

 n
uo

 la
isv

ės
 at

ėm
im

o 
ba

us
m

ės
 p

rie
š t

er
m

in
ą (

LR
 B

K
 7

7 
ir 

94
 st

r.)
. P

la
či

au
 žr

. S
ak

al
au

sk
as

 G
., 

Če
pa

s A
., 

Ni
ka

r-
ta

s S
., 

Ū
se

lė
 L

. S
av

an
or

ys
tė

 p
ro

ba
ci

jo
s s

ist
em

oj
e:

 p
rie

la
id

os
 ir

 g
al

im
yb

ės
. T

ei
sė

s i
ns

tit
ut

o 
m

ok
slo

 ty
rim

ai
. t

. 9
. V

iln
iu

s: 
Te

isė
s i

ns
tit

ut
as

, 2
01

2.



I. Padėties Lietuvoje analizė18

Iš asmenų, kuriems paskiriamos kriminalinės bausmės, maždaug 60 proc. 
nuteisiami už turtines nusikalstamas veikas, 11 proc. – už nusikalstamas 
veikas ekonomikai, verslo tvarkai ir finansų sistemai, 10 proc. – už viešosios 
tvarkos pažeidimus, 10 proc. – už nusikalstamas veikas žmogaus gyvybei ir 
sveikatai, 6 proc. – už nusikalstamas veikas, susijusias su narkotinėmis me-
džiagomis, 6 proc. – už nusikalstamas veikas, susijusias su įvairių dokumen-
tų klastojimu, 4 proc. – už nusikalstamas veikas transporto eismo saugumui. 
Kitos veikos sudaro dar mažesnę dalį (vienas asmuo gali būti nubaustas už 
kelias nusikalstamas veikas).13

I.2. Bausmių taikymo ir vykdymo tikslai

Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas (41 str.) nustato, jog bausmės 
paskirtis yra (1) sulaikyti asmenis nuo nusikalstamų veikų darymo, (2) 
nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį, (3) atimti ar apriboti nuteistam 
asmeniui galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas, (4) paveikti bausmę 
atlikusius asmenis, kad laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų, (5) užtikrinti 
teisingumo principo įgyvendinimą. Bausmių vykdymą reglamentuojantis LR 
BVK (1 str. 2 d.) kelia vienintelį bausmės vykdymo tikslą – kad atlikęs 
bausmę nuteistasis savo gyvenimo tikslų siektų teisėtais būdais ir priemo-
nėmis. Lietuvos Respublikos probacijos įstatyme analogiška nuostata dar 
konkretesnė: „Probacijos tikslas – užtikrinti veiksmingą probuojamųjų reso-
cializaciją ir mažinti jų nusikalstamų veikų recidyvą“ (4 str. 1 d.). Tai, kad 
probacijos tikslu nedviprasmiškai laikoma nuteistojo asmens resocializacija, 
svarbu teisiškai, politiškai, moksliškai ir praktiškai. Galima daryti išvadą, 
kad vykdant bausmes siekiama vienintelio tikslo – asmenį integruoti į 
visuomenę.14

I.3. Laisvės atėmimo bausmės vykdymas 
 ir ją atliekantys asmenys

Laisvės atėmimas yra griežčiausia bausmė ir nors turėtų būti taikoma tik 
kraštutiniu atveju (kaip paskutinė priemonė, lot. ultima ratio), kaip minėta, 

13 Žr. Nacionalinės teismų administracijos ataskaitą: „Baudžiamųjų bylų nagrinėjimo 
ataskaita. Asmenys (I instancijos teismuose“ 1998–2010 m.

14 Plačiau žr.: Sakalauskas G. Įkalinimo tikslų labirintuose. Knygoje: Bausmių vykdymo 
sistemos teisinis reguliavimas ir perspektyvos Lietuvos Respublikoje (vyr. moksl. red. 
G. Švedas). Vilnius, 2010, p. 133–153.
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realus laisvės atėmimas Lietuvoje sudaro apie 30 proc. paskiriamų bausmių. 
Kasmet šia bausme nuteisiama apie 5 000 asmenų. Teismų paskirtas šios 
bausmės vidurkis (įkalinimo įstaigų duomenimis) – beveik 6 metai, realiai 
atliktos bausmės vidurkis (skaičiuojant pagal paleidžiamų asmenų atliktų 
bausmių trukmę) – beveik 2 metai. Laisvės atėmimo bausmė atliekama vie-
noje iš 11 Lietuvoje veikiančių įkalinimo įstaigų, kuriose apgyvendinami 
nuteisti asmenys (įskaitant ir tardymo izoliatorius – juose apgyvendinami iki 
teismo nuosprendžio suimti asmenys, tačiau ūkio darbams gali būti palieka-
mi ir jau nuteisti asmenys) (žr. 3 pav.).

Lietuvos teritorijoje įkalinimo įstaigos išsidėsčiusios labai netolygiai  
(žr. 4 pav.). Dirbant su nuteistaisiais laisvės atėmimo bausme (skatinant 
socialinius jų ryšius ir rengiant juos išeiti į laisvę), lygtinai paleidžiamais ir 
grįžusiais iš įkalinimo įtaigų asmenimis šis veiksnys itin svarbus, nes ats-
tumas nuo įkalinto asmens ir (ar) jo artimųjų gyvenamosios ir (ar) darbo / 
mokymosi vietos gali būti santykinai didelis, o įkalinimo įstaigų tinklas 
neatitikti probacijos tarnybų, taip pat šioje srityje veikiančių nevyriausybinių 
organizacijų padalinių tinklo. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad Šiauliuose 
veikia tik tardymo izoliatorius, kuriame kalinama mažai nuteistųjų, o Pane-
vėžyje įkurti pataisos namai skirti tik moterims. Taigi dauguma įkalinimo 
įstaigų įkurtos pietinėje Lietuvos dalyje.15

Dėl formalios socialinės kontrolės selektyvumo, stigmatizacijos, nepalan-
kių asmeninių ir socialinių aplinkybių į įkalinimo įstaigas patenka įvairių 
socialinių ir asmeninių problemų turinčių asmenų. Iš įkalintų asmenų Lie-
tuvos mastu tik maždaug 33 proc. turi vidurinį išsilavinimą, apie 7 proc. – 
aukštesnįjį arba aukštąjį. Maždaug 40 proc. turi tik pagrindinį išsilavinimą, 
apie 20 proc. – tik pradinį arba neturi jokio išsilavinimo.16

Įkalinimo įstaigose kokį nors išsilavinimą siekia įgyti maždaug 30 proc. 
nuteistųjų (žr. 2 lentelę), šis procentas per pastaruosius 12 metų gerokai 
padidėjo, tačiau anksčiau ir patekusių į įkalinimo įstaigas asmenų išsilavi-
nimas buvo aukštesnis. Šiuo metu iki 5 proc. kalinių yra beraščiai. Anksčiau 
tai buvo retenybė.

15 Ateityje numatoma tardymo izoliatorių-pataisos namus įkurti Klaipėdoje, laisvės atė-
mimo vietų ligoninę ir kalėjimą iš Vilniaus perkelti į Pravieniškes, taip pat išplėsti kai 
kurias kitas įstaigas. Tačiau kol kas sunku pasakyti, kada tai įvyks.

16 Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Informaci-
nių sistemų ir projektų skyriaus duomenys.
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4 pav. Įvairios paskirties įkalinimo įstaigų išsidėstymas Lietuvos teritorijo-
je 2011 m.

Nemaža dalis kalinių (įvairių tyrimų duomenimis – apie 50 proc.), prieš 
patekdami į įkalinimo įstaigas, turėjo labai menkus darbo įgūdžius arba buvo 
bedarbiai. Lietuvos įkalinimo įstaigose dirbančių kalinių skaičius yra vienas 
mažiausių Europos Sąjungoje – gamybinį darbą dirba tik apie 15 proc. 
kalinių, maždaug tiek pat – paprastus ūkio darbus (žr. 5 pav.). Lietuvoje 
labai mažai kalinių turi galimybę atlikdami bausmę dirbti arba mokytis lais-
vėje (daugelyje Europos Sąjungos šalių tai įprasta).

Mažą įdarbintų nuteistųjų laisvės atėmimo bausme skaičių lemia įvairių 
aplinkybių kompleksas: prastos darbo sąlygos, silpna infrastruktūra, mažas 
darbo užmokestis, kvalifikacijos stoka, neigiama subkultūros įtaka, sveikatos 
problemos, priklausomybės ligos ir kt.
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2 lentelė. Besimokančių nuteistųjų laisvės atėmimo bausme 1998–2010 m.17

Metai Įkalintų 
nuteistųjų 

iš viso 
(metų 

pabaigoje)

Mokėsi 
bendrojo 
lavinimo 

mokykloje

Mokėsi 
profesinio 
lavinimo 

mokykloje

Gavo 
atestatus 

(per 
metus)

Dalyvavo 
kitose 

mokymo 
programose

Abs. sk. Proc. Abs. sk. Proc. Abs. sk. Proc.

1998 11 818 672 5,7 966 8,2 ... ... ...

1999 12 104 587 4,8 903 7,5 ... ... ...

2000 7 261 511 7  773 10,6 584 472 6,5

2001 9 044 650 7,2 815 9  674 681 7,5

2002 8 722 745 8,5 859 9,8 701 569 6,5

2003 6 251 752 12 835 13,4 757 ... ...

2004 6 218 809 13 837 13,5 846 ... ...

2005 6 273 949 15,1 956 15,2 781 ... ...

2006 6 403 945 14,8 991 15,5 1 014 ... ...

2007 6 241 978 15,7 1 095 17,5 1 053 ... ...

2008 6 276 983 15,7 991 15,8 1 042 ... ...

2009 6 873 1 195 17,4 1 104 16,1 1 066 ... ...

2010 7 329 1 284 17,6 1 177 16,1 1 271 ... ...

Pažymėtina, jog tam, kad būtų įmanoma įdarbinti daugiau kalinių, pir-
miausia būtina skatinti socialinius jų gebėjimus ir kompetencijas. Kaip 
minėta, daugelis nuteistųjų gyvena negalėdami išbristi iš sudėtingų asme-
ninių ir socialinių problemų, užkertančių kelią įsilieti į visuomenę, kurios 
kertinis elementas yra integracija į darbo rinką. Tam, kad ji būtų įmano-
ma, pirmiausia kartu su nuteistuoju reikia išspręsti kai kurias problemas. 
Viena iš jų – priklausomybė nuo narkotinių ir psichotropinių medžiagų. 

17 Parengta pagal 1998–2010 m. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos tei-
singumo ministerijos Informacinių sistemų ir projektų skyriaus Socialinės reabilitaci-
jos tarnybų veiklos ataskaitas. 
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Oficialiais duomenimis, Lietuvos įkalinimo įstaigose yra maždaug 20 proc. 
nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų priklausomų asmenų (žr. 6 pav.). 
Laisvės atėmimo vietose narkotikus vartoja iki 50 proc.18 nuteistųjų19, dau-
gelis nuteistųjų pripažįsta, kad įsigyti narkotikų įkalinimo įstaigose labai 
paprasta20.

18 Parengta pagal Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo minis-
terijos Informacinių sistemų ir projektų skyriaus Socialinės reabilitacijos tarnybų vei-
klos ataskaitas 2001–2010 m.

19 Privedienė G. Grįžusiems iš įkalinimo vietų trūksta orientyrų // Vakarų ekspresas, 
2009 06 04.

20 Pilaitienė A. Kalinys atspėjo – į namus jis grįžo karste // Lrytas.lt, 2010 01 30; 3 
metų vaikas papuolė į ligoninę Šiaulių tardymo izoliatoriuje paragavęs narkotikų // 
Šiaulių televizija, Delfi.lt, 2009 02 17; Vainalavičiūtė I. Gyvenimo pamokos kalėjime: 
nuo cigarečių iki bėgimo takelio (I dalis) // Alfa.lt, 2010 06 19; Kontrimavičiūtė I. Už 
grotų – narkomanės rojus // Sekundė, Delfi.lt, 2010 12 22; TM atstovas: narkotikų 
problemą įkalinimo įstaigose išspręstų naujos modernios patalpos // Delfi.lt, 2010 08 
18; Žmogaus teisių įgyvendinimas Lietuvoje 2007–2008: Apžvalga. Vilnius: Žmogaus 
teisių stebėjimo institutas, 2009. http://www.hrmi.lt/; Žmogaus teisių įgyvendinimas 
Lietuvoje 2009–2010: Apžvalga. Vilnius: Žmogaus teisių stebėjimo institutas, 2011. 
http://www.hrmi.lt/; Sakalauskas G. Asmenų, kuriems apribota laisvė, teisės. Žmo-
gaus teisės Lietuvoje (autorių grupės vadovas A. Čepas). Vilnius: Naujos sistemos, 
2005, p. 266–289.

5 pav. Lietuvos įkalinimo įstaigose dirbančių nuteistųjų dalis proc. (2001–
2011 m. sausio 1 d.)18
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6 pav. Laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų, registruotų dėl psichikos 
ir elgesio sutrikimų vartojant narkotines ir psichotropines medžiagas, skai-
čius ir dalis (proc.) nuo visų laisvės atėmimo vietose įkalintų asmenų (2002–
2010 m. sausio 1 d.)21

I.4. Įkalinimo įstaigose vykdomos 
nuteistųjų integracijos programos22

Pagal Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisykles (toliau – taisyklės)23 turi bū-
ti sudaromas individualus darbo su kiekvienu nuteistuoju planas (progra-
ma) (taisyklių 163 punktas). Kiekvienos įkalinimo įstaigos administracija 
privalo sudaryti, nuolat koreguoti ir vykdyti šias nuteistųjų socialinės reabi-
litacijos programas (167 punktas):

1. Naujai atvykusių į pataisos įstaigą nuteistųjų adaptacijos programą;
2. Nuteistųjų pataisos programas;
3. Nuteistųjų integracijos į visuomenę programą.

21 Narkotikų kontrolės departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės metinis pra-
nešimas 2010, p. 158.

22 Už pagalbą renkant medžiagą šiam skyriui dėkojame Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ 
socialinei darbuotojai Angelei Lazauskienei.

23 Pagal LR BVK 136 str. 2 d. socialinės reabilitacijos programas ir jų vykdymo tvarką 
nustato Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklės. Šios Taisyklės patvirtintos Lietuvos 
Respublikos teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 194 (Žin., 2003, Nr. 
76-3498) (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).
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Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministe-
rijos įsakymu patvirtintos Tipinė naujai atvykusių į pataisos įstaigą nu-
teistųjų adaptacijos programa ir Tipinė nuteistųjų integracijos į visuo-
menę programa24. Tai, kad nuteistųjų laisvės atėmimo bausme bausmės 
atlikimo ir integracijos į visuomenę procesas teoriškai išskaidytas į tris 
skirtinga strategija bei turiniu paremtas programas, sunkiai suderinama su 
bendru ir galutiniu asmens integracijos į visuomenę tikslu, taip pat Europos 
Tarybos Ministrų komiteto rekomendacija šalims narėms Nr. R (2006) 2 
„Dėl Europos kalėjimų taisyklių“, kuria siekiama kurti gerą praktiką, pa-
vyzdžiui, rekomendacijos 103.2. punktu, pagal kurį „atvykus nuteistiems 
kaliniams turi būti kuo greičiau parengti pranešimai apie jų asmeninę pa-
dėtį, kiekvieno iš jų bausmės atlikimo planai ir paleidimo rengimo 
strategija“25. Kitaip tariant, vadovaujantis esmine minėtų taisyklių idėja ir 
galutiniu asmens integracijos tikslu, nuo pat pirmosios kalinimo dienos 
turi būti galvojama, kada ir koks laisvės atėmimo bausmę atliekantis 
asmuo išeis į laisvę.

O Lietuvos teisės aktais (praktika – taip pat) formuojama idėja, kad nu-
teistasis iš pradžių turėtų prisitaikyti prie esamos sistemos, tapti jos dalimi. 
Tipinėje naujai atvykusių į pataisos įstaigą nuteistųjų adaptacijos programo-
je rašoma, kad „paprastai naujai atvykęs į įkalinimo įstaigą asmuo patiria 
didesnį ar mažesnį stresą, galintį nulemti neadekvačias reakcijas į susida-
rančias naujas, dažnai nepažįstamas ir bauginančias, situacijas. Pirmą kar-
tą atvykusiems nuteistiesiems būdingas nerimo, baimės, beviltiškumo jausmas. 
Nuteistųjų nerimas, baimė, įtarumas – tai reakcija į bausmę, į gresiančius 
pavojus atliekant bausmę. Nuteistieji nepažįsta ir bijo vienas kito. Informa-
cijos stoka apie kitus nuteistuosius – kas jie, už ką atlieka bausmę – didina 
vidinę įtampą, konfliktus, stresą. Nerimą didina niūri kalėjimų ir pataisos 
įstaigų aplinka, grėsmė socialiniam statusui, šeimos iširimui, prestižo visuo-
menėje praradimui ir iškilsiančių apribojimų dėl teistumo baimė. Nerimą 
kelia ir nepalanki socialinė aplinka, nes dažnai nuteistojo asmenybę patai-
sos įstaigose veikia nusikaltėlių pasaulio subkultūra, neformalios grupuotės, 

24 Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direkto-
riaus 2004 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. 4/07-132 patvirtintos Tipinė naujai atvykusių 
į pataisos įstaigą nuteistųjų adaptacijos programa ir Tipinė nuteistųjų integracijos į 
visuomenę programa (Žin., 2004, Nr. 87-3192).

25 Europos Tarybos Ministrų komiteto rekomendacija šalims narėms Nr. R (2006) 2 „Dėl 
Europos kalėjimų taisyklių“, priimta 2006 m. sausio 11 d. Tekstas redaguotas kalbos re-
daktorės. Publikuojamą tekstą žr.: http://www.coe.int/t/DGHL/STANDARDSETTING/
PRISONS/EPR/EPR_Lithuanian.pdf
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kiti asmenys, nuteisti net už labai sunkius nusikaltimus“ (4 punktas). Toliau 
programoje teigiama, kad nuteistųjų suskirstymo į tam tikras patalpas „nuos-
tatos suteikia galimybes pataisos įstaigų personalui taip organizuoti darbą 
su naujai atvykusiais nuteistaisiais, kad padėtų jiems prisitaikyti prie pa-
taisos įstaigos socialinės aplinkos ir maksimaliai sumažinti negatyvios įta-
kos riziką. Svarbu, kad nuteistieji pataisos įstaigose netaptų blogesniais, 
neįgytų kriminalinės patirties, kad neprarastų elgesio normų ir mokėjimų, 
reikalingų kasdieniame gyvenime“. Toliau vis dėlto primenama, kad „jau 
nuo pat pirmos atvykimo dienos nuteistieji rengiami integracijai į visuome-
nę“ (5 punktas).

Vadovaujantis Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 325 punktu, nu-
teistuosius paleisti iš įkalinimo įstaigų pagal atskirą programą imama reng-
ti tik likus ne mažiau kaip 3 mėnesiams, o kai pradedami ruošti dokumen-
tai lygtiniam paleidimui (LR BVK 157 str.) – ne mažiau kaip 1 mėnesiui 
iki teikimo pateikimo teismui, nors Pataisos įstaigų taisyklių 167.3. punkte 
įrašyta nuostata, kad į įkalinimo įstaigą „priimtus nuteistuosius reikėtų kaip 
galima greičiau pradėti rengti išėjimui į laisvę“. Asmenų, kuriuos rengia-
masi paleisti iš laisvės atėmimo vietų, teisinio ir socialinio švietimo progra-
ma26 vykdoma rengiant paskaitas. Jų tematikos branduolį sudaro teisės aktų 
nuostatos. Ši programa yra didesnės – Integracijos į visuomenę programos 
dalis27, taip pat taikomos tik asmenims, rengiamiems paleisti į laisvę pasi-
baigus laisvės atėmimo bausmės terminui arba lygtinai paleistiems iš laisvės 
atėmimo vietų (programos 3 punktas), taigi ne nuo laisvės atėmimo bausmės 
atlikimo pradžios.

Tipinėje nuteistųjų integracijos į visuomenę programoje pagrįstai tei-
giama, kad „nuteistieji ir asmenys, paleisti iš laisvės atėmimo vietų, sudaro 

26 Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direkto-
riaus 2003 m. rugsėjo 24 d. įsakymas Nr. 4/07-174 „Dėl Kalėjimų departamento prie 
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2001 m. gruodžio 27 d. 
įsakymo Nr. 112 „Dėl asmenų, kuriuos rengiamasi paleisti iš laisvės atėmimo vietų, 
teisinio ir socialinio švietimo programos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2003, Nr. 
92-4182). Paleidimo procesą detalizuoja Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respu-
blikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2007 m. vasario 9 d. įsakymas Nr. V-42 
„Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direk-
toriaus 2006 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. 4/07-95 „Dėl nuteistųjų paleidimo iš laisvės 
atėmimo vietų parengiamojo darbo instrukcijos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, 
Nr. 21-812).

27 Tipinė nuteistųjų integracijos į visuomenę programa patvirtinta jau minėtu Kalėjimų 
departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2004 m. 
gegužės 24 d. įsakymu Nr. 4/07-132 (Žin., 2004, Nr. 87-3192).
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nemažą specifinę asmenų grupę, kuriai reikia kompleksinės socialinės para-
mos. Ja siekiama sudaryti būtiniausias gyvenimo sąlygas iš laisvės atėmimo 
vietų paleistiems asmenims, praradusiems socialinius ryšius, profesinius ir 
darbo įgūdžius, nesiorientuojantiems darbo rinkoje, turintiems psichologinių 
adaptavimosi visuomenėje sunkumų“ (programos 7 punktas). Skelbiamas šios 
programos tikslas – sudaryti sąlygas nuteistiesiems, atlikusiems bausmę, 
reintegruotis į visuomenę ir taip mažinti pakartotinio nusikalstamumo riziką 
(programos 9 punktas), bei numatomi šie uždaviniai:

1. šviesti nuteistuosius teisiškai ir socialiai;
2. ugdyti socialiai reikšmingus gyvenimo įgūdžius;
3. teikti pagalbą sprendžiant apgyvendinimo ir įdarbinimo klausimus;
4. teikti materialinę pagalbą (programos 10 punktas).

Nuteistųjų teisinis ir socialinis švietimas vykdomas pagal jau minėtą 
Asmenų, kuriuos rengiamasi paleisti iš laisvės atėmimo vietų, teisinio ir 
socialinio švietimo programą. Paskaitose savanorišku principu grupėse, ne 
didesnėse kaip 15 asmenų, dalyvauja nuteistieji, kuriems liko 3 mėnesiai 
iki bausmės pabaigos arba 1–1,5 mėnesio iki galimybės taikyti LR BVK 
157 str. Paskaitų trukmė – dvi akademinės valandos kartą per savaitę (pro-
gramos 10 punktas). Savo sutikimą ar atsisakymą dalyvauti šioje progra-
moje nuteistasis patvirtina raštišku pareiškimu, kuris įsiuvamas į jo asmens 
bylą, o individualaus darbo su nuteistuoju knygelėje daromi atitinkamo 
turinio įrašai, šis faktas gali atsispindėti nuteistojo charakteristikoje (pro-
gramos 15 punktas). Teisinio ir socialinio švietimo paskaitas skaito grupių 
vadovais paskirti teisinį ir socialinį išsilavinimą ir darbo patirtį turintys 
darbuotojai. Prireikus lektoriais gali būti kviečiami laisvės atėmimo vietos 
tarnybų specialistai, kurių darbo pobūdis atitinka paskaitų tematiką, kitų 
valstybės institucijų bei savivaldybių darbuotojai, visuomeninių organizaci-
jų atstovai (programos 14 punktas). Probacijos tarnybos darbuotojai ne 
rečiau kaip 1 kartą per ketvirtį dalyvauja teisinio ir socialinio švietimo 
programos „Asmenų, grįžusių iš laisvės atėmimo vietų teisės ir pareigos“ 
grupinėse paskaitose.28

28 Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direkto-
riaus 2004 m. balandžio 22 d. įsakymas Nr. 4/07-101 „Dėl pataisos inspekcijų pa-
reigūnų dalyvavimo asmenų, kuriuos rengiamasi paleisti iš laisvės atėmimo vietų, 
teisinio ir socialinio švietimo programoje“ (Kalėjimų departamento prie Lietuvos 
Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2007 m. spalio 25 d. įsakymo           
Nr. V-292 redakcija).
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Socialiai reikšmingų gyvenimo įgūdžių formavimo turinys Tipinėje 
nuteistųjų integracijos į visuomenę programoje apibrėžiamas kaip įsidarbi-
nimas ir darbo ieškojimas, būsto ieškojimas, mokėjimas naudotis pinigais, 
sveika gyvensena ir mityba, bendravimas, laisvalaikio leidimas (programos 
12 punktas), jo smulkiau nedetalizuojant.

Pagalba sprendžiant apgyvendinimo ir įdarbinimo klausimus vykdo-
ma vadovaujantis Nuteistųjų paleidimo iš kalinimo įstaigų parengiamojo 
darbo instrukcija29. Tačiau šioje instrukcijoje apsiribojama pokalbiais su ren-
giamu paleisti asmeniu. Pokalbių metu aiškinamasi, kur paleistasis pagei-
dautų gyventi, dirbti ar mokytis, užpildomas, tvarkomas ir išsiunčiamas 
atitinkamos formos prašymas bei kita dokumentacija. Instrukcijoje taip pat 
įtvirtinta, kad paleidžiamas asmuo, jei neturi nuolatinės gyvenamosios vietos, 
jo prašymu siunčiamas į nakvynės namus, suderinus tai su laisvės atėmimo 
vietos buvimo vietos savivaldybės globos ir rūpybos skyriumi ar vaikų tei-
sių apsaugos ir globos tarnyba arba tos vietos, į kurią nori vykti paleidžia-
mas asmuo, savivaldybės globos ir rūpybos skyriumi ar vaiko teisių apsau-
gos ir globos tarnyba (instrukcijos 7.4 punktas).

Materialinės pagalbos suteikimas Tipinėje nuteistųjų integracijos į vi-
suomenę programoje suprantamas kaip objektyvių poreikių nustatymas, ke-
lionės į nuteistųjų gyvenamąją vietą išlaidų apmokėjimas, aprūpinimas mais-
to produktais arba pinigais kelionei, sezoniniais drabužiais ir avalyne, vien-
kartinės negrąžinamos pašalpos skyrimas (programos 14 punktas).

Apibendrinant matyti, kad nuteistųjų integracijos programos yra labai 
formalizuotos, jų esmė – atpasakoti teisės aktų nuostatus ir perteikti infor-
maciją. Kyla abejonių, kiek tokia pasirinkta dėstymo forma yra prasminga, 
ar ji gali sudominti nuteistuosius ir būti jiems naudinga, nors, žinoma, svar-
biausia šiame procese yra dėstytojų kompetencija, klausytojų motyvacija bei 
pasitikėjimo santykis. Vis dėlto didžiausias įkalintų asmenų integracijos pro-
ceso trūkumas yra tas, kad jis faktiškai prasideda tik likus keliems mėnesiams 
iki asmens paleidimo į laisvę ir nėra laikomas viso bausmės atlikimo 
užduotimi, kompleksiškai apimančia ir kitas priemones (atitinkamą dar-
bą, mokymąsi, socialinius ryšius, išvykas už įkalinimo įstaigų ribų, perkėli-
mą į atviro tipo įstaigą ir pan.).

29 Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direkto-
riaus 2007 m. vasario 9 d. įsakymas Nr. V-42 „Dėl Kalėjimų departamento prie Lie-
tuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2006 m. kovo 28 d. įsakymo 
Nr. 4/07-95 „Dėl nuteistųjų paleidimo iš laisvės atėmimo vietų parengiamojo darbo 
instrukcijos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 21-812).
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I.5. Paleidimas iš įkalinimo įstaigų

Kasmet į laisvę iš įkalinimo įstaigų paleidžiama maždaug 4 500 nuteistųjų 
(2003–2010 m. vidurkis)30, iš jų maždaug 50 proc. – lygtinai (dažniausiai – 
pagal LR BVK 157 str. nuostatas), kita dalis – galutinai atlikus bausmę (žr. 
7 pav.), nes kiti paleidimo pagrindai taikomi labai retai31. Toliau pateiktame 
paveikslėlyje matyti, jog nuo 2002 m. nuteistųjų, kurie iš laisvės atėmimo 
vietų paleidžiami tik atlikę visą bausmę, santykinė dalis (juoda stulpelio 
dalis) didėja – ji padidėjo maždaug nuo 30 proc. iki 50 proc. Tai reiškia, 
kad 2002 m. du trečdaliai įkalintų asmenų į laisvę buvo paleisti prieš teismo 
nuosprendžiu paskirtą terminą, o 2010 m. tokių buvo tik pusė.

Pažymėtina, kad nuo 2003 m. į laisvę iš įkalinimo įstaigų paleidžiamų 
asmenų absoliutus skaičius nuolat mažėjo (žr. 7 pav. apačioje) – nuo 7 748 
(2003 m.) iki 3 191 (2010 m.). Tai sietina su tuo, kad 2003 m. buvo suma-
žėję kalinių Lietuvos įkalinimo įstaigose, be to, nuolat ilgėja teismo paski-
riamos laisvės atėmimo bausmės trukmė. Nors išsamių tyrimų atlikta nebu-
vo, bet galima kelti hipotezę, kad įkalinimo įstaigos ir (arba) teismai ėmė 
griežčiau vertinti nuteistojo galimybes būti paleistam lygtinai. Socialinės 
nuteistųjų integracijos prasme tokia padėtis paradoksali – lygtinai nepa-
leidžiami asmenys, kuriems, teismo manymu, negalima leisti toliau atlikti 
šią bausmę laisvėje, tačiau atbuvę nustatytą laiką jie tiesiog paleidžiami iš 
įkalinimo įstaigos be jokios socialinės pagalbos ir priežiūros. Jeigu nuteis-
tieji paleidžiami lygtinai, juos prižiūri ir pagalbą jiems teikia (ją koordinuo-
ja) probacijos tarnybos kartu su kitomis valstybinėmis institucijomis ir ne-
vyriausybinėmis organizacijomis.32

30 Neskaičiuojant arešto bausmę areštinėse atlikusių asmenų, jų konkrečiau per metus 
būna maždaug 1 000.

31 Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 77 ir 94 str. numatytas lygtinis atleidi-
mas nuo laisvės atėmimo bausmės prieš terminą bei neatliktos laisvės atėmimo baus-
mės dalies pakeitimas švelnesne bausme buvo taikomas labai retai ir pagrįstai panai-
kintas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 48, 64, 67, 75, 82, 87, 92 straipsnių 
pakeitimo ir 77, 94 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymu Nr. XI-1861, 
priimtu 2011 m. gruodžio 22 d., įsigaliosiančiu 2012 m. liepos 1 d. (Žin., 2012,       
Nr. 5-138).

32 Plačiau apie lygtinio paleidimo sąlygas ir probaciją Lietuvoje žr. kitą šio projekto 
metu parengtą leidinį: Sakalauskas G., Čepas A., Nikartas S., Ūselė L. Savanorystė 
probacijos sistemoje: prielaidos ir galimybės. Teisės instituto mokslo tyrimai. t. 9. 
Vilnius: Teisės institutas, 2012.
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7 pav. Paleidimo iš įkalinimo įstaigų pagrindų taikymas Lietuvoje 1998–
2010 m. (absoliutūs skaičiai, kairėje skalėje – proc.)33

Teismui priėmus nutartį dėl lygtinio paleidimo ar lygtinio atleidimo prieš 
terminą, pataisos įstaigos administracija, gavusi teismo įsiteisėjusią nutartį 
lygtinai paleisti nuteistąjį iš pataisos įstaigos, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas 
privalo atsiskaityti su nuteistuoju ir išduoti jam rašytinį paliepimą išvykti į 
gyvenamąją vietą (LR BVK 159 str. 2 d.). Lygtinai arba atlikus visą bausmę 
paleidžiamiems asmenims paleidimo dieną išduodami asmens dokumentai ir 
daiktai, asmeninėje sąskaitoje laikomi pinigai, taip pat paleidimo pažymėji-
mas – bausmės atlikimą liudijantis dokumentas (LR BVK 180 str. 4 d.). Pa-
leidžiamų iš pataisos įstaigų asmenų kelionės į jų gyvenamąją vietą išlaidas 
apmoka pataisos įstaiga (LR BVK 182 str. 1 d.). Šie asmenys aprūpinami 
maisto produktais arba pinigais kelionei pagal nustatytas normas. Paleidžiami 
asmenys, kurie neturi sezoninių tinkamų drabužių, avalynės ir lėšų jiems 
įsigyti, drabužiais ir avalyne aprūpinami nemokamai (LR BVK 182 str. 2 d.). 

33 Nuteistųjų skaičiaus, sudėties (pagal padarytą nusikaltimą, amžių, bausmės terminą ir 
kt.) ir jų kaitos suvestinė 1998–2010 m. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respu-
blikos teisingumo ministerijos Administracijos reikalų skyrius.
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Paleidžiamiems iš pataisos įstaigų asmenims gali būti skiriama vienkartinė 
negrąžinama iki 1 MGL dydžio pašalpa. Paleidžiamų asmenų kelionės išlaidų 
apmokėjimo, aprūpinimo maistu, drabužiais ir avalyne, taip pat vienkartinės 
negrąžinamos pašalpos skyrimo tvarka ir sąlygos nustatytos Lietuvos Respu-
blikos Vyriausybė nutarime.34 Paleidžiamiems neįgaliesiems ir pagyvenusiems 
asmenims jų prašymu turi būti suteikta Lietuvos Respublikos teisės aktuose 
nustatyta socialinė parama (LR BVK 182 str. 5 d.). Neturinčius tėvų palei-
džiamus nepilnamečius pataisos įstaigos administracija pasiunčia į internatus 
arba perduoda šeimos nariams, artimiesiems giminaičiams, kitiems asmenims 
globoti ar rūpintis (LR BVK 182 str. 5 d.).

Lygtinai paleistų asmenų priežiūrą vykdo probacijos tarnybos, įgyvendi-
nančios įvairias nuteistųjų integracijos programas35 (žr. 2 ir 3 pav., probacijos 
tarnybos (pataisos inspekcijų) funkcijas žr. III-iame šio leidinio priede).36

I.6. Nuteistųjų ir grįžusiųjų iš įkalinimo įstaigų 
padėtis darbo rinkoje (Vilniaus regiono pavyzdys)

Stengiantis integruoti nuteistuosius ir grįžusiuosius iš įkalinimo įstaigų į 
visuomenę ir darbo rinką, vienas svarbiausių ir reikalingiausių statistikos 
rodiklių yra nuteistųjų užimtumas. Deja, nei statistikos duomenys, nei 
empiriniai tyrimai neleidžia atsakyti į klausimą, kokia yra nuteistųjų darbo 
patirtis ir aktuali padėtis, nėra duomenų, kiek (buvusių) nuteistųjų turi ar 
susiranda darbą. Žinoma tik, kad tokių asmenų galimybės susirasti darbą yra 
kur kas mažesnės nei neteistų asmenų, o šios grupės nedarbo lygis taip pat 

34 Pagal Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 182 str. 4 d.
35 Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direkto-

riaus 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. 4/07-243 „Dėl socialinės reabilitacijos 
programų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 7-167). Šiuo įsakymu patvirtintos 3 progra-
mos: 1. Asmenų, padariusių nusikalstamas veikas smurtaujant, socialinės reabilitacijos 
programa, 2. Asmenų, padariusių nusikalstamas veikas apsvaigus nuo alkoholio, soci-
alinės reabilitacijos programa, 3. Asmenų, padariusių nusikalstamas veikas transporto 
eismo saugumui, socialinės reabilitacijos programa. Taip pat Kalėjimų departamento 
prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2010 m. sausio 15 d. 
įsakymas Nr. V-15 „Dėl kognityvinių bihevioristinių programų „Tik tu ir aš“ ir 
„Equip“ taikymo Kalėjimų departamentui pavaldžiose įstaigose“ bei Kalėjimų depar-
tamento direktoriaus 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 4/07-243 „Dėl socialinės 
reabilitacijos programų patvirtinimo“ pakeitimo (Žin., 2010, Nr. 10-517).

36 Europoje vyraujančių probacijos modelių apžvalgą žr. anglų kalba Van Kalmthout A., 
Derks J. T. M. Probation and Probation Service: A European Perspective. Nijmegen: 
Wolf Legal Publishers, 2000.
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daug aukštesnis nei visų darbingų asmenų apskritai. Užsienio šalyse atlikti 
empiriniai tyrimai rodo, kad asmens produktyvus užimtumas yra labai svar-
bi integracijos į visuomenę sąlyga. Asmens recidyvo tikimybė sumažėja, jei 
asmuo, atlikęs bausmę, netrukus pradeda dirbti nuolatinį, jo poreikius ir 
galimybes atitinkantį ilgalaikį darbą. Jei šis darbas neatitinka nuteistojo as-
mens poreikių ir galimybių arba yra atsitiktinis ir trumpalaikis, asmens in-
tegracijos jis dažniausiai neskatina.

Darbo birža, įgyvendindama valstybines užimtumo garantijas, darbo 
ieškantiems asmenims padeda įsidarbinti, suteikia jiems galimybių įgyti rei-
kiamą kvalifikaciją ir konkuruoti darbo rinkoje, moka nedarbo draudimo 
išmokas, darbdaviams padeda susirasti kvalifikuotų darbuotojų. Tačiau nu-
teistieji ir grįžusieji iš įkalinimo įstaigų asmenys sudaro tik labai nedidelę 
darbo biržos klientų dalį (kelis tūkstančius iš kelių šimtų tūkstančių), todėl 
jiems netaikomos jokios specializuotos įdarbinimo programos. Pagal Lietu-
vos Respublikos probacijos įstatymo 6 str. 5 d. darbo biržos probuojamie-
siems sudaro individualius užimtumo veiklos planus, numato priemones, 
sudarančias palankias probuojamųjų integracijos į darbo rinką sąlygas.

Nuo 2009 m. Lietuvoje ėmęs didėti nedarbo lygis apribojo ir (buvusių) 
nuteistųjų laisvės atėmimo bausme galimybes įsidarbinti (žr. 3 lentelę). Dar-
bo nerandant labai kvalifikuotiems ir kriminalinės stigmatizacijos neturintiems 
asmenims, jį rasti buvusiems kaliniams dar sunkiau. Be to, atkreiptinas dė-
mesys, kad Vilniaus regiono probacijos tarnybos veiklos teritorijoje bendras 
nedarbo lygis per pastaruosius 5 metus buvo netgi aukštesnis už Lietuvos 
vidurkį (žr. 3 lentelę).

3 lentelė. Nedarbo lygis Lietuvoje ir Vilniaus regiono probacijos tarnybos 
veiklos teritorijose 2007–2011 m.37

Nedarbo lygis proc.

Regionai

2007 m. 
sausio 

1 d.

2008 m. 
sausio 

1 d.

2009 m. 
sausio 

1 d.

2010 m. 
sausio 

1 d.

2011 m. 
sausio 

1 d.

Lietuvos Respublika 3,9 4,3 4,4 12,5 14,4

Vilniaus regiono PT 
teritorija 4,35 4,69 5,23 13,16 16,03

Alytaus m. ir raj. 
PT teritorija 3,52 4,09 5,83 15,3 16,9

37 Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Vilniaus 
regiono probacijos tarnybos duomenys.
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Nedarbo lygis proc.

Regionai

2007 m. 
sausio 

1 d.

2008 m. 
sausio 

1 d.

2009 m. 
sausio 

1 d.

2010 m. 
sausio 

1 d.

2011 m. 
sausio 

1 d.

Druskininkų m. PT 
teritorija 7,9 8,4 8,2 17,5 18,7

Elektrėnų PT teritorija 0,9 0,8 5,4 8,1 11,6

Lazdijų raj. 
PT teritorija 7,7 7,4 5,2 12,4 18,7

Šalčininkų raj. 
PT teritorija 5,8 6,8 5 16,6 18,8

Širvintų raj. PT teritorija 3,4 3,0 6,5 13,7 14,9

Švenčionių raj. PT 
teritorija 5,8 7,5 4,4 13,9 17,2

Trakų raj. PT teritorija 0,9 1,2 5,6 8,8 13,1

Ukmergės raj. 
PT teritorija 4,5 4,6 3,5 13,6 16

Varėnos raj. 
PT teritorija 4,4 5,1 3,8 12,6 17

Vilniaus m. ir raj. 
PT teritorija 3,03 2,7 4,1 12,3 13,4

Sunku pasakyti, kokia dalis iš įkalinimo įstaigų paleistų asmenų dirba, 
nes nacionaliniu mastu renkami duomenys tik apie lygtinai paleistus asme-
nis – prižiūrimus probacijos tarnybų. 8 pav. pavaizduota Vilniaus regiono 
probacijos tarnybos įskaitoje metų pabaigoje buvusių lygtinai iš įkalinimo 
įstaigų paleistų asmenų skaičius ir dirbusiųjų asmenų dalis, o 9 pav. – Vil-
niaus regiono probacijos tarnybos įskaitoje 2004–2010 m. pabaigoje buvusių 
lygtinai paleistų asmenų (LR BVK 157 str.) skaičiaus ir dirbusiųjų dalies 
kaita. 9 pav. matyti, kad didžiausia dirbusiųjų dalis tarp lygtinai paleistų 
asmenų buvo 2005–2007 m., kai maždaug 50 proc. tokių asmenų dirbo. Nuo 
2008 m. ši dalis ėmė mažėti ir 2010 m. pabaigoje dirbo (t. y. dirbo lega-
liai – mokėjo nustatyto dydžio įmokas Valstybiniam socialinio draudimo 
fondui) tik maždaug 30 proc. tokių asmenų (120 iš 399). Lyginant lygtinai 
paleistų asmenų (LR BVK 157 str.) statistiką visoje Lietuvoje ir Vilniaus 
regiono probacijos tarnybos teritorijoje (9 pav.) matyti, kad dirbusių asmenų 
dalies kaita sutampa.
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8 pav. Vilniaus regiono probacijos tarnybos įskaitoje metų pabaigoje buvu-
sių lygtinai iš įkalinimo įstaigų paleistų asmenų (LR BVK 157 str.) skaičius 
ir dirbusiųjų dalis 2004–2010 m.38

9 pav. Lietuvoje ir Vilniaus regiono probacijos tarnybos įskaitoje metų 
pabaigoje buvusių lygtinai iš įkalinimo įstaigų paleistų dirbusių asmenų 
(BVK 157 str.) dalis 2004–2010 m. proc.39

38 Vilniaus regiono probacijos tarnybos informacija.
39 Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos informacija.
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Iš šios statistikos analizės išplaukia svarbi išvada: tai, kad iš įkalinimo 
įstaigų lygtinai paleisti asmenys nedirba, dažnai nėra (vien tik) jų kaltė. 
Šių asmenų įsidarbinimo galimybės labai priklauso nuo padėties darbo rin-
koje, o esant nepalankiai padėčiai darbo rinkoje – nuo darbo paieškos tar-
pininkavimo infrastruktūros. Svarbi ir kita išvada – net ir esant geriausiai 
padėčiai darbo rinkoje, (legaliai) dirbo tik maždaug 50 proc. visų lygtinai 
iš įkalinimo įstaigų paleistų asmenų. Tikėtina, jog visą laisvės atėmimo baus-
mę atlikusių ir nedirbančių asmenų dalis yra didesnė nei tarp lygtinai pa-
leistų asmenų – šie privalo įsidarbinti arba užsiregistruoti darbo biržoje (LR 
BVK 157 str. 4 d.), juos prižiūri probacijos tarnybos darbuotojai. Be to, tai, 
kad jie buvo paleisti lygtinai, liudija palankesnę jų asmeninę ir socialinę 
padėtį, įvertintą lygtinio paleidimo proceso metu.

Lietuvos darbo biržos duomenimis, Vilniaus apskrityje 2011 m. vasario 
pabaigoje didesnes galimybes įsidarbinti turėjo statybininkai, vairuotojai, 
siuvėjai, virėjai, metalo apdirbimo staklių operatoriai,40 todėl nuteistųjų 
integracijos proceso metu būtent į paklausias profesijas turėtų būti orien-
tuojamas praktinis nuteistųjų laisvės atėmimo bausme ir iš įkalinimo įstai-
gų išėjusių asmenų mokymas, nuolat stebint darbo biržos poreikių ir pa-
siūlos kaitą.

I.7. Nevyriausybinių organizacijų ir savanorių vaidmuo

Nevyriausybinis sektorius Lietuvoje kol kas nėra tapęs lygiaverčiu partneriu 
organizaciškai ir finansiškai įgyvendinant valstybės socialinės apsaugos funk-
cijas, nors daugelyje Vakarų ir Vidurio Europos šalių, taip pat Šiaurės Ame-
rikoje nevyriausybinės organizacijos ne tik vaidina svarbų vaidmenį skiriant 
ir vykdant bausmes, baudžiamojo ar auklėjamojo poveikio priemones41 
(pavyzdžiui, viešuosius darbus, mediaciją, socialinio ugdymo kursus, vykdant 
probaciją ir pan.), užtikrina specializaciją, lankstumą, efektyvumą ir indivi-
dualų požiūrį į nuteistųjų socialinę padėtį ir problemas, bet ir turi didelę 
įtaką viešosiose diskusijose42.

40 Žr. Darbo biržos informacija. http://www.ldb.lt/Informacija/DarboRinka/Puslapiai/isi-
darbinimo_galimybiu_barometras.aspx 

41 Žr., pvz., Gečėnienė S., Jatkevičius A., Michailovič I., Sakalauskas G. Vaikų ir jauni-
mo baudžiamoji atsakomybė: užsienio šalių patirtis (Vokietija, Austrija, Olandija, 
Lenkija, Rusija, Estija). Vilnius: NPLC, TI, Justitia, 2001.

42 Žr., pvz., Sakalauskas G. Tarpdalykinės kriminologijos studijos: patirtis ir perspekty-
vos // Teisės problemos, 2008, Nr. 1, p. 77–91.
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LR BVK 8 str. 2 d. įtvirtintas bausmių vykdymo individualizavimo ir 
visuomenės dalyvavimo nuteistųjų pataisos procese principas: „Nuteis-
tųjų pataisos procese gali dalyvauti visuomeninės organizacijos, religinės 
bendruomenės ir bendrijos, jų nariai bei kiti fiziniai ir juridiniai asmenys“. 
Lietuvos Respublikos probacijos įstatymo 4 str. 2 d. 4 punkte įtvirtintas 
bendradarbiavimo, subsidiarumo ir savanorystės skatinimo principas, 
pagal kurį į probacijos veiklą aktyviau įtraukiamos valstybės ir savivaldybių 
institucijos bei įstaigos, organizacijos, patikimi savanoriai ir kuriami ben-
dradarbiavimo ryšiai. Lietuvos Respublikos probacijos įstatymo 7 str. 1 d. 
nuostata, kurioje įtvirtinta, kad „probacijos tarnybos, siekdamos probacijos 
tikslo, sutarčių (susitarimų) pagrindu bendradarbiauja su asociacijomis, 
religinėmis bendruomenėmis ir bendrijomis, kitais juridiniais asmenimis ar 
jų padaliniais ir savanoriais, koordinuoja jų darbą su probuojamaisiais“, 
priešingai nei LR BVK 8 str., įpareigoja probacijos tarnybas bendradarbiau-
ti su nevyriausybinėmis organizacijomis. Tai, kiek nevyriausybinės organi-
zacijos galės tapti lygiaverčiais partneriais įgyvendinant valstybės socialinės 
apsaugos ir integracijos užduotis probacijos srityje, labai priklausys ir nuo 
bendros valstybės politikos nevyriausybinių organizacijų atžvilgiu43. Įgyven-
dinant „Nuteistųjų ir grįžusiųjų iš įkalinimo įstaigų bei jų šeimos narių in-
tegracijos į darbo rinką“ projektą, užsimezgė geri Vilniaus regiono probaci-
jos tarnybos ir Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ bei Lietuvos kalinių globos 
draugijos bendradarbiavimo ryšiai. Šia praktine patirtimi remtasi kuriant 
toliau leidinyje pristatomą nuteistųjų integracijos modelį.

43 Pavyzdžiui, ateityje numatoma nevyriausybinėms organizacijoms sutartiniu pagrindu ir 
užtikrinant ilgalaikį finansavimą perduoti atlikti daugiau viešųjų funkcijų (pagal Lietu-
vos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 85 „Dėl nevyriausybinių organizacijų plė-
tros koncepcijos patvirtinimo“, priimtą 2010 m. sausio 20 d. (Žin., 2010, Nr. 12-566), 
taip pat Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. vasario            
3 d. įsakymą Nr. A1-64 „Dėl nevyriausybinio sektoriaus plėtros 2011–2013 metų pro-
gramos patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 17-814). Plačiau apie savanorystę probacijos 
sistemoje Lietuvoje žr. kitą šio projekto metu parengtą leidinį Sakalauskas G., Čepas 
A., Nikartas S., Ūselė L. Savanorystė probacijos sistemoje: prielaidos ir galimybės. 
Teisės instituto mokslo tyrimai. t. 9. Vilnius: Teisės institutas, 2012.
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II 
Nuteistųjų integracijos modelis

Nuteistųjų ir grįžusiųjų iš įkalinimo įstaigų integracijos modelis su-
prantamas kaip teorinė integracijos proceso, struktūros, sudėtinių 
dalių, teisinių pagrindų, priemonių, pagrindinių veikėjų, kompeten-
cijos, komunikacijos, bendradarbiavimo, supervizijos ir efektyvumo 
vertinimo schema (abstrakcija). Toliau pristatomos nuteistųjų inte-
gracijos modelio struktūrinės dalys. Dėl jų įgyvendinant projektą 
diskutavo modelio kūrimo darbo grupė, jos buvo bandomos praktiš-
kai, dėl daugelio jų savo rekomendacijas rašė projekto ekspertas 
Rudolfas Grosseris. Jo ataskaitos ištraukos taip pat čia cituojamos. 
Nors šio leidinio pradžioje minimas tik vienas šio skyriaus teksto 
autorius, tačiau visas minčių ir idėjų srautas priskirtinas visai darbo 
grupei (žr. leidinio įvadą), kurios intelektualinės ir praktinės veiklos 
rezultatas buvo apibendrintas ir išdėstytas šiame skyriuje.

II.1. Vertybinė laikysena

VertybėsKuriant šį nuteistųjų integracijos modelį laikytasi vertybinės nuos-
tatos, kad kiekvienas žmogus visuomenėje yra svarbus ir vertin-
gas. Nusikalstamą elgesį dažnai lemia įvairios socialinės ir biologi-
nės raidos aplinkybės, nepanaikinančios pareigos atsakyti už savo 
elgesį, bet leidžiančios geriau suprasti nusikalstamo elgesio konteks-
tą. Nuteistojo integracija į visuomenę ir orus gyvenimas joje yra 
vienintelis darbo su juo ir jo šeimos nariais tikslas. Viena esminių 
sėkmingos integracijos į visuomenę prielaidų yra asmens integravi-
mas į darbo rinką, neretai galimas tik išsprendus gyvybines sociali-
nes ir individualias asmens problemas. Dalyvavimas darbo rinkoje 
yra svarbi integruoto gyvenimo visuomenėje sąlyga, leidžianti ne tik 
pritaikyti savo gebėjimus, dalyvauti kuriant bendras socialines gėry-
bes, bet ir gauti legalias pajamas. Nuteisto asmens ir jo šeimos na-
rių poreikių atpažinimas ir profesionalus gebėjimas kartu bendradar-
biaujant į juos atsiliepti profesionaliu socialiniu darbu ir savanoriška 
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veikla bei atitinkamai sukurta valstybinių institucijų ir nevyriausy-
binių organizacijų sistema sukuria asmens integracijos, o kartu ir 
saugumo visuomenėje prielaidas.

 
II.2. Integracinio modelio tikslas

Tikslas Šio modelio tikslas – su nuteistaisiais ir iš įkalinimo įstaigų grįžusiai-
siais (bei jų šeimomis) dirbantiems asmenims padėti veikti darniai ir 
kryptingai, siekiant integruoto ir oraus jų klientų gyvenimo visuo-
menėje. Integracija pirmiausia susijusi su pozityvių socialinių priemo-
nių taikymu, tačiau bet koks kryptingas veikimas neišvengiamai susijęs 
ir su socialine kontrole. Esant socialinės pagalbos ir kontrolės pusiaus-
vyrai, pirmenybė teikiama socialinei pagalbai, siekiant integracijos 
tikslo. Kontrolė svarbi tiek, kiek ji šį tikslą padeda pasiekti. Neformali 
bendruomenės socialinė kontrolė, paremta asmeniniais ryšiais, daug 
veiksmingesnė už formalią socialinę kontrolę (taisykles, patikrinimus, 
nuobaudas ir pan.). 

II.3. Integracinio modelio uždaviniai

Uždaviniai Siekiant integruoto ir oraus klientų gyvenimo visuomenėje, keliami 
šie uždaviniai:

(1) nuteistiesiems ir iš įkalinimo įstaigų grįžusiems asmenims 
teikti socialinę pagalbą ir ugdyti jų kompetenciją;

(2) skatinti nuteistųjų ir iš įkalinimo įstaigų grįžusių asmenų at-
sakomybę už savo elgesį, konfrontuoti su juo ir su aukai pa-
daryta žala;

(3) užtikrinti klientų dalyvavimą (įsitraukimą);
(4) jautrinti visuomenę.

Socialinė pagalba – greita reakcija į iškilusius sunkumus, o kom-
petencijos ugdymas – ilgalaikė strategija. Svarbu skatinti atsako-
mybę už savo elgesį – tai ne tik būtina atsakingo gyvenimo visuo-
menėje sąlyga, bet ir pačios visuomenės bei nuo nusikalstamo elgesio 
nukentėjusių asmenų interesas. Siekiama, kad nuteistieji prisiimtų 
atsakomybę, suprastų aukų poreikius bei interesus, visokeriopai steng-
tųsi atlyginti ar pašalinti padarytą žalą. Klientų dalyvavimas yra 
svarbi sėkmės prielaida, o visuomenės jautrinimas leidžia sukurti 
palankią integracijos aplinką. Šių uždavinių, kurių turinys bei prie-
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monės čia dėstomi, įgyvendinimas turi padėti siekti galutinio anksčiau 
apibrėžto tikslo, turi padėti sukurti palankias sėkmingos integracijos 
sąlygas.

 
II.3.1. Socialinė pagalba ir kompetencijos ugdymas

Socialinė 
pagalba ir 
kompetencijos
ugdymas

Įgyvendinant šį uždavinį, siekiama ugdyti šias kliento ir jo šeimos 
narių kompetencijas (nuostatas, įgūdžius, patirtį, žinias):

- gyvenamosios vietos turėjimas ir gebėjimas ją išlaikyti;
- socialus užimtumas;
- finansų valdymas ir skolų grąžinimo (įskaitant padarytos žalos 

atlyginimą) planavimas;
- išsilavinimas;
- mokėjimas rašyti, skaityti, skaičiuoti;
- laisvalaikio planavimas;
- valstybinės kalbos mokėjimas;
- gebėjimas spręsti konfliktus;
- gebėjimas tvarkytis buityje;
- gebėjimas gyventi turint priklausomybių;
- dvasinė patirtis.

Socialinės pagalbos turinį sudaro socialinės paslaugos44. Socialinės 
paslaugos skirstomos į:

1. bendrąsias socialines paslaugas, kurioms priskiriama:
1.1. informavimas;
1.2. konsultavimas;
1.3. tarpininkavimas ir atstovavimas;
1.4. maitinimo organizavimas;
1.5. aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne;
1.6. transporto organizavimas;
1.7. socialinės kultūrinės paslaugos;
1.8. asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas;
1.9. kitos bendrosios socialinės paslaugos.

2. specialiąsias socialines paslaugas, kurios skirstomos į:
2.1. socialinę priežiūrą:

44 Pagal Socialinių paslaugų katalogą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socia-
linės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 
(Žin., 2006, Nr. 43-1570) (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).
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2.1.1. pagalba į namus;
2.1.2. socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas;
2.1.3. apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose;
2.1.4. laikinas apnakvindinimas;
2.1.5. intensyvi krizių įveikimo pagalba.

2. 2. socialinę globą:
2.2.1. dienos socialinė globa;
2.2.2. trumpalaikė socialinė globa;
2.2.3. ilgalaikė socialinė globa.

Konkrečios projekte dalyvavusių Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ 
ir Lietuvos kalinių globos draugijos teikiamos socialinės paslaugos 
išvardytos šio leidinio prieduose.

 

II.3.2.  Atsakomybės už savo elgesį skatinimas,   
konfrontacija su juo ir su aukai padaryta žala 

Asmens elgesio pokytis yra viena esminių integracijos sąlygų. 
Dirbant su nuteistaisiais skatinama individuali padarytos nusikalsta-
mos veikos refleksija ir vidinė įveika. Nors asmens nusikalstamą 
elgesį lemia daug socialinės ir asmeninės raidos aplinkybių, jos ne-
panaikina asmens atsakomybės ir pareigos atsakyti. Asmens socia-
linių poreikių tenkinimas (1-asis uždavinys) turėtų sekti kartu su 
atsakomybės prisiėmimu, kuris labai dažnai neįmanomas be socia-
linės pagalbos. Atsakomybę prisiimti gali tik savarankiškas as-
muo – priklausomybės, benamystė, nedarbas, skolos ir kitos nepa-
lankios aplinkybės asmeninę atsakomybę daro sunkiai įmanomą. 
Nusikalstamo elgesio kontekste labai dažna ir kita kriminalinio konf-
likto pusė – nusikaltimo auka, kuri ne tik tikisi teisingo nusikaltimu 
padarytos žalos atlyginimo, bet ir siekia atgauti psichologinę pu-
siausvyrą bei saugumo jausmą. Nuosaikios kaltininko ir aukos ko-
munikacijos: skatinimas (pavyzdžiui, suteikti medicinos pagalbą, 
neformaliai atsiprašyti, atlyginti žalą ir pan.) turėtų tapti svarbia 
prielaida šiam uždaviniui įvykdyti. Projekto ekspertas Rudolfas Gros-
seris šiuo klausimu savo pirmojoje ataskaitoje apie projektą (visą 
tekstą žr. leidinio prieduose) rašo: „Tikslinės grupės integracijai 
būtina, be profesinės ir socialinės integracijos priemonių, taip pat 
taikyti intervencijas, kuriomis siekiama nusikalstamą veiką gvilden-
ti individualiai. Tai reiškia, kad ją padaręs asmuo turėtų konfron-

Atsakomybės
skatinimas
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tuoti su padaryta nusikalstama veika ir specifinėmis baudžiamąja 
teisine prasme reikšmingo savo elgesio sąlygomis. Be to, siektina, 
kad nusikaltimą padaręs asmuo jautriau reaguotų į nuo nusikals-
tamos veikos nukentėjusio asmens padėtį, nusikalstama veika pada-
rytą žalą.“ (žr. šio leidinio 108–109 psl.).

Siekiant įgyvendinti šį uždavinį, ugdomos tokios asmens kompe-
tencijos (nuostatos, įgūdžiai, patirtis, žinios):

- į asmens ir nuosavybės vertę orientuotos nuostatos;
- savo vertingumo suvokimas;
- bendruomeniškumo patirtis;
- gebėjimas priimti kito meilę;
- savęs pažinimas ir suvokimas;
- savo elgesio ryšio su nusikalstama veika pažinimas;
- gebėjimas atsakingai gyventi su priklausomybėmis;
- įgūdžiai atsispirti grupės įtakai;
- kaltės suvokimas ir mokėjimas su ja gyventi;
- gebėjimas atpažinti konfliktus ir juos spręsti;
- noras ir gebėjimas atlyginti žalą tinkama forma ir apimtimi;
- pykčio, baimės ir keršto jausmo įveikimas;
- gebėjimas atstovauti savo interesams;
- mokėjimas susitarti ir laikytis susitarimų;
- įgūdis tiesiogiai ir asmeniškai atsiprašyti;
- žinios apie nusikalstamo elgesio tikrovę, aukos padėtį, aukos 

aplinką, žalos mastus;
- žinios apie teisinius savo elgesio padarinius;
- žinios apie priemones, padedančias keistis.

Atsakomybės kompetencijos ugdomos šiomis priemonėmis:
- žmogiškų buities sąlygų sukūrimas;
- tarpininkavimas / mediacija;
- „Tik tu ir aš“ programa45;

45 Tai – probacijos tarnybose vykdoma nuteistųjų elgesio pokyčius skatinanti 
programa. Žr. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo 
ministerijos direktoriaus 2010 m. sausio 15 d. įsakymą Nr. V-15 „Dėl kogni-
tyvinių bihevioristinių programų „Tik tu ir aš“ ir „Equip“ taikymo Kalėjimų 
departamentui pavaldžiose įstaigose“ bei Kalėjimų departamento direktoriaus 
2003 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 4/07-243 „Dėl socialinės reabilitacijos 
programų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 10-517).
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- religinė patirtis:
- susitikimai su dvasininku;
- Alfa kursai46;
- maldos grupės;
- Šv. Rašto skaitymas;

- AA (anoniminių alkoholikų) grupė;
- AN (anoniminių narkomanų) grupė;
- psichologinis konsultavimas;
- laiko planavimo priemonės;
- laiško aukai rašymas;
- savipagalbos grupės;
- antiagresijos, pykčio valdymo kursai;
- socialinio darbuotojo konsultacijos;
- meno terapija;
- „Forum teatras“47;
- patirtinis ugdymas;
- bendraamžių likimo grupės;
- priklausomybių gydymas;
- pirmosios medicininės pagalbos kursai;
- vairavimo kursai;
- krizių centras;
- pirminė (trumpalaikė) socialinė pagalba išėjus iš įkalinimo 

įstaigos;
- užimtumas teikiant ir pedagoginę pagalbą. 

II.3.3. Klientų dalyvavimas 

46 „Alfa kursai“ (pavadinti turint mintyje pirmąją graikiškosios abėcėlės raidę Α, 
α; gr. άλφα, lot. alpha) vedami krikščioniškose parapijose ir bendruomenėse. 
Tai – 11 kassavaitinių susitikimų, kuriuose susipažįstama su pamatinėmis 
krikščionybės tiesomis ir kviečiama jas asmeniškai išgyventi. Plačiau žr., 
pvz., www.bernardinai.lt

47 Tai – socialinių problemų įveikimo metodas, kai per neprofesionalų teatrą 
bandoma pavaizduoti ir suvokti save ir savo socialinę aplinką.

Klientų 
dalyvavimas 

Sąlygų klientams patiems aktyviai dalyvauti priimant įvairius su 
jais susijusius sprendimus sudarymas yra svarbi jų integracijos 
prielaida. Pačių priimtų sprendimų bei susitarimų, bendrai nusista-
tytų taisyklių laikomasi labiau nei primestų iš išorės. Dalyvavimu 
ugdomas (ir) gebėjimas dalyvauti.
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Kliento dalyvavimu ugdomos kompetencijos:
- viešo kalbėjimo patirtis ir gebėjimas tai daryti;
- pasitikėjimas savimi;
- atsakomybė už savo gyvenimą;
- žinios apie save;
- savojo identiteto atpažinimas;
- savęs suvokimas;
- gebėjimas bendradarbiauti;
- gebėjimas dirbti grupėje;
- gebėjimas pačiam / pačiai spręsti iškylančius sunkumus;
- dalyvavimo patirtis;
- gebėjimas įvardyti ir apibrėžti;
- gebėjimas formuluoti norus;
- gebėjimas planuoti.

Kompetencijos dalyvaujant ugdomos šiomis priemonėmis:
- informavimu apie galimybę dalyvauti;
- įtraukimu į pagalbos priemonių planavimą;
- kitokios erdvės dalyvauti suteikimu;
- dalyvavimo refleksija;
- savivaldos galimybėmis (sąlygų spręsti klausimus, už kuriuos 

atsakingi patys klientai, sudarymas);
- mokymu mokytis.

 
II.3.4. Visuomenės jautrinimas 

Visuomenės 
jautrinimas

Visuomenėje esantys ištekliai gali sukurti palankesnes sąlygas 
nuteistiesiems, buvusiems kaliniams ir jų šeimos nariams integruotis. 
Baimės ir stereotipai, neretai emocijomis ir stereotipiniu žinojimu 
pagrįstos nuostatos sukuria nepalankią integracijos aplinką. Atskirų 
visuomenės narių įsitraukimas (savanoriška ir kitokia veikla) gali 
tapti svarbia parama profesionaliai veiklai, kuriai taip pat reikia pa-
lankių sąlygų (supratimo, palaikymo ir pan.).

Visuomenės jautrinimu ugdomos šios jos kompetencijos:
- tolerancija;
- solidarumas;
- žinios apie socialinę atskirtį, leidžiančios veikti (įgalinti);
- baimės ir stereotipų mažinimas;
- aktyvi savanorystė.
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Visuomenės kompetencijos siekiama šiomis priemonėmis:
- informavimu;
- švietimu;
- sąlygų susitikti su tiksline grupe sudarymu;
- atvirumu;
- pozityvių sėkmės istorijų sklaida.

Viena iš viso projekto dalių buvo savanorystės probacijos siste-
moje skatinimas. Šiai temai skirtas atskiras leidinys48. 

II.4. Integracinė veikla

48 Sakalauskas G., Čepas A., Nikartas S., Ūselė L. Savanorystė probacijos sis-
temoje: prielaidos ir galimybės. Teisės instituto mokslo tyrimai. t. 9. Vilnius: 
Teisės institutas, 2012.

Integracinė 
veikla

Šis nuteistųjų integracijos modelis buvos sukurtas remiantis konkre-
taus projekto, kuriame dalyvavo Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“, 
Lietuvos kalinių globos draugija, Vilniaus regiono probacijos tarny-
ba ir Teisės institutas, teorine ir praktine veikla. Todėl toliau apra-
šomi integracinės veiklos elementai yra arba universalūs (t. y. gali 
būti taikomi nacionaliniu mastu arba bet kuriame Lietuvos regione), 
arba vietiniai, atrasti ar sukurti konkrečiame Vilniaus regione. Tai 
reiškia, kad perkeliant vietos kontekste sukurtus modelio elementus 
į kitus regionus, reikėtų ieškoti čia aprašomo modelio detalių pritai-
kymo prielaidų bei galimybių, atitikmenų bei ypatumų kitame regi-
one. Pavyzdžiui, Lietuvos kalinių globos draugija teikti aprašomas 
socialines paslaugas gali tik Vilniuje, o Vilniaus arkivyskupijos „Ca-
ritas“ turi labiau išplėtotą socialinių paslaugų infrastruktūrą nei kitų 
Lietuvos vyskupijų „Caritas“. Tačiau kituose regionuose tas pats 
„Caritas“ arba kitos organizacijos gali teikti kitokias arba išskirtines 
socialines paslaugas, o įvairių institucijų ir organizacijų bendradar-
biavimo ryšiai gali klostytis visai kitaip, kuriant ir savitą nuteistųjų 
integracijos modelį. Taigi šiame modelyje aprašoma integracinė vei-
kla neturėtų būti suprantama kaip automatiškai perkeltina į kitą or-
ganizacinį kontekstą, ji turėtų būti laikoma tik pagalbine priemone 
savus poreikius ir galimybes atitinkančiam nuteistųjų integracijos 
modeliui sukurti. 
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II.4.1. Tikslinė grupė 

Tikslinė 
grupė

Modelio tikslinė grupė – (1) nuteistieji, (2) grįžusieji iš įkali-
nimo įstaigų ir (3) jų šeimos nariai. Nuteistieji – tai asmenys, 
kuriems teismas paskyrė bausmę (žr. šio leidinio I.1. skyrių). Dau-
giausia dėmesio vis dėlto skiriama asmenims, kurie buvo nuteisti 
laisvės atėmimo bausmėmis, jas atlieka, jiems bausmės vykdymas 
buvo atidėtas arba jie buvo lygtinai paleisti iš įkalinimo įstaigų. 
Kitomis bausmėmis nuteistiems asmenims dažniausiai nebūdinga 
įsišaknijusi socialinė problematika, tačiau ir jiems (ypač – nuteistie-
siems viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, taip pat kai baudos 
bausmė gali būti pakeista į viešųjų darbų arba arešto bausmę) šis 
integracinis modelis pagal poreikius ir galimybes gali būti taikomas. 
Grįžusieji iš įkalinimo įstaigų – asmenys, turėję įkalinimo patirties 
(atlikę visą bausmę arba paleisti lygtinai). Šio modelio kontekste 
nesvarbu, kiek laiko praėjo nuo įkalinimo. Veiksminga pagalba šioms 
abiem asmenų grupėms dažnai neįmanoma be pagalbos jų šeimoms, 
todėl pagal poreikį ir galimybes jie taip pat yra integracinio modelio 
tikslinė grupė. Tikslinės grupės asmenys šiame modelyje aprašomas 
paslaugas gali pasiekti arba būdami probacijos tarnybų žinioje ir 
probacijos darbuotojams nusprendus, kad jiems reikia specializuotų 
socialinių paslaugų (žr. kitą skirsnį apie veiklos specializaciją), arba 
patys tiesiogiai kreipdamiesi į Vilniaus arkivyskupijos „Caritą“ ar 
Lietuvos kalinių globos draugiją (plačiąja modelio prasme – ir į bet 
kurią kitą organizaciją ar instituciją, įtrauktą ar įtrauktiną į modelį).

Integraciniame modelyje, be nusikaltusių asmenų, kaip tikslinė 
grupės dalis, nurodyti ir jų šeimos nariai. Dirbant su nusikaltusiais 
asmenimis, svarbu įtraukti jų tiesioginę socialinę aplinką ir kartu su 
jais gyvenančius artimuosius. Artimieji gali pagelbėti sprendžiant 
nuteistųjų problemas arba jiems patiems gali reikėti paramos.49

 

II.4.2. Veiklos specializacija 

49 Plačiau apie darbą su nuteistojo artimaisiais žr. projekto eksperto Rudolfo 
Grosserio 1-oje ataskaitoje leidinio prieduose.

SpecializacijaSukurtu modeliu siekiama kompleksiškai ir struktūriškai apibrėž-
ti nuteistųjų integracijos procesą. Viena iš svarbių integracijos prie-
laidų yra specializuotos paslaugos, leidžiančios lanksčiai ir adekva-
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čiai reaguoti į asmens poreikius. Todėl strategiškai ir taktiškai ne 
tik svarbu naudotis nevyriausybinių organizacijų arba kitų spe-
cializuotų institucijų turimais ištekliais, bet ir (prieš tai) aiškiai 
išskirti specifines į modelio veikimo procesą įtrauktinas klientų gru-
pes, nes ne visiems, esantiems probacijos tarnybų žinioje, nevyriau-
sybinių organizacijų (ar kitų specializuotų institucijų) teikiamos 
paslaugos yra būtinos ar reikalingos, taip pat ne visiems jos yra 
tinkamos. Pagal toliau pateiktus kriterijus atpažįstami nuteistieji, 
kuriems teiktinos siūlomos specializuotos paslaugos. Kaip jau mi-
nėta šio II.4. skirsnio pradžioje, šis nuteistųjų integracijos modelis 
buvo kuriamas pagal konkretų projektą, kuriame buvo pasiskirstyta 
konkrečiomis atsakomybėmis.  

II.4.2.1. Probacijos tarnyboje dirbančių Vilniaus   
arkivyskupijos „Carito“ socialinių darbuotojų kompetencija

„Carito“ 
darbuotojai 

probacijos 
tarnyboje

Projekto metu keli Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ darbuotojai 
dirbo Vilniaus regiono probacijos tarnybos patalpose (žr. 10 pav.). To-
kia praktika pasiteisino, nes leido socialines paslaugas priartinti prie 
kliento, kuriems kelias nuo vienos iki kitos institucijos dažnai būna 
per ilgas ir per sunkus. Buvo sutarta, kad pas Vilniaus arkivyskupijos 
„Carito“ socialinius darbuotojus, dirbančius probacijos tarnybo-
je, jos darbuotojų bus siunčiami:

1. bedarbiai, teismo įpareigoti dirbti;
2. bedarbiai, teismo įpareigoti atlyginti žalą;
3. motyvuoti asmenys, norintys susirasti darbą, persikvalifikuoti;
4. asmenys, turintys kompleksinių socialinių poreikių (šiuo atve-

ju svarbi vidinė asmens motyvacija, probacijos tarnybos dar-
buotojo paraginimas), t. y.:
- esantys socialinėje atskirtyje;
- sergantys priklausomybės ligomis;
- neturintys reikiamų dokumentų;
- turintys skolų;
- turintys materialinės paramos poreikį;
- neturintys kur gyventi;
- turintys psichinės / emocinės paramos poreikių;

5. asmenys, dalyvavę tam tikrose probacijos tarnybos programo-
se (pvz., „Tik tu ir aš“);

6. kiti (teismo neįpareigoti, bet ateinantys siunčiami probacijos 
tarnybos darbuotojo arba savo noru). 
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II.4.2.2. Lietuvos kalinių globos draugijos kompetencija
LKGD 

kompetencija
Į Lietuvos kalinių globos draugiją probacijos tarnybos darbuo-

tojų siunčiami asmenys, kurie turi daugkartinę arba ilgalaikę įka-
linimo patirtį ir kuriems:

- trūksta socialinių įgūdžių;
- reikia dienos užimtumo;
- reikia profesinio mokymo, veiklos;
- taip pat:

1. bedarbiai, teismo įpareigoti dirbti;
2. bedarbiai, teismo įpareigoti atlyginti žalą. 

II.4.2.3. Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ nakvynės namų 
kompetencija 

„Carito“ 
nakvynės 

namų 
kompetencija 

Į Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ nakvynės namus probacijos 
tarnybų darbuotojų siunčiami asmenys, kuriems reikia:

- laikino apgyvendinimo;
- materialinės paramos;
- psichologinės pagalbos;
- taip pat:

1. bedarbiai, teismo įpareigoti dirbti;
2. bedarbiai, teismo įpareigoti atlyginti žalą. 

II.4.2.4. Probacijos tarnybų ir nevyriausybinių organizacijų 
komunikacija 

Komunikacija Probacijos tarnyba, nusprendusi, kad tikslinga jos žinioje esantį 
asmenį siųsti nevyriausybinės organizacijos konsultacijai ar jos tei-
kiamai paslaugai gauti, surašo nustatytos formos siuntimą (žr. formą 
leidinio prieduose). Raštas siunčiamas faksu, elektroniniu paštu (gali 
būti nuskenuotas). Svarbu, kad tai įvyktų kiek įmanoma greičiau. 
Nuteistasis asmuo siuntime nurodytą dieną (dėl kurios probacijos tar-
nybos darbuotojas sutaria kartu su klientu) turi atvykti į nevyriausy-
binę organizaciją. Atsakingas nevyriausybinės organizacijos darbuo-
tojas per 3 darbo dienas nuo asmens atvykimo surašo asmens atvy-
kimo patvirtinimą, sudaro preliminarų individualaus darbo planą ir 
išsiunčia probacijos tarnybai. Per 3 darbo dienas nuteistajam neat-
vykus į nevyriausybinę organizaciją, probacijos tarnybai siunčiamas 
pranešimas, kad asmuo neatvyko. Integracinės veiklos proceso metu 
įgyvendinant individualiame plane numatytas priemones, palaikomas 
komunikacinis ryšys su probacijos tarnyba. Probacijos tarnyba infor-
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muoja nevyriausybinę organizaciją, kad asmuo išrašytas iš įskaitos, 
ar kitas svarbias su nuteistuoju asmeniu ir jo šeima susijusias aplin-
kybes. Pasibaigus individualiame plane numatytam terminui, nevy-
riausybinė organizacija informuoja probacijos tarnybą apie įgyven-
dintas priemones. Probacijos tarnyba priima sprendimą dėl bausmės 
atlikimo ar numatytos priemonės taikymo pabaigos (žr. toliau esančią 
komunikacijos schemą 11 pav.). Čia pavaizduota principinė schema, 
pabrėžiant probacijos tarnybos ir kitų institucijų ar nevyriausybinių 
organizacijų, kurių žinion siunčiamas nuteistasis, komunikacijos ir 
grįžtamojo ryšio svarbą. Tačiau komunikacijos turinys turi ir gali 
būti keičiamas, atsižvelgiant į poreikius bei esamą specifiką. Tas pats 
pasakytina ir apie nustatytus terminus – svarbu juos nusistatyti ir jų 
laikytis, tačiau tai, kokie jie turi būti (pavyzdžiui, 3 dienos, daugiau 
ar mažiau), yra esamų poreikių bei susitarimų klausimas.

11 pav. Probacijos tarnybos ir nevyriausybinės organizacijos komu-
nikacijos schema (kai sudaromas individualus planas)

Komunikacija ir grįžtamasis ryšys tampa sudėtingesnis, kai inte-
gracinės veiklos procese dalyvauja probacijos tarnyba ir kelios nevy-
riausybinės organizacijos, teikiančios paslaugas tam pačiam asme-
niui. Svarbu užtikrinti teikiamų paslaugų tęstinumą ir grįžtamąjį ryšį 
ir taip sumažinti kliento manipuliacijos ir veiklų sutapimo erdvę.50

50 Toliau aprašomą dalinio atvejo perdavimo procesą ir daugiašalio susitarimo 
procesą supervizijų metu suformulavo Vilniaus regiono probacijos tarnyboje 
dirbantys Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ konsultacinio centro darbuotojai. 
Už pateiktą medžiagą apie tai, taip pat apie toliau pateikiamą integracijos 
vėrinį sudarančių institucijų ir organizacijų pavyzdį Vilniaus regione dėkoja-
me „Carito“ socialinei darbuotojai Angelei Lazauskienei.
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Dalinio atvejo perdavimo procese sutartą komunikaciją su pro-
bacijos tarnyba palaiko konkretaus atvejo vadybininkas. Jis užmez-
ga individualų santykį su klientu ir sudaro individualų pagalbos 
planą. Atvejo vadybininkas kartu su asmeniu numato (gali dalyvau-
ti ir probacijos darbuotojas) kitos organizacijos teikiamų paslaugų 
poreikį ir tariasi dėl galimybių. Įvykus tokiam susitarimui, atvejo 
vadybininkas už plano peržiūrą kartu su klientu, grįžtamąjį ryšį at-
sakingas probacijos tarnybai. Kitos organizacijos įsipareigojimas – 
suteikti galimybę bendrauti su atsakingu už asmens veiklą organi-
zacijoje darbuotoju, kuris praneš vadybininkui apie asmens pažangą 
po 14 dienų (telefonu) ir veiklos pabaigoje (raštu) informuos apie 
reikšmingus pokyčius nedelsiant.

Daugiašalio susitarimo procese su probacijos tarnyba bendrau-
ja atvejo vadybininkas. Jis pirmasis užmezga individualų santykį su 
klientu, kartu su asmeniu numato (gali dalyvauti ir probacijos dar-
buotojas) kitų organizacijos teikiamų paslaugų poreikį ir inicijuoja 
bendrą susitikimą (jame dalyvautų klientas, atvejo vadybininkas, 
socialines paslaugas teikiančių organizacijų atstovai), kuriame būtų 
sudarytas individualus pagalbas planas ir apibrėžtos visų veikėjų 
atsakomybės. Dėl veikėjų komunikacijos ir atsakomybės suteikiant 
grįžtamąjį ryšį probacijos tarnybai būtų sutarta susitikime atsižvel-
giant į kiekvieną individualų atvejį. 

II.4.3. Integracijos priemonių vėrinys 
ir integracinis planas

Integracijos 
priemonių 
vėrinys ir 

integracinis 
planas

Integracinę veiklą sudaro du struktūriniai elementai:
1. Integracijos priemonių vėrinys, kuriuo remiantis įgyvendi-

namos integraciniame plane numatytos priemonės.
2. Integracinis planas, kuriuo remiantis individualiai dirbama 

konkrečiu atveju.

Šie du struktūriniai integracinio modelio elementai vienas su kitu 
glaudžiai susiję, vienas kitu remiasi. Tai reiškia, kad naudojantis 
integraciniu planu, kuris yra individualus ir pagrįstas konkrečiu 
atveju, numatomos įvairios, tuo atveju tikslingos priemonės soci-
alinei ir profesinei integracijai įgyvendinti. Integracijos priemonių 
vėrinys yra socialinei ir profesinei integracijai reikalingas priemonių 
rinkinys. 
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II.4.3.1. Integracijos priemonių vėrinys 
Priemonių 
vėrinys

Integracijos priemonių vėrinys sukuria sąlygas tame pačiame 
lauke veikiančioms institucijoms ir organizacijoms bendradarbiauti. 
Jis užtikrina:

- taikomų priemonių tarpusavio ryšį kvalifikuotai sprendžiant 
problemas;

- priemonių suderinamumą ir tęstinumą, keičiantis už jį atsa-
kingoms institucijoms.

Integracijos priemonių vėrinys sukuria bendradarbiavimo struk-
tūrą regione. Į jį pagal galimybes turėtų būti įtrauktos visos institu-
cijos ir organizacijos, reikalingos klientų socialinei ir profesinei 
integracijai. Taigi siektina, kad bendrai veikiančių institucijų taikomos 
priemonės papildytų viena kitą, būtų gerai tarpusavyje susietos, pra-
tęstų viena kitą ir sudarytų glaudžiai tarpusavyje susijusių ele-
mentų visumą – vėrinį. Organizuojant integracinę veiklą, reikėtų 
tikrinti joje dalyvaujančių institucijų ir organizacijų taikomas prie-
mones, ar jos atitinka probleminę klientų padėtį, ar keičiantis už 
klientą atsakingoms institucijoms jos gali būti tęsiamos, ar taikomos 
integracijos priemonės sudaro tarpusavyje susijusių karoliukų vėrinį. 
Reikia atlikti ir profesinės integracijos, ir socialinės pagalbos prie-
monių inventorizaciją.51 

51 Plačiau apie integracijos priemonių vėrinį žr. projekto eksperto Rudolfo 
Grosserio 1-ąją ataskaitą leidinio prieduose.

II.4.3.2. Integracijos vėrinį sudarančios institucijos  
ir organizacijos (Vilniaus regiono pavyzdys) 

Vėrinį 
sudarančios 
institucijos ir 
organizacijos

Į kitas valstybines institucijas ir nevyriausybines organizacijas 
probacijos tarnybų, Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ ir Lietuvos ka-
linių globos draugijos darbuotojų žinioje esantys asmenys siunčiami 
pagal poreikį ir tų institucijų bei organizacijų veiklos specializaciją.

Paslaugų tikslinei grupei vėrinyje taip pat yra:
• Savivaldybė, organizuojanti ir teikianti socialines paslaugas. 

Bendradarbiavimui svarbūs Socialinių reikalų ir sveikatos de-
partamento Socialinės paramos skyrius, kurio pagrindinės 
veiklos kryptys yra teikti piniginę socialinę paramą ir teikti 
socialines paslaugas Vilniaus miesto gyventojams, Socialinių 
išmokų skyrius, kuriam priklauso ir Pagalbos priklauso-
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miems asmenims tarnyba, teikianti socialinę-psichologinę 
pagalbą asmenims, priklausomiems nuo alkoholio ar narkoti-
kų, bei jų šeimų nariams, ir Socialinio būsto skyrius. Savi-
valdybėse teikiama nemokama teisinė pagalba. Taip pat ga-
lėtų būti bendradarbiaujama su savivaldybės socialinių pas-
laugų įstaigomis prie Socialinės paramos skyriaus, t. y. su 
Vilniaus miesto nakvynės namais, Motinos ir vaiko pensiona-
tu, biudžetine įstaiga Vilniaus miesto socialinės paramos cen-
tras. Kaip bendradarbiavimo partnerės svarbios ir seniūnijos, 
sprendžiančios gyvenamosios vietos deklaravimo ir viešųjų 
darbų organizavimo problemas.

• Darbo birža. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos užimtumo 
rėmimo įstatymo52 8 str. Lietuvos darbo birža prie Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos ir jos teritorinės darbo biržos 
įgyvendina užimtumo rėmimo politiką. Tarp svarbiausių įstai-
gos uždavinių – didinti ieškančių darbo darbingo amžiaus 
asmenų užimtumo galimybes, mažinti socialinę atskirtį, orga-
nizuoti užimtumo rėmimo bendrųjų paslaugų tiekimą ieškan-
tiems darbo asmenims.

• Migracijos valdyba – bendradarbiavimas asmens dokumentų 
tvarkymo bei leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje klausi-
mais.

• Antstoliai. Lietuvos Respublikos antstoliai vienijasi į Lietuvos 
antstolių rūmus, įgyvendinančius antstolių savivaldą. 2012 m. 
pradžioje Lietuvoje veikė 98 antstolių kontoros. Pagrindinė 
antstolių veikla – vykdomųjų dokumentų vykdymas. Be to, 
antstoliai teikia teisines konsultacijas ir su jomis susijusias 
teisines paslaugas, išskyrus atstovavimą teismuose bei atsto-
vavimą santykiuose su trečiaisiais asmenimis. Viena iš ants-
tolio vykdomų paslaugų (pagal Lietuvos Respublikos antstolių 
įstatymo53 21 str. 2 d. 5 punktą) – tarpininkavimas vykdant 
turtines prievoles, kuriuo siekiama užtikrinti skolų grąžinimą 
ne teismo tvarka, netaikant priverstinio pobūdžio priemonių. 
Tarpininkavimas vykdant turtines prievoles apima priemones, 

52 Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymas Nr. X-694, priimtas 
2006 m. birželio 15 d., nauja įstatymo redakcija Nr. XI-334 nuo 2009 m. 
rugpjūčio 1 d. (Žin., 2009, Nr. 86-3638) (su vėlesniais pakeitimais ir papil-
dymais).

53 Lietuvos Respublikos antstolių įstatymas Nr. IX-876, priimtas 2002 m. gegu-
žės 9 d. (Žin., 2002, Nr. 53-2042) (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).
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kuriomis siekiama, kad skolininkas gera valia įvykdytų turti-
nę prievolę ar kad kitais teisėtais būdais būtų patenkintas tur-
tinis kreditoriaus reikalavimas.

• Suaugusiųjų mokyklos teikia pagrindinį ir vidurinį išsilavi-
nimą asmenims, vyresniems nei 18 metų. Pavyzdžiui, Vilniaus 
„Varpo“ suaugusiųjų vidurinė mokykla teikia pagrindinį ir 
vidurinį išsilavinimą asmenims nuo 18 metų, galima rinktis 
mokymosi formą (dieninę, vakarinę, neakivaizdinę arba sava-
rankiško mokymosi).

• Profesinės mokyklos teikia profesinį ir bendrąjį išsilavinimą 
asmenims, neįgijusiems pagrindinio išsilavinimo bei baigu-
siems adaptuotą arba specialią pagrindinio ugdymo programą. 
Mokyklos organizuoja papildomą ugdymą, kuris integruojamas 
į bendrąjį lavinimą ir profesinį rengimą.

• Neformalaus ugdymo centrai, pavyzdžiui, Vilniaus arkivys-
kupijos „Carito“ Amatų centras, Amatų mokykla „Sodžiaus 
meistrai“, ugdo įgūdžius, didinančius galimybes įsilieti į dar-
bo rinką. Abiejose įstaigose taikomas dualinio mokymo (dvie-
jų dalių mokymas: profesinėje mokykloje ir darbo įmonėje) 
metodas, leidžiantis geriau įsisavinti igytas teorines žinias ir 
pritaikyti jas praktikoje.

• Nevyriausybinės organizacijos, dirbančios su priklausomais 
asmenimis, padeda priklausomybės ligomis sergantiems as-
menims grįžti į visuomenę. Pavyzdžiui, Lietuvos priklauso-
mybės ligų reabilitacijos bendruomenių asociacija, kurios 
tikslai – vykdyti narkomanijos prevenciją, priklausomybės 
ligomis sergančiųjų reabilitaciją, taip pat atstovauti organiza-
cijoms, dirbančioms su priklausomybės ligomis sergančiais 
asmenimis, bei priklausomybės ligomis sergančių asmenų tei-
sėms ir interesams. Asociacijai priklauso: L.P.F. „Agapao“, 
L.P.F. „Vilties švyturys“, „Pilnų namų bendruomenė“, Vš.Į. 
„Sugrįžimas“, Vš.Į. „Meikštų dvaras“, Vš.Į. „Gyvybės vers-
mė“, „Socialinės adaptacijos asociacija“, Vš.Į. „TC Veržuva“, 
L.P.F. „Prieglobstis“, L.P.F. „Tavo galimybė“,  L.P.F. „Gyve-
nimo vartai“, L.P.F. „Pusiaukelis“.

• Bendruomeninės organizacijos teikia labai įvairias paslaugas: 
socialines, teisines, psichologines konsultacijas, taip pat mate-
rialinę pagalbą. Pavyzdžiui, Šv. Kryžiaus namai teikia krikš-
čioniškomis vertybėmis bei nuostatomis pagrįstą paramą socia-
liai remtiniems žmonėms. Šv. Kryžiaus namuose dirba socia-
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Individualus 
planavimas

liniai darbuotojai, psichologai, teisininkai, vienuolės, derinama 
profesionali pagalba ir bendruomenės iniciatyva. Teikiamos 
paslaugos nemokamos. Namuose veikia savitarpio pagalbos 
grupės. Kitas pavyzdys – Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos 
centras, be teikiamų socialinių, psichologinių konsultacijų ir 
materialinės pagalbos, vykdo moterims skirtą įdarbinimo pro-
gramą, kurios tikslas – padėti moterims grįžti į darbo rinką ir 
išsilaikyti joje, o merginoms – į mokymosi įstaigą arba susi-
rasti darbą. Centras taip pat teikia asmenines konsultacijas ir 
pagalbą ieškant darbo, organizuoja profesinius mokymus (ku-
linarės, padavėjos, konditerės, kavinės administratorės), anglų 
ir lietuvių kalbų, kompiuterinio raštingumo bei darbo teisės 
pagrindų kursus. Dar vienas pavyzdys – Romų visuomenės 
centras – teikia socialines ir teisines konsultacijas, organizuo-
ja kompiuterinio raštingumo kursus. Vykdomi projektai, skirti 
romų dalyvavimui darbo rinkoje skatinti. Centro paslaugos 
skirtos romų bendruomenei, įskaitant asmenis, grįžusius iš įka-
linimo įstaigos. Teikiamos paslaugos nemokamos.

• Teisines konsultacijas teikiančios institucijos, pavyzdžiui, 
Vilniaus universiteto teisės klinika, teikia nemokamą teisinę 
pagalbą civilinėse, darbo, socialinio aprūpinimo, administra-
cinėse ir kitose bylose (išskyrus baudžiamąsias bylas), kon-
sultacijas kitais teisiniais klausimais, taip pat teikiama valsty-
bės garantuojama teisinė pagalba.54

Šiame modelio skirsnyje išvardytos tik kelios organizacijos, ga-
linčios tapti nuteistųjų integracijos vėrinio dalimi. Net nebandyta iš-
vardyti jų kuo daugiau, nes tai tik pavyzdžiai, pagal kuriuos reikėtų 
kurti ir nuolat aktualizuoti savą integracinių priemonių vėrinį. 

II.4.3.3. Individualus integracinių veiklų planavimas54 
Vienas iš pagrindinių sudedamųjų socialinio darbo dalių yra socia-

linė anamnezė, pagal kurią parenkama intervencija. Konkrečiu atveju 
būna daug nežinomybės, neleidžiančios įvertinti konkretaus asmens 
gyvenimo situacijos, veikimo realybės ir galimybių. Šios nežinomybės, 
apimančios visą esamų santykių struktūrą, kuri formuoja ir lemia vei-
kiančio asmens gyvenimo tikrovę, kompleksiškai negali aprėpti nei 
patys asmenys, nei su jais dirbantys profesionalūs darbuotojai. Todėl 

54 Plačiau žr.: www.teisinepagalba.lt
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bandant suprasti ir interpretuojant atskirą atvejį, sudėtinga komplek-
siška tikrovė neišvengiamai supaprastinama. Tik taip kiekvienas 
žmogus kasdieniame gyvenime, taip pat ir profesionalūs darbuotojai 
gali apskritai veikti. Profesionalas, bandydamas suprasti konkretų 
atvejį, redukuoja su tuo atveju susijusią gyvenimišką tikrovę remda-
masis savo profesionaliu žinojimu. Profesionalus žinojimas, kaip 
reikia veikti, padeda susikurti konkretaus atvejo aiškinimo ir suprati-
mo, taip pat iš jų išplaukiančių intervencijų pavyzdžius.

Darbuotojams integracijos planavimo pagrindas pirmiausia yra 
kliento ir jo artimųjų suteikta įvairi informacija apie jo gyvenimo 
istoriją ir tikrovę. Be to, svarbu įtraukti informaciją, gautą iš teismų 
(susijusią su nuosprendžiais), taip pat ir kitą informaciją, kurią apie 
klientą pateikia tretieji asmenys. Integraciniame plane turėtų būti 
informacija apie kliento:

- nusikalstamą elgesį;
- profesinę socializaciją;
- ekonominę padėtį;
- socialinę aplinką;
- laisvalaikio pomėgius;
- priklausomybes;
- fizinės ir psichinės sveikatos būklę;
- turimus asmeninius ir šeimos išteklius.

Sudarant integracinės veiklos planą, būtinas kliento bendradar-
biavimas. Ilgalaikiai pokyčiai kliento gyvenime galimi tik tada, kai 
pavyksta pažadinti jo norą suvokti asmenines problemas ir pasireng-
ti keistis. Šios prielaidos būtinos, nes socialiniu darbu teikiamos 
paslaugos priklauso nuo bendradarbiavimo su klientu. Planuojant 
integracinę veiklą pagal anksčiau išvardytus kriterijus, gauta infor-
macija turi būti surūšiuojama pagal svarbą ir sudaromas atskirų in-
tervencijų įgyvendinimo darbo planas. Pavyzdžiui, didelė asmeninė 
rizika yra tuomet, kai asmuo:

- turi labai dideles skolas;
- turi stiprią ilgalaikę priklausomybę;
- yra užsienietis, nemokantis kalbos;
- yra beraštis (-ė);
- besąlygiškai pasiduoda subkultūrinės grupės įtakai;
- sunkiai serga;
- turi negalią ir
- kt.
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Integracinis planas sudaromas vos pradėjus dirbti su klientu. 
Darbas konkrečiu atveju, taikant integracines priemones, gali pra-
sidėti dar tuomet, kai klientas atlieka bausmę įkalinimo įstaigoje, 
ruošiantis jį paleisti, taip pat jau jam išėjus į laisvę, t. y. kai teismas 
priima atitinkamą sprendimą paleisti asmenį lygtinai. Kiekvienu 
atveju rengiant integracinių veiksmų planą visa pagalbos ir kontro-
lės procesui reikalinga informacija turi būti kiek įmanoma konkre-
tesnė. Tam būtina, kad integracijos priemones įgyvendinančios ins-
titucijos susitartų integracinį planą sudaryti kartu, į jį turėtų būti 
įtraukti ir pagalbos, ir kontrolės proceso aspektai. Integracinį planą 
turi vykdyti ir už pagalbos, ir už kontrolės procesus atsakingos 
institucijos. Integracinį planą įgyvendinančioms institucijoms būtina 
glaudžiai bendradarbiauti ir bendrai priimti sprendimus. Atskyrus 
(pasidalijus) pagalbos ir kontrolės priemonių įgyvendinimą, institu-
cijos, be bendro planavimo, sprendimus turi priimti nuosekliai ap-
tardamos atvejus posėdžiuose. Tik taip galima pasiekti, kad lankstus 
priežiūros procesas būtų aptariamas dalyvaujančių tarnybų ir atve-
jo eiga būtų valdoma. Integraciniame modelyje numatytą veiklų 
planą kartu turėtų sudaryti probacijos tarnybos ir Vilniaus arkivys-
kupijos „Carito“ darbuotojai. Taip pat ir kalintiems asmenims, be-
sirengiantiems išeiti į laisvę, rekomenduojama kiek galima anksčiau, 
dalyvaujant įkalinimo įstaigos darbuotojams, pradėti planuoti 
integracijos į visuomenę veiklas. Šiame etape, remiantis įstaigos 
pateikta ataskaita, gali būti daroma įtaka lygtinio paleidimo metu 
skirtiniems draudimams ir pareigoms, svarbi informacija surašoma 
į integracijos planą. Be to, dar paleidimo etape gali būti užmezga-
mas ryšys su klientu, suteikiama informacija apie elgesiui laisvė-
je keliamus reikalavimus, nubrėžiamos kliento ir už integraciją at-
sakingos institucijos bendradarbiavimo ateityje ribos. Integracinių 
veiklų planą sudarant nestacionariomis sąlygomis (t. y. laisvėje) 
turėtų dalyvauti probacijos tarnybos ir „Carito“ darbuotojai. Jeigu 
paaiškėtų, kad įgyvendinant tam tikras priemones dalyvauja ir kitos 
atsakingos institucijos ar organizacijos, turėtų būti rengiamas inte-
gracinio planavimo posėdis, kuriame dalyvautų visos už integra-
cines veiklas atsakingos institucijos ar organizacijos, siekiant opti-
mizuoti sprendimų priėmimo procesą.55 

55 Plačiau apie individualų planą žr. projekto eksperto Rudolfo Grosserio 1-ąją 
ataskaitą leidinio prieduose.
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II.4.4. Probacijos tarnybų ir nevyriausybinių organizacijų 
darbuotojų veikla įkalinimo įstaigose 

Darbas 
įkalinimo 
įstaigose

Su tikslinės grupės asmenimis integracijos į visuomenę procese 
įkalinimo įstaigos ir probacijos tarnybos (bent jau kol kas) dirba 
atskirai – įkalinimo įstaigos su atliekančiais laisvės atėmimo baus-
mę, probacijos tarnybos – su asmenimis, kuriems laisvės atėmimo 
vykdymas buvo atidėtas, lygtinai paleistais iš įkalinimo įstaigų bei 
asmenimis, nuteistais viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, 
taip pat paskyrus jiems tam tikras baudžiamojo arba auklėjamojo 
poveikio priemones (žr. 2 pav. šio leidinio I.1. skyriuje). Vykdant 
realią laisvės atėmimo bausmę įkalinimo įstaigų ir probacijos tar-
nybų bendradarbiavimas, ruošiantis lygtiniam paleidimui, apsiri-
boja probacijos tarnybos darbuotojų dalyvavimu teisinio ir sociali-
nio švietimo programos užsiėmimuose ne rečiau kaip 1 kartą per 
ketvirtį (žr. šio leidinio I.4. ir I.5. skyrius). Vilniaus arkivyskupijos 
„Carito“ ir Lietuvos kalinių globos draugijos (taip pat ir kitų suin-
teresuotų valstybinių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų) dar-
buotojų įsitraukimas į nuteistųjų paleidimo iš pataisos įstaigų paren-
giamąjį darbą padėtų intensyvinti įkalinimo įstaigų ir probacijos 
tarnybų bendradarbiavimą. Nevyriausybinė organizacija, bendradar-
biaudama su įkalinimo įstaigomis, probacijos tarnybomis, taip pat 
su kitomis valstybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, pa-
dėtų veiksmingiau organizuoti tikslinės grupės integracijos į visuo-
menę procesą. Įgyvendinto projekto metu Vilniaus arkivyskupijos 
„Carito“ socialiniai darbuotojai padėjo ruošti nuteistuosius išeiti 
į laivę. Šių darbuotojų dalyvavimas šiame procese leido siekti, kad 
nuteistieji geriau pasirengtų integruotis į visuomenę. Ruošiant nu-
teistuosius išeiti į laisvę, buvo bendradarbiaujama su įvairiomis vals-
tybinėmis ir nevyriausybinėmis įstaigomis, kuriamos kuo labiau 
nuteistojo poreikius atitinkančios paslaugos. Į tikslinę grupę pateko 
nuteistieji iš Vilniaus ir Pravieniškių pataisos namų. Programoje buvo 
dalyvaujama savanoriškai. Socialinis darbuotojas su nuteistuoju dir-
bo individualiai 12 sesijų (1 susitikimas per dvi savaites šešis mė-
nesius). Sesijose buvo aptariami gyvenamosios vietos, išsilavinimo, 
įdarbinimo, finansinio stabilumo, šeimos santykių atkūrimo, bendruo-
menės paramos, sveikatos ir kiti svarbūs klausimai. Socialinis dar-
buotojas kartu su nuteistuoju sudarė individualų pagalbos planą. 
Siekiant užtikrinti sklandesnį bendradarbiavimą, planas buvo sude-
rintas su probacijos tarnybos individualiu planu. Prireikus buvo or-
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ganizuojami grupiniai informuojamojo pobūdžio užsiėmimai. Tam, 
kad informacija būtų objektyvi, o pagalba efektyvi, buvo rengiami 
bendri Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ socialinių darbuotojų ir įka-
linimo įstaigų būrių viršininkų susitikimai, kuriuose aptarti atskiri 
atvejai. Socialiniai darbuotojai, baigdami dirbti su nuteistuoju, pa-
teikė ataskaitą įkalinimo įstaigai, o parengtas individualus planas 
perduotas probacijos tarnybos atsakingam darbuotojui. Šią praktiką 
svarbu skatinti ir remti įgyvendinant šį nuteistųjų integracijos mo-
delį ateityje. Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ darbuotojų bendradar-
biavimas su Vilniaus pataisos namais nuteistųjų paleidimo etape yra 
svarbus projekto praktikos elementas, palengvinantis paleidžiamų į 
laisvę nuteistųjų perėjimą į laisvę. „Carito“ darbuotojų dalyvavimo 
nuteistųjų paleidimo etape pranašumas yra tas, kad taip gali būti 
pasitelktos jų žinios apie Vilniuje esantį socialinės pagalbos tin-
klą, ypač apie integracijos projekte dalyvaujančių organizacijų tei-
kiamas paslaugas. Su kaliniu dar iki jį paleidžiant galima pradėti 
kalbėti apie būsimuosius jo resocializacijos žingsnius, kaip antai 
apie apsirūpinimą būstu ir įsidarbinimą, apie gydymo ir konsultaci-
jų galimybes siekiant atsikratyti probleminio elgesio būdo. Remian-
tis projekte dalyvaujančiomis organizacijomis ir jų pasiūlymais, su 
kaliniu galima sudaryti realias paleidimo galimybes. Kalinys jau 
šiame etape susipažįsta su integracijos projekto darbuotojais, į kuriuos 
jis gali kreiptis išleistas iš laisvės atėmimo vietos.

12 pav. projekto ekspertas Rudolfas Grosseris (žr. antrąją atas-
kaitą apie projektą prieduose) schemiškai pavaizdavo vienas kitą 
papildantį įkalinimo įstaigos, probacijos tarnybos ir „Carito“ bendra-
darbiavimą, kuris galėtų tapti pavyzdiniu stacionarių ir ambulatorinių 
tarnybų Lietuvoje bendradarbiavimo modeliu, formuojant nuteis-
tųjų perėjimą į laisvę jų paleidimo etape. Tokią padėtį, kai su tais 
pačiais klientais dirbančios organizacijos orientuojasi tik į vidinius 
organizacijos tikslus, neatsižvelgdamos į tai, kad pagal jų pačių kon-
cepciją jos turi aprėpti po jų atsakingomis tapsiančių tarnybų darbo 
tęstinumą, sunku pateisinti ir ekonomiškai. Jei nėra šios suderintos 
ir koordinuotos praktikos, įvyksta intervencijų ir priemonių lūžis. 
Dėl to neįmanoma kurti tvirtos intervencijos strategijos, orientuotos 
į konkrečiu atveju esamą problemos konsteliaciją. Tokiu atveju ga-
lima tikėtis tik nekoordinuotos dvigubos priežiūros ir tikslingai tar-
pusavyje nesusijusių mažai veiksmingų intervencijų. Tokios resoci-
alizacijos darbas yra labai neekonomiškas, nes esami ištekliai neko-
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ordinuojami ir panaudojami netikslingai. Taigi „Carito“ (arba kie-
kvienos kitos nevyriausybinės organizacijos) integravimas paleidimo 
etape yra svarbus kertinis akmuo plėtojant koordinuoto perėjimo 
vadybą paleidimo etape. Be „Carito“ veiklos, paleidimo etape pa-
geidautina, kad ta pačia apimtimi įsitrauktų ir probacijos tarnybos, 
nes dažniausiai tolesnę paleistųjų iš įkalinimo įstaigų priežiūrą at-
lieka probacijos tarnybos. Todėl integracijos projektu reikėtų siekti, 
kad įkalinimo įstaiga, probacijos tarnyba ir „Caritas“, pasidalindami 
darbus, bendrai dalyvautų modeliuojant paleidimo etapą ir per-
ėjimą į ambulatorinę priežiūrą.

II.4.5. Bendradarbiavimo prielaidos ir pavojai 

12 pav. Sankirtos paleidimo iš laisvės atėmimo vietos etape

Bendra-
darbiavimo 
prielaidos 
ir pavojai

Įvairių institucijų ir organizacijų, siekiančių panašių tikslų, ben-
dradarbiavimas yra svarbi efektyvaus darbo sąlyga. Tam, kad ben-
dradarbiavimas neliktų vien tuščia frazė arba formalumas, įrašytas 
negyvoje bendradarbiavimo sutartyje, būtina sudaryti tinkamas jo 
prielaidas:

- aiškus darbo pasidalijimas ir funkcijos;
- išsakyti lūkesčiai;
- susitarta dėl principų;
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- skatinamas ir palaikomas tarpusavio pasitikėjimas;
- sukuriama erdvė kylančioms problemoms aptarti.

Bendradarbiavimui ir gerai tarpusavio komunikacijai iškyla (gali 
iškilti) daug pavojų:

- skirtinga asmeninė ir (ar) institucinė darbo kultūra ir laikysena;
- skirtingas požiūris į problemas ir jų sprendimo būdus;
- neaiškūs lūkesčiai;
- asmeninė ir (ar) institucinė konkurencija;
- skirtingi darbo metodai;
- skirtinga darbo motyvacija;
- skirtinga finansinė padėtis;
- skirtinga patirtis;
- skirtingas institucinės hierarchijos spaudimas;
- skirtingas veiklos reglamentavimas ir poreikis laikytis ins-

trukcijų;
- skirtingas išsilavinimas. 

Projekto eksperto Rudolfo Grosserio teigimu, skirtingas teisė-
saugos institucijų bei socialinių darbuotojų požiūris ir kartu vi-
dinis poreikis bendradarbiauti dažnai nesutampa: „Dirbant su 
nusikalstamas veikas padariusiais asmenimis, daug kas priklauso 
nuo teisingumą vykdančių institucijų, ypač nuo procesinių teisinių 
reikalavimų. Procesinės teisinės normos turi savitą logiką ir dažnai 
neatsižvelgia į socialinės ir profesinės integracijos priemones, kurių 
buvo imtasi. Procesinės teisinės nuostatos apibrėžia atskirus bausmės 
vykdymo etapus ir už juos atsakingas institucijas (pavyzdžiui, už 
laisvės atėmimo bausmės vykdymą atsakinga įkalinimo įstaiga, už 
bausmės atlikimą laisvėje – probacijos tarnyba). Praktikoje kiekvie-
name bausmės vykdymo etape atsakomybę už šį procesą prisiima 
tam tikra institucija. Jeigu nėra sukurtų nuostatų, kurios numatytų 
bausmę atliekančio asmens perėjimą iš vienos institucijos kitos ins-
titucijos žiniai, tuomet gresia veiklų segmentacija, kai veiklos re-
miantis buvusiomis veiklomis neorganizuojamos ir viena su kita 
nederinamos. Gali nutikti taip, kad taikytos intervencijos bus nu-
trauktos, o asmenį perimanti nauja atsakinga institucija, nieko apie 
tai nežinodama, iš naujo griebsis tų pačių intervencijų, kurias jau 
taikė prieš ją veikusi institucija. Tokiu atveju intervencija nutrūksta 
arba veikla dubliuojama. Dėl neapibrėžtos bendros tarnybų veiklos 
esami ištekliai optimaliai nepanaudojami. Ir priešingai, socialinio 
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darbo metodais paremta socialinė integracija yra orientuota į pro-
cesą. To pagrindas – įžvalga, kad bausmės vykdymo proceso metu 
keičiantis atsakingoms institucijoms klientų probleminė padėtis ne-
sikeičia ir šiuo klausimu reikia dirbti toliau. Probleminėms situaci-
joms įveikti reikia visuminės intervencijos formavimo perspektyvos, 
kuri neturi žlugti dėl skirtingos įvairių institucijų atsakomybės. Bū-
tina užtikrinti, kad kliento problemas sprendžiančios institucijos su-
sitartų ir remdamosi integraciniu planu veiktų kartu. Nors, rengiant 
bendrą integracinį planą ir kuriant sąlygas asmeniui pereiti iš vienos 
institucijos į kitą, procesinėje teisėje numatytos už bausmės vykdymą 
atsakingos institucijos keičiasi, galima garantuoti, kad pradėtos prie-
monės bus tęsiamos ir intervencija nenutrūks“.56 

56 Plačiau apie teisėsaugos institucijų ir socialinių darbuotojų bendradarbiavimą 
žr. projekto eksperto Rudolfo Grosserio 1-ąją ataskaitą leidinio prieduose.

II.5. Integracinės veiklos pagrindinės 
sąlygos ir standartai

Sąlygos ir 
standartai

Nustačius integracinės veiklos turinį bei kryptis, svarbu kelti klausimą, 
kas ir kaip užtikrina kokybę šioje integracinėje veikloje? Daug 
kas priklauso nuo darbuotojų gebėjimų integruoti vertybę. Teoriniai 
dalykai ir praktinė patirtis labai skiriasi, svarbiausia dirbant su žmo-
nėmis – laikysena. Viso integracinio modelio standartai ir įvertinimo 
kriterijai aprašyti kitame šio leidinio skyriuje. Šiame leidinio skirsny-
je trumpai aprašomos integracinės veiklos pagrindinės sąlygos ir stan-
dartai. Minėti aspektai nelaikytini baigtiniu jų sąrašu, o aprašytas jų 
turinys – baigtine prasme. Integracinės veiklos kontekste svarbu nuo-
lat kurti ir vertinti esamas sąlygas ir nusistatyti savus standartus. 

II.5.1. Teisiniai pagrindai 

Teisiniai 
pagrindai

Svarbiu koordinuotos veiklos integruojant nuteistuosius ir grįžu-
sius iš įkalinimo įstaigų teisiniu pagrindu galėtų būti Lietuvos Res-
publikos probacijos įstatymas, priimtas 2011 m. gruodžio 22 d. (įsi-
galios 2012 m. liepos 1 d.). Įstatyme numatomos nuostatos, kurios 
turėtų padėti efektyviau veikti tokio pobūdžio integraciniams mode-
liams (plačiau žr. šio leidinio I.7. skyrių). Teisinis tokios veiklos pa-
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grindas yra svarbus, ne mažiau svarbu geros patirties pavyzdžius 
įtvirtinti teisės aktuose, kad jie būtų taikomi nacionaliniu mastu. 
Vienas iš šio integracinio modelio įgyvendinimo šalutinių uždavinių – 
nuolat tikrinti, kiek dabartiniai teisiniai pagrindai atitinka gerąją in-
tegracinės veiklos praktiką ir ją skatina. Jei ji atrodytų nepakankama 
ar netinkama, būtų svarbu ją peržiūrėti ir inicijuoti pakeitimus. 

II.5.2. Atsakomybės 

Atsakomybės Įgyvendinant integracinį modelį turėtų kristalizuotis atsakomybės – 
aiškėti, kas už ką galiausiai yra atsakingas, kad būtų bendradarbiauja-
ma ir kryptingai veikiama. Atsakomybės sritys turėtų būti įtvirtintos, 
nuolat aptariamos ir keičiamos pagal esamus poreikius ir galimybes.5758

57 Plačiau apie tai žr. projekto eksperto Rudolfo Grosserio 1-ąją ataskaitą 
leidinio prieduose.

58 Žr. ten pat.

II.5.3. Integracinio modelio valdymas 
ir veiklos koordinavimas 

Valdymas 
ir veiklos 

koordinavimas

Būtina sukurti integracinio modelio valdymo sistemą. Projekto vyk-
dymo metu už viso projekto vykdymą buvo atsakinga projekto vyk-
dymo koordinacinė grupė. Tokį projekto valdymo modelį pagrįstai 
kritikavo projekto ekspertas57, tačiau projektui įsibėgėjus sunku buvo 
pakeisti projekto valdymą, be to, trūko žmogiškųjų išteklių. Ateityje 
tokio pobūdžio integracinėje veikloje pagrindinis strateginio valdymo 
vaidmuo turėtų tekti koordinacinei tarybai (koordinacinėms taryboms 
regioniniu mastu), kurioje turėtų būti visų nuteistųjų ir grįžusiųjų iš 
įkalinimo įstaigų integracinėje veikloje dalyvaujančių institucijų atsto-
vai, taip pat kiti suinteresuoti veikėjai (koordinacinės tarybos sudėties 
ir veiklos pavyzdį žr. 1-ojoje eksperto ataskaitoje leidinio prieduose). 
Pagrindinė koordinacinės tarybos funkcija – koordinuoti veiklą ir pri-
imti bendrus strateginius sprendimus. Už vykdymą turėtų būti atsakin-
ga vykdymo, arba koordinacinė, grupė. Nacionaliniu mastu strate-
ginius sprendimus galėtų priimti Probacijos taryba, nuo 2007 m. vei-
kianti prie Kalėjimų departamento direktoriaus. 
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II.5.4. Darbuotojų kvalifikacija 

Tinkama ir integracinės veiklos pobūdį bei poreikius atitinkanti 
darbuotojų kvalifikacija yra viena svarbiausių sėkmingos veiklos 
prielaidų. Svarbu nustatyti, kokios kvalifikacijos darbuotojų reikia 
tokiai veiklai, kaip ši kvalifikacija keliama, kaip vyksta šis procesas 
ir koks jo turinys, kaip įgyjama naujų kompetencijų ir įgūdžių, kaip 
atpažįstami kvalifikacijos kėlimo poreikiai. Itin perspektyvu kvalifi-
kacijos kėlimą organizuoti ir skirtingų institucijų bei organizacijų 
darbuotojams. 

II.5.5. Supervizija darbuotojams 

Darbuotojų 
kvalifikacija

Supervizija 
darbuotojams 

Supervizija – tai konsultacinė pagalba organizacijoms, koman-
doms, vadovams ar pavieniams specialistams, savo darbe susidurian-
tiems su kompleksinėmis situacijomis bei siekiantiems tobulinti savo 
veiklą. Ši konsultavimo forma leidžia klausimus, darbo problemas ar 
rūpesčius įvertinti individualiai ir kartu ieškoti, kaip spręsti svarbius 
klausimus, susiklosčius tam tikrai padėčiai59. Organizuojant integraci-
nę veiklą kompleksiškai, planuojant integraciją ir ją įgyvendinant 
neišvengiamai kyla daugybė klausimų, neaiškumų, nesusipratimų, 
sunkumų, konfliktų ir asmeniniu, ir organizaciniu, ir tarporganizaciniu 
lygmeniu, juolab kad tikslinė grupė pasižymi sudėtinga asmenine ir 
socialine problematika. Dirbant tokį darbą supervizija būtina. 

II.5.6. Asmens duomenų apsauga60

Tvarkant asmens duomenis ir jais keičiantis būtina laikytis asmens 
duomenų apsaugos reikalavimų61. Čia svarbūs du dalykai: a) asmens 
duomenis tvarkyti ir saugoti galima tik gavus tam asmens sutikimą 

59 Plačiau žr. www.supervizija.lt
60 Už pagalbą renkant medžiagą šiam skyriui dėkojame Teisės instituto direk-

toriui dr. Algimantui Čepui.
61 Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas                 

Nr. X-1374, priimtas 1996 m. birželio 1 d. (Žin., 1996, Nr. 63-1479); Lie-
tuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo pakeitimo 
įstatymas Nr. X-1444, priimtas 2008 m. vasario 1 d. (Žin., 2008, Nr. 22-804) 
(su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

Asmens 
duomenų 
apsauga
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arba už duomenų apsaugą atsakingos institucijos leidimą; b) kito 
asmens duomenų negalima perduoti kitiems asmenims, jei nėra to 
asmens sutikimo arba už duomenų apsaugą atsakingos institucijos 
leidimo. Asmens duomenys – tai kiekviena informacija, susijusi su 
fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba 
gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta naudojantis tokiais duo-
menimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizi-
nio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio 
pobūdžio požymiai. Duomenų tvarkymas – kiekvienas su asmens 
duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, 
saugojimas, kla si fi ka vimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papil-
dymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir 
(arba) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar ki-
toks veiksmas arba veiksmai. Asmens duomenų apsaugos reikalavi-
mai taikomi automatiniu būdu tvarkant asmens duomenis arba ne-
automatiniu būdu tvarkant asmens duomenų susistemintas rinkme-
nas: sąrašus, bylas, sąvadus ir kita. Duomenų tvarkymas automa-
tiniu būdu – duomenų tvarkymo veiksmai, visiškai arba iš dalies 
atliekami automatinėmis priemonėmis. Susisteminta rinkmena – rin-
kmena asmens duomenų, sistemiškai išdėstytų pagal tam tikrus su 
asmeniu susijusius kriterijus, leidžiančius lengviau surasti asmens 
duomenis rinkmenoje. Asmens duomenis, susijusius su asmens 
teistumu, nusikalstamomis veikomis ar saugumo priemonėmis, 
vykdant nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, taip pat kitais įsta-
tymų nustatytais atvejais įstatymų nustatyta tvarka gali tvarkyti tik 
valstybės institucija ar įstaiga. Kiti fiziniai ar juridiniai asmenys 
tokius duomenis gali tvarkyti įstatymų nustatytais atvejais, kai yra 
tinkamai įgyvendintos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustaty-
tos priemonės duomenų subjekto teisėtiems interesams apsaugoti. 
Asmens duomenys gali būti tvarkomi, jeigu duomenų subjektas 
duoda sutikimą arba sudaroma ar vykdoma sutartis, kai viena 
iš šalių yra duomenų subjektas. Draudžiama tvarkyti ypatingus 
asmens duomenis (duomenis, susijusius su rasine ar etnine fizinio 
asmens kilme, politiniais, religiniais, filosofiniais ar kitais įsitikini-
mais, naryste profesinėse sąjungose, sveikata, lytiniu gyvenimu, taip 
pat informacija apie asmens teistumą), išskyrus atvejus, kai duome-
nų subjektas duoda sutikimą (taip pat kai kuriais kitais įstatyme 
numatytais atvejais). Duomenų valdytojas privalo Valstybinės duo-
menų apsaugos inspekcijos nustatyta tvarka pranešti Valstybinei duo-
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menų apsaugos inspekcijai, kad rengiamasi tvarkyti asmens duome-
nis. Duomenys gali būti tvarkomi tik gavus Valstybinės duomenų 
apsaugos inspekcijos leidimą. Valstybinė duomenų apsaugos inspek-
cija atlieka išankstinę patikrą, kai duomenų valdytojas automatiniu 
būdu ketina tvarkyti ypatingus asmens duomenis ir kai valstybės ar 
žinybinių registrų arba valstybės ir savivaldybių institucijų informa-
cinių sistemų duomenų valdytojas ketina įgalioti duomenų tvarkyto-
ją tvarkyti asmens duomenis (paprastai reikia dviejų leidimų – lei-
dimo nevyriausybinei organizacijai tvarkyti asmens duomenis ir 
leidimo probacijos tarnybai pateikti asmens duomenis). Abiejų pra-
šymų formos yra internete (www.ada.lt). Valstybinė duomenų apsau-
gos inspekcija, gavusi pranešimą, privalo per 2 mėnesius Valstybinės 
duomenų apsaugos inspekcijos nustatyta tvarka atlikti išankstinę pa-
tikrą ir išduoti arba atsisakyti išduoti leidimą duomenų valdytojui 
atlikti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus atvejus, kai 
dėl pranešime nurodytų sudėtingų aplinkybių, informacijos apimties 
ar kitų svarbių aplinkybių pranešimo nagrinėjimą būtina pratęsti. 
Šiais atvejais pranešimo nagrinėjimo terminas pratęsiamas, bet ne 
ilgiau kaip vienu mėnesiu, apie tai informuojant duomenų valdytoją. 
Duomenų valdytojai registruojami Asmens duomenų valdytojų vals-
tybės registre. Asmens duomenys šio įstatymo nustatytais atvejais 
teikiami pagal duomenų valdytojo ir duomenų gavėjo sudarytą as-
mens duomenų teikimo sutartį (daugkartinio teikimo atveju) arba 
duomenų gavėjo prašymą (vienkartinio teikimo atveju). Sutartyje turi 
būti nurodytas asmens duomenų naudojimo tikslas, teisinis teikimo 
ir gavimo pagrindas, sąlygos, tvarka ir teikiamų asmens duomenų 
apimtis. Prašyme turi būti nurodyta, kokiu tikslu bus naudojami as-
mens duomenys, teikimo bei gavimo teisinis pagrindas ir prašomų 
pateikti asmens duomenų apimtis. Sutarties forma taip pat yra inter-
nete. Duomenų valdytojas ir duomenų tvarkytojas privalo įgyven-
dinti tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsau-
goti asmens duomenims nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, 
pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarky-
mo. Minėtos priemonės turi užtikrinti tokį saugumo lygį, kuris ati-
tiktų saugotinų asmens duomenų pobūdį ir jų tvarkymo keliamą 
riziką, ir turi būti išdėstytos rašytinės formos dokumente (duomenų 
valdytojo patvirtintose asmens duomenų tvarkymo taisyklėse, duo-
menų valdytojo ir duomenų tvarkytojo sudarytoje sutartyje ir pan.). 
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija nustato bendruosius orga-
nizacinių ir techninių duomenų saugumo priemonių reikalavimus. 
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II.5.7. Mokslinis vertinimas (stebėsena) 

Mokslinis 
vertinimas

Mokslinė modelio veikimo stebėsena yra viena iš sudėtinių mo-
delio dalių. Jo metu turėtų būti vertinama vykdyta veikla, bendra-
darbiavimas, efektyvumas, klientų ir darbuotojų požiūris. Projekto 
mokslinės stebėsenos rezultatai pateikti šio leidinio IV skyriuje. Tai-
kyta metodika galėtų būti naudojama ir ateityje. 
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III
Integracinio modelio veikimo standartai 

ir įvertinimo kriterijai

Viena iš svarbių integracinio modelio veiksmingumo ir tęstinumo sąlygų yra 
nustatyti jo įgyvendinimo standartai ir vertinimo kriterijai, pagal kuriuos 
reflektuojamas integracinio modelio veikimas.

Integracinio modelio rengimo darbo grupė, sukūrusi integracinio modelio 
pagrindą, ėmė kurti modelio įvertinimo (stebėsenos) kriterijus, kitaip tariant, 
pamėgino atsakyti į klausimą, kas šiame integraciniame modelyje yra svar-
biausia ir pagal ką jo veikimas turi būti vertinamas. Kiekviena valstybinė 
institucija ir nevyriausybinė organizacija paprastai gali pateikti daugiau ar ma-
žiau statistikos apie savo veiklą. Pateikti tokią statistiką visuomet būtina įgy-
vendinant Europos socialinio fondo remiamą projektą, pagal kurią vertinama, 
ar buvo pasiekti projekte numatyti rodikliai. Tačiau tokia statistika mažai ką 
pasako apie tokio integracinio modelio, apie kurį čia kalbama, kompleksinę 
visumą, kuri yra daug sudėtingesnė nei, pavyzdžiui, pateikti skaičiai, kiek nu-
teistųjų kokios paslaugos ir kada buvo suteiktos, kiek buvo suorganizuota ren-
ginių, seminarų, išleista leidinių ir pan. Tokia statistika taip pat būtina ir kartais 
netgi būna įdomi, tačiau ji neleidžia įžvelgti esmės, ją įžvelgus plėtoti naujas 
galimybes, keisti veiklą, ją tobulinti, dirbti viena ar kita kryptimi ir pan.

Kita vertus, bausmių taikymo ir vykdymo srityje iš bausmes vykdančių 
institucijų (įkalinimo įstaigų, probacijos tarnybų ir kt.) dažnai reikalaujama 
rodiklių, kurie nepagrįstai laikomi svarbiais jų veiklos rodikliais, nors iš tiesų 
apie jų veiklos efektyvumą mažai ką pasako, netgi gali per daug neįžvalgias 
akis užtraukti migla. Pavyzdžiui, įkalinimo įstaigose tokiais svarbiais skaičiais 
paprastai laikomas nuteistųjų pabėgimų ir savižudybių skaičius, probacijos 
tarnyboje – nusikalstamo elgesio recidyvo skaičius ir pan. Pažvelgę atidžiau 
pamatytume, kad apie įkalinimo įstaigos veiklos efektyvumą nuteistųjų pabė-
gimų ar savižudybių skaičius pasako labai mažai, iš esmės tai nelamingi atsi-
tikimai, už kuriuos vis tiek verčiama bent jau simboliškai atsakyti įkalinimo 
įstaiga. Nuteistųjų integracijos kontekste, pavyzdžiui, pabėgimų skaičius gali 
būti atvirkščiai proporcingas įstaigos neveiklumui, tarkime, suteikiant nuteis-
tiesiems trumpalaikes išvykas už įkalinimo įstaigų ribų. Kuo dažniau jos sutei-
kiamos, tuo didesnė tikimybė, kad asmuo sėkmingiau integruosis grįžęs į lais-
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vę. Kita vertus, dažnesnis jų suteikimas didins ir pabėgimų tikimybę. Taigi jų 
nesuteikiant visiškai, pabėgimų bus mažiau, nors socialinės integracijos prasme 
tokia politika bus pražūtinga. Tariamas efektyvumo rodiklis iš tiesų gali būti 
neefektyvumo rodiklis. Tas pats pasakytina ir apie probacijos tarnybas – jų 
veikla dažnai vertinama pagal nuteistųjų recidyvą, įsidarbinimą ir kitus pana-
šius rodiklius, kurie nuo probacijos tarnybos darbuotojų iš esmės labai mažai 
priklauso, neparodo ir negali parodyti jų veiklos kokybės. Įdarbinti (buvusį) 
nuteistąjį – sunki užduotis, sėkmė čia labai priklauso ir nuo padėties darbo 
rinkoje (apie tai žr. šio leidinio I.6. skyrių) – tai parodė ir šis projektas, o žmo-
gaus recidyvinį nusikalstamą elgesį lemia daug aplinkybių, kurioms probacijos 
tarnybų veikla gali daryti tik labai mažą įtaką. Probacijos tarnybų veiklos ko-
kybė turėtų būti matuojama kitais parametrais.

Taigi, ieškant proporcingai vienos ar kitos institucijos ar organizacijos, 
šiuo atveju – ir viso integracinio modelio veikimo efektyvumą atspindinčių 
kriterijų, svarbu nuoširdžiai kelti klausimą, kas iš tiesų parodo mūsų vei-
klos kokybę, kokie rodikliai ją gali atspindėti, kiek jie nuo mūsų priklauso, 
o kiek juos lemia išoriniai veiksniai?

Šiuos klausimus ėmė gvildenti ir integracinio modelio kūrimo darbo gru-
pė. Netrukus paaiškėjo, kad šis darbas ilgas ir sunkus, panašus į, Vilniaus 
arkivyskupijos „Carito“ direktoriaus Lino Kukuraičio žodžiais tariant, „di-
delio dramblio valgymą mažais kąsneliais“. Toliau pateikiami modelio vei-
kimo standartai ir jo veikimo vertinimo kriterijai – ilgų, sunkių ir dažnai 
kontraversiškų darbo grupės diskusijų rezultatas, palikęs pagarbų įspūdį net 
ir projekto ekspertui Rudolfui Grosseriui. Būtent vadovaudamiesi jo patari-
mu iš pradžių vien kriterijais vadintus rodiklius, jų visumą pavadinome 
standartais, suprasdami, kad galiausiai sukūrėme daug platesnį veiklos ko-
kybės siekio ir užtikrinimo nuostatų įvairovę, o ne vien tik kriterijus, kurie 
turi būti konkretūs. Ne visi suformuluoti standartai gali tapti kriterijais, da-
lis jų yra tik siekiamybė, sunkiai verifikuojama į metodologinio tyrimo ins-
trumentus, būtinus norint patikrinti, kas pagal vieną ar kitą kriterijų vyko ar 
vyksta įgyvendinant integracinį modelį.

Kitaip tariant, toliau pateikiamas statinys, kuris dar gali būti statomas vi-
somis kryptimis – ir horizontaliai, ir vertikaliai, o ką jau kalbėti apie vidinės 
apdailos darbus (atskirų standartų / vertinimo kriterijų). Vis dėlto jų, nors ir ne 
iki galo užbaigtų, nepateikti būtų buvusi per didelė prabanga, reiškianti vien 
tik darbą savo malonumui. Tikimės, kad pagal pateiktus standartus / vertinimo 
kriterijus ateityje bus galima siekti apčiuopiamų kokybės pokyčių ir pagal 
suformuluotus matus vertinti nueito kelio atstumą bei ėjimo kokybę.

Prieš pateikiant pačius integracinio modelio veikimo standartus / vertinimo 
kriterijus, reikėtų trumpai paaiškinti, kaip jie suformuluoti ir ką jie reiškia.
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Darbo grupė pirmiausia išskyrė pagrindines modelio karkaso detales 
(statybos terminais tariant – laikančiąsias konstrukcijas), iš esmės siejamas 
su integracinio modelio uždaviniais (žr. leidinio II.3. skyrių), t. y. (žr. 4 len-
telę) pagalba asmeniui (I), visuomenės jautrinimu (V) ir tuo, kas yra svarbu 
šiems uždaviniams įgyvendinti veikiant kartu tam tikroje veikimo terpėje: 
organizacijos vidiniu valdymu (II), tarporganizaciniais santykiais (III), teisin-
gumo vykdymo sistema (IV) ir moksliniu įvertinimu (VI). Didelis pagalbos 
asmeniui standartas buvo padalytas į tris smulkesnes temas: kiekybinius pa-
galbos aspektus (I.1.), asmens aktyvumo ir atsakomybės aspektus (I.2., siejant 
juos su antruoju ir trečiuoju integracinio modelio uždaviniais – atsakomybės 
skatinimu ir asmens dalyvavimu) ir kokybinius pagalbos aspektus (I.3.).

Toliau darbo grupė pamėgino išskirti konkrečius matus / rodiklius, 
pagal kuriuos būtų galima įvertinti, kiek ir kaip nusistatytas standartas / 
veikimo kriterijus buvo pasiekti. Kaip minėta, kai kurių standartų / veikimo 
kriterijų konkrečius rodiklius, pagal kuriuos būtų galima matuoti jų pasiek-
tinumą, galima rasti nesunkiai, kai kurių – labai sunkiai. Juolab kai kalbama 
apie kokybinius procesus, nes kiekybiniai laimėjimai gali būti nustatomi 
daug paprasčiau. Manytina, jog ateityje, įgyvendinant šį integracinį modelį, 
tinkamų rodiklių paieška gali būti vienas iš modelio vykdytojų bendro kū-
rybinio proceso rezultatas.

Toliau darbo grupė žengė trečią žingsnį – pabandė įvertinti, kokią įtaką 
nustatyto modelio veikimo standartui / vertinimo kriterijui gali daryti inte-
gracinį modelį vykdančios institucijos ir organizacijos. Kitaip tariant, kiek 
nuo mūsų priklauso, kad šie standartai / kriterijai būtų pasiekti? Ši įtaka 
įvertinta 10 balų sistema; čia 0 – jokios įtakos, 10 – maksimali įtaka. Svar-
bu pabrėžti, kad turima mintyje ne vieno ar kito standarto / veikimo krite-
rijaus svarba modeliui apskritai, o būtent veikėjų įtaka. Pavyzdžiui, išskir-
dami skolų grąžinimą (I.1.C), kaip modelio veikimo standartą / kriterijų, 
laikome, kad jis yra svarbus, todėl į standartų / kriterijų sąrašą ir įtraukėme. 
Tačiau, įvertindami savo įtaką nuteistiesiems grąžinti skolas „4“ balais, lai-
kome, kad galime daryti įtaką (teikdami konsultacijas, padėdami įsidarbinti, 
skatindami atsakomybę, tarpininkaudami ir pan.), tačiau ši įtaka yra ganėti-
nai ribota, mažesnė už vidutinę, todėl įvertinta „4“. Kyla klausimas, nuo ko 
gi šiuo konkrečiu atveju priklauso tie kiti „6“ balai, kad įtaka būtų didžiau-
sia? Į šį klausimą neatsakome, bet turime mintyje visą už mūsų veikimo 
ribų esančių aplinkybių kompleksą, pavyzdžiui, šiuo konkrečiu skolų grą-
žinimo atveju – paties nuteistojo valią ir norus, gebėjimus, jo artimųjų įtaką, 
padėtį darbo rinkoje, kvalifikaciją, skolų dydį, teisinių pagrindų palankumą, 
antstolių veiksmus ir pan. – visa tai, kas veikia šalia mūsų.



III. Integracinio modelio veikimo standartai ir įvertinimo kriterijai70

4 lentelė. Darbo grupės narių pateikti balai, kuriais įvertinta įtaka kiekvie-
nam integracinio modelio standartui / veikimo kriterijui62

Standartas / kriterijus 1 
narys

2 
narys

3 
narė

4 
narė

5 
narys

6 
narys

Įtakos 
vidurkis

I. Pagalba asmeniui 5,3

1. Pagalbos aprėptis 8 4 3 4 4 4 5,4

2. Žalos atlyginimas, pašalinimas 5 4 3 3 5 3 3,8

3. Skolų grąžinimas 3 4 3 5 5 4 4,0

4. Susitaikymas su auka
    (mediacija) 3 7 3 1 5 3 3,7

5. Įsidarbinimas 6 3 3 4 3 5 4,0

6. Recidyvinis elgesys 2 2 2 2 3 1 2,0

7. Įsitraukimas ir atsakomybė         
    procese 5 4 6 5 7 7 5,7

8. Atsakomybės už padarytą 
    veiką prisiėmimas 5 5 3 2 5 4 4,0

9. Klientų informuotumas 7 6 8 7 8 7 7,2

10. Klientų įgalinimas 5 7 6 5 7 6 6,0

11. Dalyvavimo intensyvumas 8 5 6 5 5 6 5,8

12. Pagalbos tikslingumas 9 9 9 9 9 9 9,0

13. Pagalbos kompleksiškumas 9 8 8 6 9 6 7,7

14. Pagalbos vertinimas 7 8 9 9 9 8 8,3

15. Pagalbos adekvatumas 
      poreikiams 7 5 8 7 9 6 7,0

16. Pagalbos tęstinumas 7 6 8 5 7 7 6,7

II. Organizacija 8,1

17. Rūpinimasis darbuotojais 8 9 7 9 9 10 8,7

18. Savanorių veiklos 
      organizavimas 9 9 8 8 9 9 8,7

19. Modelio internalizacija 
      organizacijoje 8 9 8 10 7 8 8,3

20. Adekvati darbuotojų 
      kompetencija 8 8 8 8 9 8 8,2

21. Atvirumas visuomenei 10 8 8 9 7 8 8,3

62 Modelio veikimo standartų / vertinimo kriterijų paaiškinimus žr. 5 lentelėje.
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Standartas / kriterijus 1 
narys

2 
narys

3 
narė

4 
narė

5 
narys

6 
narys

Įtakos 
vidurkis

22. Organizacijos reflektyvumas 8 9 8 8 9 8 8,3

23. Klientų dalyvavimas 8 6 6 5 7 7 6,5

III. Tarporganizacija 6,4

24. Partnerių papildomumas 7 7 8 8 9 7 7,7

25. Partnerių bendradarbiavimo 
      kompleksiškumas 8 10 8 8 7 9 8,3

26. Tarpinstitucinio pasitikėjimo 
      lygmuo 8 6 8 7 8 6 7,2

27. Darnus veiklų kryptingumas 8 8 8 7 8 7 7,7

28. Tarporganizacinis 
      reflektyvumas 8 8 7 7 7 7 7,3

29. Modelio atvirumas kitoms 
      organizacijoms 10 9 9 9 9 9 9,2

30. Klientų dalyvavimas 
      tarporganizacinėje veikloje 7 5 4 4 6 7 5,5

IV. Teisingumo vykdymo 
      sistema 3,7

31. Sistemos atvirumas kitiems 
      visuomenės veikėjams 7 3 5 2 5 3 4,2

32. Tarpsisteminis 
      bendradarbiavimas 5 2 5 1 3 4 3,3

33.Teisinių pagrindų parankumas 8 3 3 1 3 3 3,5

V. Visuomenė 2,8

34. Visuomenės įsitraukimas 8 2 7 4 5 1 4,5

35. Visuomenės požiūrio į tiksli-
nę grupę dinamika 6 1 1 1 4 0,5 2,3

36. Visuomenės sąmoningumas63 7 0 1 1 1 0,5 1,8

VI. Mokslinis lygmuo 6,7

37. Mokslinis vertinimas 5 10 7 1 10 7 6,7

Narių balų vidurkis 7,0 6,0 6,0 5,3 6,5 5,8
63

63 Šis standartas / kriterijus grupės darbo pabaigoje buvo išbrauktas, sujungtas su 35, 
todėl 5 lentelėje jo nėra.
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Savaime suprantama, kad nuomonės dėl integracinio modelio veikėjų įtakos 
vienam ar kitam standartui / vertinimo kriterijui gali skirtis. Šie vertinimai 
labai priklauso nuo kiekvieno darbuotojo ir nuo visos institucijos ar organiza-
cijos patirties, įgūdžių, žinių, profesijos, nuostatų, einamų pareigų ir pan. Todėl 
kiekvienam darbo grupės nariui pasiūlydami įvertinti, kokia įtaka (žvelgiant 
iš jo asmeninės ir jo institucijos / organizacijos perspektyvos) galima kiekvie-
nam iš surašytų standartų / vertinimo kriterijų, galiausiai išvedėme vidurkį. 
Žinoma, toks metodas nėra pats tobuliausias, tačiau vienu metu leidžia nušau-
ti du zuikius: a) remiantis keliomis išsakytomis nuomonėmis leidžia išvesti 
bendrą įtakos vidurkį, daug objektyvesnį nei pavienio asmens, institucijos ar 
organizacijos nuomonė; b) skatina grupės dalyvių diskusiją ir leidžia matyti 
kito grupės dalyvio (kitos organizacijos / institucijos) požiūrį. Pažymėtina, jog 
šioje grupėje diskusija buvo galima tik jau pareiškus savo nuomonę, t. y. iš 
pradžių surinkus dalyvavusiųjų balsus, vėliau savo nurodytus balus buvo ga-
lima paaiškinti, dėl jų diskutuoti ir juos patikslinti. Tuomet, atsižvelgiant į 
išsakytus bei išgirstus dalykus, buvo galima pasakyti galutinį balą.

4 lentelėje pateikti darbo grupės dalyvių „balsavimo“ rezultatai ir galu-
tinis vidurkis, nurodytas ir bendroje standartų / vertinimo kriterijų, matų ir 
įtakos balų 5 lentelėje. 4 lentelėje surašyti konkrečių grupės dalyvių pateik-
ti balai, tačiau jų vardai neminimi. Esmė ne ta, kas kaip grupėje „balsavo“, 
bet pats principas (metodas), kurį galima taikyti ir vertinant kiekvienos 
organizacijos veiklą, ir vykdant viso integracinio modelio veikimo stebėse-
ną (regione arba nacionaliniu mastu). Pilka spalva pažymėtos eilutės, kurio-
se įtaka įvertinta santykinai dideliu balu (8 ir didesniu). Iš gautų rezultatų 
matyti, kad didžiausią įtaką, grupės narių nuomone, galima daryti organiza-
cijai kaip vienetui – „8,1“ (II punktas). Mažiausiai balų surinko visuomenės 
sąmoningumas (36 punktas) ir klientų recidyvinis elgesys (6 punktas), jiems 
modelio socialinių veikėjų įtaka, darbo grupės narių bendra nuomone, yra 
minimali – atitinkamai „1,8“ ir „2“. Paskutinėje 4 lentelės eilutėje matyti 
bendras kiekvieno grupės nario / kiekvienos grupės narės įtakos modelio 
standartų / vertinimo kriterijų visumai balų vidurkis. Jis svyruoja nuo „5“ 
iki „7“, kitaip tariant, taip įsivaizduojama įtaka visam modeliui.

Toliau 5 lentelėje pateikta visų modelio standartų / vertinimo kriterijų 
visuma, jų matavimo rodikliai ir įtakos vidurkis. Vertinant modelio veikimo 
standartus, į juos reikėtų atsižvelgti. Kitaip tariant, pavyzdžiui, įtaka klientų 
recidyviniam elgesiui vertinama kaip minimali („2“) ir net jeigu klientų 
recidyvas mažas, šis modelio efektyvumo rodiklis pasako mažai. Ir priešin-
gai, jeigu įtaka vertinama aukštais balais (pavyzdžiui, pagalbos tikslingumas 
„9“ arba rūpinimasis darbuotojais „8,7“) ir jeigu vertinimo metu paaiškėja, 
kad šių standartų laikomasi, veikla vertintina kaip efektyvi.
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5 lentelė. Modelio standartai / vertinimo kriterijai, jų matavimo rodikliai 
ir modelio veikėjų įtakos balų vidurkis

Standartas / 
kriterijus

Matas / rodiklis Įtakos 
vidurkis

I. Pagalba asmeniui

I.1. Kiekybiniai pagalbos aspektai

A) Pagalbos 
aprėptis – kiek 
ir kokių žmonių 
sulaukia mūsų 
pagalbos?

1. Santykinis pagalbos sulaukusiųjų skaičius (procentais) 
nuo generalinės visumos:
1.1. įskaitoje esančių asmenų skaičius konkrečiais 

metais (per metus ir metų pabaigoje / pradžioje);
1.2. iš įkalinimo įstaigų išeinančių ir į Vilniaus regioną 

atvykstančių asmenų (atlikusių visą bausmę) skai-
čius konkrečiais metais.

2. Absoliutūs modelio veiklose dalyvaujančių asmenų 
skaičiai pagal įvairius tikslinės grupės kriterijus. Ver-
tinama metų dinamika.

3. Pagalbos poreikio ir teritorinių pagalbos priemonių 
pasiskirstymo ypatumai.

5,4

B) Žalos atly-
ginimas, paša-
linimas – kiek 
ir kokiems žmo-
nėms modelis 
padeda atlyginti 
ir pašalinti žalą?

1. Atlygintos žalos dydis nuo atlygintinos sumos (ir mo-
delyje, ir Lietuvos mastu) ir asmenų, turinčių atlyginti 
žalą bei ją atlyginusių asmenų skaičius, turimos atly-
ginti ir atlygintos žalos dydis:
1.1. skaičius asmenų, turinčių atlyginti žalą (pareikšti 

ieškiniai ir įpareigoti atlyginti žalą); jų procentas 
nuo generalinės visumos;

1.2. skaičius asmenų, įpareigotų atlyginti žalą (dalis iš 
1.1.); jų procentas nuo generalinės visumos;

1.3. skaičius asmenų, kurie atlygino žalą pagal pa-
reikštus ieškinius ir (atskirai) pagal nustatytus 
įpareigojimus:
1.3.1. asmenys;
1.3.2. atlyginta žala (suma);

2. Pašalintos žalos dydis (atidirbus, kompensavus kitais 
daiktais ir pan.):
2.1. skaičius asmenų; jų procentas nuo generalinės 

visumos;
2.2. santykinis žalą pašalinusių asmenų skaičius nuo 

tų, kuriems paskirtas toks įpareigojimas;
2.3. atlyginta suma;
2.4. žalos atlyginimo formos.

3,8
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Standartas / 
kriterijus

Matas / rodiklis Įtakos 
vidurkis

C) Skolų grą-
žinimas – kiek 
ir kokiems žmo-
nėms modelis 
padeda grąžinti 
skolas?

Absoliutūs ir santykiniai modelio veiklose dalyvaujančių 
asmenų skaičiai pagal įvairius tikslinės grupės kriterijus. 
Vertinama metų dinamika:
- projekte dalyvaujančių asmenų, turinčių skolų, skai-

čius; jas atlyginančių ir jų neatlyginančių asmenų 
palyginimas;

- grąžinamų skolų sumos;
- grąžinamų skolų procentas nuo grąžintinos konkretaus 

asmens skolos ir visų asmenų skolų;
- konsultacijų skolų grąžinimo klausimais skaičius;
- konsultacijose skolų grąžinimo klausimais dalyvavu-

sių asmenų skaičius.

4,0

D) Susitaikymas 
su auka (media-
cija) – kiek ir ko-
kiems žmonėms 
modelis padeda 
susitaikyti su 
auka?

Absoliutūs ir santykiniai modelyje dalyvaujančių asmenų 
skaičiai (kai jiems jau pritaikyta baudžiamoji atsakomybė) 
ir asmenų, atitinkančių susitaikymo kriterijus pagal Lie-
tuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 38 str. (kai jie 
galėtų būti susitaikymo pagrindas atleisti nuo baudžiamo-
sios atsakomybės)*:
- taikymosi (mediacijos) procesų skaičius;
- taikymosi (mediacijos) procese dalyvavusių asmenų 

(kaltininkų) skaičius;
- taikymosi (mediacijos) procesų procentas nuo visų 

bylų;
- taikymosi (mediacijos) procesų skaičius, tenkantis 

vienam už tai atsakingam darbuotojui;
- sėkmingai pasibaigusių / teigiamai įvertintų taikymosi 

(mediacijos) procesų skaičius;
- sėkmingai pasibaigusių / teigiamai įvertintų taikymosi 

(mediacijos) procesų santykinis skaičius nuo visų 
taikinimo (mediacijos) procesų.

3,7

* Tokia funkcija modelyje kol kas nenumatyta, tačiau tikėtina, 
jog ateityje ji galėtų būti taikoma, jei pasiteisintų jau pritaikius 
baudžiamąją atsakomybę (t. y. vykdant bausmes, baudžiamojo
ar auklėjamojo poveikio priemones) skatinamas kaltininko ir 
nukentėjusiojo susitaikymas.

E) Įsidarbini-
mas – kiek ir ko-
kiems žmonėms 
modelis padeda 
rasti darbą?

Absoliutūs ir santykiniai modelio veiklose dalyvaujančių 
asmenų skaičiai pagal įvairius tikslinės grupės kriterijus. 
Vertinama metų dinamika:

įsidarbinusių / įdarbintų asmenų skaičius; jų procentas 
nuo generalinės visumos – nuo visų modelyje daly-
vaujančių asmenų ir nuo įskaitoje esančių (t. y. ir mo-
delyje dalyvaujančių, ir nedalyvaujančių) asmenų.

4,0
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Standartas / 
kriterijus

Matas / rodiklis Įtakos 
vidurkis

F) Recidyvinis-
elgesys – kiek ir 
kokių dalyvau-
jančių modelio 
veiklose nenusi-
kalsta pakarto-
tinai?

Absoliutūs ir santykiniai modelio veiklose dalyvaujančių 
asmenų skaičiai pagal įvairius tikslinės grupės kriterijus. 
Vertinama metų dinamika:
- užregistruotų pakartotinai nusikaltusių asmenų skai-

čius; jų procentas nuo generalinės visumos – nuo 
visų modelyje dalyvaujančių asmenų ir nuo įskaitoje 
esančių (t. y. ir modelyje dalyvaujančių, ir nedalyvau-
jančių) asmenų;

- užregistruotų pakartotinai nusikaltusių asmenų pada-
rytų nusikalstamų veikų rūšys;

- latentinis pakartotinai nusikaltusių asmenų skaičius; 
jų procentas nuo generalinės visumos – nuo visų mo-
delyje dalyvaujančių asmenų ir nuo įskaitoje esančių 
(t. y. ir modelyje dalyvaujančių, ir nedalyvaujančių) 
asmenų;

- latentinių pakartotinai nusikaltusių asmenų padarytų 
nusikalstamų veikų rūšys;

- pakartotinio nusikalstamumo atvejų aptarimų koman-
doje skaičius.

2,0

I.2. Asmens aktyvumo ir atsakomybės aspektai

A) Asmens 
įsitraukimas ir 
atsakomybės 
prisiėmimas už 
sėkmę pagalbos 
procese – kiek 
modelis padeda 
prisiimti atsako-
mybę?

Vertinama kokybės ir ilgalaikio pokyčio požiūriu:
- ar asmuo prisiima asmeninę atsakomybę (kiek pats 

daro, kiek už jį daroma);
- ar laikomasi susitarimų;
- ar asmuo dalyvauja priimant su juo susijusius spren-

dimus;
- kiek pavyksta mažinti kaltųjų ieškojimo kultūrą, 

išvengti savo elgesio ir jo padarinių neutralizavimo 
(nukentėjusiojo, padarytos žalos, kaltintojų, savo kal-
tės ir pan. neigimo) technikos.

5,7

B) Asmens atsa-
komybės už savo 
padarytą nusi-
kalstamą veiką 
prisiėmimas – 
kiek modelis 
padeda asmeniui 
suvokti ir prisi-
imti atsakomybę 
už padarytą nusi-
kalstamą veiką?

Vertinami individualios nusikaltimo refleksijos ir įveikos 
būdai bei priemonės.

4,0
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Standartas / 
kriterijus

Matas / rodiklis Įtakos 
vidurkis

I.3. Kokybiniai pagalbos aspektai

A) Klientų in-
formuotumas / 
žinojimas – mo-
delyje dalyvau-
jančių asmenų 
informuotumas 
apie jų teises ir 
pareigas.

1. Vertinamos konkrečios klientų žinios apie:
- pagal modelį teikiamas paslaugas;
- jų turimas teises;
- jų turimas pareigas ir atitinkamo elgesio padari-

nius.
2. Lyginamas modelyje dalyvaujančiųjų ir nedalyvaujan-

čiųjų asmenų informuotumas.

7,2

B) Klientų įga-
linimas – kiek 
modelis padeda 
žmogui veikti 
savarankiškai 
pozityviai visuo-
menėje?

1. Vertinamos pagalbos priemonės – kiek jos ir taikomi 
metodai yra įgalinantys?

2. Vertinami pagalbos rezultatai – ar asmuo, pasibaigus 
pagalbos procesui, yra savarankiškas (-esnis):
- kliento (ne organizacijos) ateitis;
- nagrinėjamas įgalinimas elgtis pozityviai;
- savarankiškumo pažanga pagalbos proceso pra-

džioje ir pabaigoje;
- savarankiškumo įvertinimo priemonių darbuoto-

jams buvimas ir jų taikymas.

6,0

C) Dalyvavimo 
intensyvumas – 
kaip intensyviai 
ir kokiose pagal-
bos priemonėse 
klientai daly-
vauja pagalbos 
proceso metu?

1. Individualiame plane surašytų veiklų ir realiai įgyven-
dinamų / įgyvendintų pagalbos veiklų palyginimas.

2. Naudojimasis sukurtomis pagalbos priemonėmis (pa-
galbos priemonių skaičiaus ir dalyvių skaičiaus (jose) 
santykis).

5,8

D) Pagalbos 
tikslingumas /
kryptingumas – 
ar / kiek pagalba 
teikiama kryp-
tingai? 

1. Į tikslus / kryptingą veiklą orientuoto individualaus 
plano kūrimas ir įgyvendinimas.

2. Į tikslus orientuotas veiklų planavimas organizacijoje; 
tikslų / uždavinių išsikėlimas, veiklų planavimas, 
peržiūra, keitimas.

3. Paslaugų vėrinio (tarporganizacinio) tikslingumo užti-
krinimas; planų maršrutai: yra / nėra / kokie?

9,0

E) Pagalbos 
kompleksišku-
mas, visumišku-
mas – ar / kiek 
pagalba teikiama 
atsižvelgiant į 
asmens visumą?

1. Kiek ir kaip modelyje įgyvendinami visi modelio už-
daviniai?

2. Kiek pagalbos procese siekiama užtikrinti reikalingas 
ir įmanomas kompetencijas (numatytas modelio užda-
viniuose). Galimi vertinimo lygiai:
- individualiu lygmeniu;
- konkrečios priemonės lygmeniu;
- organizacijos teikiamų paslaugų paketo lygmeniu.

7,7
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Standartas / 
kriterijus

Matas / rodiklis Įtakos 
vidurkis

F) Pagalbos 
vertinimas – ar / 
kaip vertinamas 
pagalbos proce-
sas, rezultatas?

Vertinama, ar numatyta pagalbos proceso procedūra, ar ja 
naudojamasi ir kaip dažnai:
- individualiu lygmeniu;
- konkrečios priemonės lygmeniu;
- organizacijos teikiamų paslaugų paketo lygmeniu;
- modelio lygmeniu.
Vertinami visi kokybiniai pagalbos aspektai (I.3. kriterijų 
blokas). 

8,3

G) Pagalbos 
atitiktis asmens 
poreikiui, gali-
mybėms, padė-
čiai – ar / kiek 
teikiama pagalba 
atitinka asmens 
poreikius, gali-
mybes bei as-
mens ir aplinkos 
padėtį?

1. Vertinami individualiame plane numatyti asmens 
poreikiai, vidiniai ir aplinkos ištekliai bei asmens ir 
aplinkos padėtis / kontekstas (keli skirtingi informa-
cijos šaltiniai).

2. Vertinama, ar plane numatytos pagalbos priemonės 
atitinka analizę.

3. Vertinamas prieinamų pagalbos priemonių tinklo 
platumas ir specializacija.

4. Vertinamas asmens dalyvavimas, įsitraukimas į atvejo 
sprendimą (įskaitant ir vertinimą pagal kitus kriterijus).

7,0

H) Pagalbos 
tęstinumas – ar 
/ kaip užtikri-
namas santykis 
pasibaigus pagal-
bos procesui ar 
proceso stadijai?

1. Ar palaikomi ir kokie santykiai po individualaus pa-
galbos proceso / proceso stadijos?

2. Ar numatytos, sukurtos palaikomojo santykio galimy-
bės (paslaugos, susitikimai ir t. t.) pasibaigus pagalbos 
procesui / proceso stadijai? Kaip dažnai jomis naudo-
jamasi?

3. Jeigu atvejis perduotinas kitai organizacijai, vertina-
ma, ar yra:
- atpažinti specializuotą / tinkamą klientui pagalbą 

teikiantys veikėjai;
- aiškus bendradarbiavimo mechanizmas, paslaugų 

vėrinys, jo trūkumai, kliūtys, veiksmingumas;
- egzistuojanti atvejų perdavimo sistema;
- kiek atvejų perduodama, kokiais atvejais dalija-

masi (absoliutūs ir santykiniai skaičiai).

6,7

II. Organizacijos vidinis valdymas

A) Rūpinimasis 
darbuotojais – 
ar / kiek / kaip 
organizacija 
rūpinasi darbuo-
tojais?

1. Ar įstaigoje egzistuoja įvardyta darbuotojų palaikymo, 
ugdymo sistema? Ar ji veikia?

2. Ar įstaigoje egzistuoja įtampų / konfliktų sprendimo 
bei profesinio perdegimo prevencijos ir įveikimo sis-
tema; jei taip – kokia? (pvz., supervizijos, refleksijos 
galimybės, terapija ir kt.).

8,7
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Standartas / 
kriterijus

Matas / rodiklis Įtakos 
vidurkis

B) Savanorių 
veiklos organi-
zavimas – ar / 
kaip organizacija 
pritraukia ir rūpi-
nasi savanoriais?

1. Įsitraukusių savanorių skaičius (per metus ir metų 
pabaigoje / pradžioje).

2. Savanorių vaidmenų aiškumas.
3. Savanorių pritraukimo, veiklos koordinavimo, palaiky-

mo aspektai (susitikimai, susirinkimai, koordinatorius) 
(plačiau žr. kitą šio projekto metu parengtą leidinį „Sa va-
norystė probacijos sistemoje: prielaidos ir galimybės“).

4. Metodinės medžiagos įsisavinimas, įtraukimas organi-
zuojant savanorystę.

8,7

C) Modelio 
internalizacija 
organizacijoje – 
ar / kiek modelis 
priimtas ir inte-
gruotas organiza-
cijoje?

1. Kaip modelį suvokia darbuotojai?
2. Ar modelio tikslai aiškūs darbuotojams?
3. Ar darbuotojai prisiėmę modelio deleguojamus vai-

dmenis?
4. Ar ir kaip darbuotojai gali daryti sprendimus, susiju-

sius su modelio įgyvendinimu?
5. Modelio kritika. Ar sudaromos sąlygos modelio (vei-

kimo) kritikai ir ar jomis naudojamasi; jei taip – kaip, 
kokiose terpėse?

8,3

D) Adekvati 
darbuotojų ir 
savanorių kom-
petencija – ar 
darbuotojai ir 
savanoriai yra 
pasirengę įgy-
vendinti jiems 
patikėtas mode-
lio užduotis?

1. Ar darbuotojai ir savanoriai pasirengę įgyvendinti 
jiems modelyje patikėtas darbo su asmeniu užduotis 
pagal pagalbos asmeniui veiksmingumo kriterijus (I 
kriterijų blokas).

2. Ar organizacijoje ir sistemoje egzistuoja kompetencijų 
ugdymo galimybės? Ar jos adekvačios modelio lūkes-
čiams?

8,2

E) Atvirumas 
visuomenei – ar 
/ kiek / kaip or-
ganizacija infor-
muoja visuome-
nę ir yra atvira 
jos dalyvavimui?

1. Informacijos apie organizaciją sklaida visuomenėje – 
jos būdai ir intensyvumas.

2. Organizacijos veiklos ir finansų skaidrumas.
3. Visuomenės atstovų dalyvavimas organizacijos valdy-

mo, stebėsenos, konsultavimo struktūrose.
4. Įsitraukusių savanorių skaičius.

8,3

F) Organizaci-
jos veiklos savi-
refleksija – ar / 
kiek / kaip orga-
nizacija įsiverti-
na savo veikimą, 
analizuoja aplin-
kos veiksnius?

1. Būdai ir priemonės, kaip įsivertinama organizacijos 
veikla.

2. Analizės / vertinimo aspektų / temų įvairumas:
- įtampų, konfliktų, santykių dinamikos atpažini-

mas, ar dirbama šia linkme;
- neigiamo poveikio tematizavimas;
- veiklų, darbuotojų kompetencijų specifiškumo / 

unikalumo refleksija.

8,3
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Standartas / 
kriterijus

Matas / rodiklis Įtakos 
vidurkis

3. Analizės / vertinimo visuotinumas organizacijoje (ar ir 
kokiais organizacijose struktūros lygiais).

4. Analizės / vertinimo intensyvumas, reguliarumas, 
ekspansyvumas (apimantis viską).

5. Analizės / vertinimo įtaka veiklai, pokyčiui.

G) Klientų 
dalyvavimas 
organizuojant 
veiklą – ar / kiek 
/ kaip klientai 
dalyvauja pla-
nuojant organi-
zacijos veiklą bei 
ją įgyvendinant; 
daro įtaką orga-
nizacijos veiklai?

1. Dalyvavimo / įsitraukimo planuojant ir vertinant pa-
galbos priemones būdai ir sąlygos.

2. Atsakingo, adekvataus klientų dalyvavimo organizuo-
jant kasdieninę veiklą būdai ir sąlygos:
- esamose veiklose;
- klientų iniciatyvos (pvz., savitarpio pagalbos 

grupės).
3. Savivaldos formos, intensyvumas, ekspansyvumas, 

įtaka organizacijos veiklai.
4. Klientai savanoriai / jų skaičius (per metus ir metų 

pabaigoje / pradžioje).

6,5

III. Tarporganizaciniai santykiai

A) Partnerių 
papildomumas 
teikiant pagalbą 
klientams – ar 
/ kiek / kaip 
partneriai papil-
do vienas kitą 
teikdami pagalbą 
asmenims?

1. Atvejų perdavimo padėtis:
- perduotų atvejų kitoms organizacijoms absoliutūs 

ir santykiniai skaičiai;
- ar egzistuoja atvejų perdavimo sistema; jei taip – 

kokia ir kaip ji veikia?
- palyginimas su bendros pagalbos apimtimi organi-

zuojamose veiklose.
2. Darbas konkrečiu atveju kartu bendradarbiaujant:

- ar egzistuoja bendro darbo konkrečiu atveju siste-
ma; jei taip – kokia ir kaip ji veikia?

- palyginimas su bendros pagalbos apimtimi.
3. 1 ir 2 punktų palyginimas su asmenų, dalyvaujančių 

kelių partnerių veiklose, skaičiumi.
4. Visiems partneriams aiškūs organizacijų tikslai, lūkes-

čiai modelio ir vienų kitiems atžvilgiu.
5. Organizacijų unikalumo atpažinimas, skirtingų vai-

dmenų modelio veikloje suvokimas ir prisiėmimas.

7,7

B) Partnerių 
bendradarbia-
vimo komplek-
siškumas – ar 
ir kokia vyrauja 
tarporganizacinio 
bendradarbiavi-
mo sistema?

1. Esančios bendradarbiavimo procedūros, sutarimai, 
bendradarbiavimo sutartys:
- aprašytos, formalizuotos bendradarbiavimo proce-

dūros;
- neaprašytos bendradarbiavimo procedūros.

2. Bendradarbiavimo lygiai, visuotinumas:
- ar ir kiek yra asmenų, įsitraukiančių į organizaci-

jų atstovavimą koordinavimo procese; kokioms 
grupėms (vadovams, darbuotojams, savanoriams, 
klientams, tikslinėms grupėms) atstovauja?
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Standartas / 
kriterijus

Matas / rodiklis Įtakos 
vidurkis

- ar ir kiek yra asmenų, dalyvaujančių bendradar-
biavimo (įgyvendinimo) procesuose; kokioms 
grupėms (vadovams, darbuotojams, savanoriams, 
klientams, tikslinėms grupėms) atstovauja?

3. Partnerių bendradarbiavimo intensyvumas, reguliarumas:
- bendrų renginių / kontaktų (susirinkimų, semina-

rų, susitikimų skaičius);
- koordinacijos (pvz., susirinkimų) reguliarumas.

4. Bendradarbiavimo formų įvairovė.
5. Institucijų informuotumas vienų apie kitus:

- vieni kitų informavimo sistema (kas, kada ir kokią 
informaciją kam teikia?).

6. Bendradarbiavimo sistemos aiškumas jos dalyviams 
(darbuotojams, savanoriams, klientams (kiek būtina).

8,3

C) Tarpinstitu-
cinis pasitikėji-
mas – ar / kiek 
partneriai pasitiki 
vieni kitais?

1. Biurokratijos lygis tarpusavio santykiuose (formalios 
(neigiama prasme) ataskaitos ir kt.).

2. Bendradarbiavimo mechanizmų sudėtingumas.
3. Lankstumas priimant sprendimus, sutariant.
4. Perduotų atvejų skaičius.
5. Ar (ir) kokiomis formomis bei kaip intensyviai ben-

draujama neformaliai?
6. Organizacinių išteklių (ne tik projektinių) skyrimas 

bendram tikslui, sutartam bendram gėriui.
7. Kokiais lygiais pastebimas tarpusavio (ne)pasitikėji-

mas, kokiose srityse, dėl kokių priežasčių:
- kokiais struktūriniais lygiais (tarp vadovų, dar-

buotojų, klientų ir kt.)?
- kokiose srityse (administravimo, atstovavimo, 

tiesioginio darbo ir t. t.)?
- kokios priežastys?

7,2

D) Suderintas 
partnerių veiklų 
tikslingumas / 
kryptingumas – 
ar / kiek modely-
je pagalba teikia-
ma suderintai, 
kryptingai?

1. Aiškūs organizacijų lūkesčiai, tikslai modelio atžvilgiu.
2. Bendras veikimo tikslas ir vizija.
3. Sutarti bendri veikimo principai, jų laikymasis.
4. Bendro veikimo planas ir jo įgyvendinimas.
5. Organizacijų skirtingų vaidmenų modelio veikloje 

pasidalijimas ir įsisavinimas.
6. Organizacijų elgsenos, normų, veiklų, vidinės tvarkos 

tobulinimas dėl sutarto bendro tikslo.
7. Bendros formacijos, ugdymosi patirtys.
8. Organizacinių išteklių (ne projektinių) skyrimas ben-

dram tikslui, sutartam bendram gėriui.

7,7
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Standartas / 
kriterijus

Matas / rodiklis Įtakos 
vidurkis

E) Tarporgani-
zacinis refleksy-
vumas – ar / kaip 
organizacijos 
įvertina modelio 
veikimą, anali-
zuoja aplinkos 
veiksnius?

1. Esami būdai ir priemonės, kaip įvertinama tarporgani-
zacinė veikla.

2. Analizės / vertinimo aspektų / temų įvairovė:
- įtampų, santykių raidos atpažinimas, darbas šioje 

srityje;
- neigiamo poveikio tematizavimas;
- partnerių specifiškumo / unikalumo refleksija.

3. Tarporganizacinio veikimo analizės / vertinimo vi-
suotinumas organizacijose (ar yra ir kokių struktūrų, 
lygių?).

4. Analizės / vertinimo intensyvumas, reguliarumas, 
ekspansyvumas (apimantis visas sritis).

5. Tarporganizacinio veikimo analizės / vertinimo įtaka 
veikimui, jo pokyčiui.

7,3

F) Modelio atvi-
rumas kitoms 
organizaci-
joms – ar / kaip 
kitos organizaci-
jos gali įsitraukti 
į modelio 
veiklas?

1. Ar yra ir kokia kitų organizacijų / veikėjų kvietimo, 
įtraukimo ir integracijos į modelio veiklas sistema:
- kokiomis sąlygomis priimama į bendrą veiklą?
- kokia procedūra, susitarimai?
- kiek ir kokiu intensyvumu kitos organizacijos 

įsitraukia?
2. Ar yra ir kokia kitų organizacijų / veikėjų kvietimo ir 

integracijos į modelio tarporganizacinį tinklą sistema:
- kokiomis sąlygomis priimama į bendrą tinklą?
- kokios procedūros, sutarimai, įsipareigojimai?
- kokios teisės ir pareigos?
- kiek ir kokiu intensyvumu kitos organizacijos 

įsitraukia?

9,2

G) Klientų da-
lyvavimas tarp-
organizacinėje 
veikloje – ar / 
kiek / kaip klien-
tai dalyvauja pla-
nuojant tarppor-
ganizacinę veiklą, 
ją įgyvendinant, 
kokią įtaką daro 
tarporganizacinei 
veiklai?

1. Dalyvavimo / įsitraukimo vertinant ir planuojant tarp-
organizacines pagalbos priemones būdai ir priemonės 
(atstovaujant tikslinės grupės interesams).

2. Tarporganizacinės klientų iniciatyvos (pvz., savitarpio 
pagalbos grupės, studijos ir pan.).

5,5
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Standartas / 
kriterijus

Matas / rodiklis Įtakos 
vidurkis

IV. Teisingumo vykdymo (plačiąja prasme) ir nusikaltusių asmenų socialinės 
integracijos sistema

A) Sistemos 
atvirumas ki-
tiems visuome-
nės veikėjams – 
ar / kaip visuo-
menės veikėjai 
gali dalyvauti 
sistemoje?

1. Įsitraukusių nevyriausybinių organizacijų skaičius.
2. Įsitraukusių privačių asmenų skaičius.
3. Įsitraukusių savanorių skaičius.
4. Asmenų, sulaukusių pagalbos iš nevyriausybinių orga-

nizacijų, skaičius.

4,2

B) Tarpsistemi-
nis bendradar-
biavimas – ar / 
kaip vyksta tarp-
sisteminis (tei-
singumo, švieti-
mo, ekonominės, 
socialinės apsau-
gos, sveikatos 
apsaugos ir kitų 
sistemų) ben-
dradarbiavimas 
modelio veikimo 
kontekste?

1. Įvairių valdymo struktūrų (ministerijų, departamentų 
ir pan.) bendri sutarimai šiame lauke.

2. Socialinių, sveikatos apsaugos, švietimo, teisėsaugos 
įstaigų dalyvavimas probacijoje, bendradarbiavimo 
modelių apraiškos, tarpžinybinės struktūros.

3,3

C) Teisinių 
pagrindų pa-
rankumas, 
pagalba – ar 
/ kiek teisiniai 
pagrindai padeda 
veiksmingai vyk-
dyti teisingumą ir 
socialinę integra-
ciją (visi modelio 
veiksmingumo 
vertinimo ly-
gmenys / veiklos 
laukai)?

1. Nuostatos, padedančios įgyvendinti kiekvieną veiklos 
lauką atskirai.

2. Nuostatos, trukdančios įgyvendinti kiekvieną veiklos 
lauką atskirai.

3,5
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Standartas / 
kriterijus

Matas / rodiklis Įtakos 
vidurkis

V. Visuomenė

A) Visuomenės 
įsitraukimas – 
ar / kaip / kiek 
visuomenė įsi-
traukia į modelio 
veikimo sritį?

1. Savanorių, dalyvaujančių modelio veiklose, skaičius, 
nuteistaisiais besirūpinančių nevyriausybinių orga-
nizacijų skaičius ir veiklos apimtys (jų mažėjimas ar 
didėjimas).

2. Literatūra šia tema:
- informacinės publikacijos žiniasklaidoje;
- moksliniai tyrimai;
- mokslinės publikacijos;
- metodiniai leidiniai;
- informaciniai leidiniai.

3. Visuomenės informuotumas:
- kiek ir kokia informacija pateikiama viešojoje 

erdvėje (spaudoje, reklamoje, internetininėse in-
formavimo ir socialinių tinklų priemonėse (asme-
niniai tinklaraščiai, twitter, facebook reikšminių 
žodžių statistika)?

- kiek ir kokią informaciją apie modelio veikimo 
sritį žino reprezentatyvi visuomenės dalis?

4,5

B) Visuomenės 
požiūrio į tiks-
linę grupę po-
kytis – ar / kaip 
kito / kinta visuo-
menės požiūris į 
tikslinę grupę bei 
darbą su ja?

Visuomenės požiūrio į modelio veikimo sritį kaita:
- visuomenės nuomonės apie tikslinę grupę pokytis per 

tam tikrą laiką;
- visuomenės nuomonės apie pagalbos tikslinei grupei 

sistemą pokytis per tam tikrą laiką;
- (ne)pasitikėjimo pagalbos sistema ar / ir priemonėmis 

kaita.

2,3

V. Mokslinis lygmuo

Mokslinis verti-
nimas

Vertinami mokslinės analizės rezultatai:
- atliekamas integracinio modelio mokslinis vertinimas 

(monitoringas);
- atliekami tyrimai ir jų rezultatai.
- skelbiamos mokslinės publikacijos ir jose daromos 

išvados.

6,7

Atsižvelgdami į 5 lentelėje išskirtus modelio veikimo standartus / verti-
nimo kriterijus ir remdamiesi parengtu klausimynu, pamėginome išsiaiškin-
ti projekte dalyvavusių darbuotojų nuomonę, kaip sekėsi jų siekti ir laikytis 
projekto metu. Rezultatai aprašomi kitame šio leidinio skyriuje.
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IV
Integracinio modelio įgyvendinimo stebėsena

Baigiantis „Nuteistųjų ir grįžusių iš įkalinimo įstaigų asmenų bei jų šeimos 
narių integracijos į darbo rinką modelio, priemonių, paslaugų sukūrimo ir 
įgyvendinimo“ projektui, siekiant apibendrinti bendro darbo rezultatus bei 
įvertinti, ar projekto metu sukurtos veiklos veiksmingos, 2011 m. lapkričio 
28 d.–gruodžio 7 d. buvo atlikta minėto projekto veiklose dalyvavusių dar-
buotojų ir savanorių anketinė apklausa. Apklausos klausimynas64 buvo 
parengtas remiantis projekto stebėsenos darbo grupės sukurtais projekto ko-
kybės vertinimo kriterijais (žr. šio leidinio III skyrių).

Toliau pateikiamoje apklausos duomenų analizėje atspindima respon-
dentų nuomonė apie projekto veiklų veiksmingumą, įvairius jo įgyvendi-
nimo organizacijų veiklos praktikoje aspektus, tarporganizacinio bendradar-
biavimo bei asmeninės patirties, įgyvendinant projekto veiklas, vertinimą. 
Be to, dalis klausimų buvo skirta projekte dalyvavusių darbuotojų darbo 
sąlygoms, darbo santykiams organizacijų viduje vertinti, realios bei idealios 
kriminalinės bausmės sampratai bei bendrai nuteistųjų integracijos į visuo-
menę padėčiai suvokti.

Apklausoje iš viso dalyvavo 53 respondentai; 24 iš jų dirbo probacijos 
tarnyboje (pataisos inspekcijoje), 23 – Vilniaus arkivyskupijos „Carite“, 
6 – Lietuvos kalinių globos draugijoje. 45 apklausos dalyviai nurodė, kad 
projekto veiklose dalyvavo nuolat, sistemingai, 3 – epizodiškai, 5 – netie-
siogiai. Vidutinė respondentų darbo projekto veiklose trukmė – 2 metai ir 
11 mėnesių. Didžioji dalis – 35 (arba 66 proc.) – respondentų buvo nuo-
latiniai mokami darbuotojai, 7 (arba 13,2 proc.) – projekte dirbantys sava-
noriai, 11 respondentų (arba 20,8 proc.) – įstaigos, organizacijos ar jos 
padalinio vadovai. Dėl nedidelio apklaustųjų skaičiaus apklausos rezultatai 
dažniausiai pateikiami apibendrinti, tik kai kur, jeigu įmanoma, aptariami 
respondentų grupių skirtumai.

64 Klausimyną žr. šio leidinio prieduose.
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IV.1. Bendras modelio veiksmingumo vertinimas

Klausimyno pradžioje respondentams buvo užduotas klausimas, kaip jie 
vertina modelio veiksmingumą įvairiose pagalbos nuteistam asmeniui 
srityse. 13 pav. pateikti dalyvių atsakymai į šiuos klausimus. Daugiausia 
respondentų – 60,4 proc. manė, kad dalyvavimas modelio veiklose yra labai 
veiksmingas padedant nuteistiesiems asmenims sužinoti apie jų teises ir 
pareigas. Maždaug 30–40 proc. apklaustųjų projekto veiklas kaip labai veiks-
mingas vertino dar keturiose srityse, būtent: padedant įsidarbinti – 39,6 proc., 
padedant įsitraukti į teikiamos pagalbos procesą ir prisiimti atsakomybę už 
sėkmę jame – 35,8 proc., pradedant gydytis nuo priklausomybių – 34 proc. 
ir padedant pašalinti padarytą žalą (atidirbti, suremontuoti, kompensuoti ki-
tais daiktais ir pan.) – 30,2 proc.

Dar keturiose pagalbos srityse dalyvavimą modelio veiklose labai veiksmin-
gu laikė nuo 20 proc. iki 30 proc. respondentų. Šios sritys – siekis, kad modely-
je dalyvaujantis nuteistas asmuo savarankiškai veiktų visuomenėje bei nenusi-
kalstų pakartotinai – atitinkamai po 28,3 proc., prisiimtų atsakomybę už pada-
rytą nusikalstamą veiką bei grąžintų turimas skolas – atitinkamai po 22,6 proc.

Dar dvi sritys, kuriose dalyvavimą modelio veiklose kaip labai veiksmingą 
įvertino mažiau negu 20 proc. respondentų: nusikalstama veika padarytos ža-
los atlyginimas – 19,2 proc., susitaikymas su nukentėjusiuoju – 18,9 proc.

13 pav. Kiek, Jūsų nuomone, dalyvavimas modelio veiklose yra veiksmingas 
šiose pagalbos nuteistam asmeniui srityse?
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Nors kai kuriose pagalbos asmeniui srityse dalyvavimą modelio veiklose 
kaip labai veiksmingą vertino palyginti nedidelė respondentų dalis, vertėtų 
atkreipti dėmesį į tai, kad daugelis apklausos dalyvių rinkosi antrąjį atsakymo 
variantą. Jų nuomone, modelio veiklos vienoje ar kitoje pagalbos srityje yra 
veiksmingos bent iš dalies. Iš 13 pav. galima matyti, kad visose aptariamose 
pagalbos nuteistam asmeniui srityse dalyvavimas modelio veiklose absoliučios 
daugumos respondentų (nuo 60,4 iki 94,4 proc.) buvo vertinamas kaip labai 
arba iš dalies veiksmingas. Daugiausia abejonių dėl modelio veiklų veiksmin-
gumo respondentams kilo susitaikymo su nukentėjusiuoju asmeniu, atsakomy-
bės už padarytą nusikalstamą veiką, siekio, kad nuteistas asmuo nenusikalstų 
pakartotinai, pašalintų padarytą žalą bei grąžintų turimas skolas, srityse.

Įdomu ir tai, kad dalyje vertinamų pagalbos nuteistam asmeniui sričių 
probacijos tarnybos darbuotojų vertinimai buvo šiek tiek palankesni negu 
apskritai visų apklausos dalyvių. Respondentai, dirbantys probacijos tarnybo-
je, dažniau manė, kad dalyvavimas modelio veiklose buvo labai veiksmingas 
siekiant, kad modelyje dalyvaujantis nuteistas asmuo atlygintų nusikalstama 
veika padarytą žalą (30,4 proc., kai iš viso apklausoje – 19,2 proc.), pašalin-
tų padarytą žalą (54,2 proc., kai iš viso apklausoje – 30,2 proc.), grąžintų 
turimas skolas (33,3 proc., kai iš viso apklausoje 22,6 proc.) bei susitaikytų 
su nukentėjusiuoju (37,5 proc., kai iš viso apklausoje 19,9 proc.). Respon-
dentų, dirbančių Lietuvos kalinių globos draugijoje, vertinimai kai kuriose 
srityse taip pat skyrėsi nuo bendrų apklausos tendencijų, tačiau dėl nedidelio 
apklausos dalyvių iš Lietuvos kalinių globos draugijos skaičiaus statistiškai 
patikimų išvadų padaryti negalima.

Ateityje atliekant integracinio modelio veikimo stebėseną, svarbi čia pa-
darytas išvadas papildanti dalis galėtų būti tikslinės grupės apklausa, kurios 
šiame projekte dėl laiko ir lėšų stokos padaryti nepavyko. Jau vien tai, kad, 
projekto darbuotojų nuomone, pagrindinis veiksmingas dalykas yra tai, kad 
nuteistieji sužino apie savo teises ir pareigas, verčia klausti, ką patys nuteis-
tieji apie tai mano arba ką jie iš tiesų žino apie savo teises ir pareigas? 
Galima kelti prielaidą, kad jiems integraciniame modelyje svarbiausia bus 
ne sužinoti savo teises ir pareigas, o visai kiti dalykai, tačiau šiame mode-
lio įgyvendinimo etape tai kol kas gali būti tik prielaida.

IV.2. Modelio įgyvendinimo praktika

Šiame skirsnyje apžvelgiami apklausos dalyvių atsakymai į klausimus apie 
kai kuriuos praktinius modelio įgyvendinimo jų organizacijose aspektus. 
Svarbiausi iš jų – vyraujanti darbo su modelio veiklose dalyvaujančiais as-
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menimis praktika, modelio įsisavinimas ir su tuo susijęs veiklos organiza-
vimas įstaigoje, tarporganizacinio bendradarbiavimo procedūros ir jų taiky-
mas, organizacijos darbuotojų nuomonės apie savo darbą, darbo sąlygas bei 
santykius ir kt.

IV.2.1. Darbas su klientais
Svarbi sėkmingo darbo su modelio klientais prielaida – individualaus jų 

veiklų plano, kuriame būtų atsižvelgiama ir į modelyje numatytus pagalbos 
tikslus, ir į konkrečius asmens poreikius bei padėtį sudarymas ir įgyvendini-
mas. Respondentams buvo pateikta keletas teiginių, susijusių su individualių 
veiklos planų modelio klientams sudarymu ir įgyvendinimu. 14 pav. pavaiz-
duota, kaip respondentai įvertino šių teiginių atitiktį jų darbo praktikai.

Dauguma respondentų – 67,3 proc. nurodė, kad individualus veiklos pla-
nas sukuriamas kiekvienam modelio veiklose dalyvaujančiam asmeniui. Tarp 
probacijos darbuotojų tokių buvo 56,5 proc., tarp respondentų iš Lietuvos 
kalinių globos draugijos – 83,3 proc., tarp „Carito“ darbuotojų – 73,9 proc. 
Dar 30,8 proc., respondentų manė, kad šis teiginys yra teisingas bent iš 
dalies.

14 pav. Teiginių, susijusių su individualaus veiklų plano sudarymu ir įgy-
vendinimu, vertinimai.
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Kiek mažiau apklausos dalyvių – 51,9 proc. visiškai sutiko su teiginiu, jog 
sudarius individualų asmens veiklų planą nuosekliai įgyvendinamos visos 
jame numatytos veiklos. Galbūt iš dalies tai galėtų paaiškinti respondentų 
atsakymai vertinant 6 teiginį, kur net 84,6 proc. nurodė, kad individualus 
veiklų planas gali būti keičiamas ir tobulinamas pagalbos proceso metu.

Su teiginiu, kad individualus veiklų planas yra sudaromas atsižvelgiant 
į modelyje numatytus pagalbos tikslus, visiškai sutiko 59,6 proc. apklaustų-
jų, dar 40,4 proc. manė, kad tai yra teisinga tik iš dalies. Čia šiek tiek iš-
siskiria „Carito“ darbuotojų atsakymai, tarp kurių besąlygiškai sutikusių su 
šiuo teiginiu dalis buvo mažesnė ir sudarė 47,8 proc.

Kadangi 7 teiginį visiškai teisingu laikė 78,8 proc. respondentų, daugiau 
dėmesio, sudarant individualius veiklos planus, skiriama konkretiems asmens 
poreikiams ir padėčiai. Tam visiškai pritarė net 87 proc. „Carito“ darbuoto-
jų, 83,3 proc. Lietuvos kalinių globos draugijos bei 69,6 proc. respondentų 
iš probacijos tarnybų.

Teiginius, kad sudarant individualius veiklos planus įvertinamos asmens 
galimybės atlikti tam tikras veiklas bendradarbiaujančiose organizacijose ir kad 
prireikus į šiuos planus įtraukiamos bendradarbiaujančių organizacijų siūlomos 
veiklos, visiškai teisingais laikė atitinkamai 69,2 proc. ir 71,2 proc. responden-
tų. Tiesa, pastarajam (4) teiginiui kiek mažiau buvo linkę pritarti respondentai 
iš probacijos tarnybų – 56,5 proc., visiškai teisingu jį laikė 82,6 proc. „Carito“ 
ir 83,3 proc. Lietuvos kalinių globos draugijos darbuotojų.

Mažiausiai besąlygiško respondentų pritarimo sulaukė teiginys, kad mo-
delio veiklose dalyvaujantys asmenys patys aktyviai dalyvauja sudarant 
jų individualius veiklų planus. Visiškai teisingu jį laikė tik 40,4 proc. 
apklaustųjų, o didžioji dalis – 57,5 proc. – sutiko tik iš dalies. Šis rezultatas 
labai svarbus ir įdomus. Klientų dalyvavimas laikomas vienu iš integracinio 
modelio uždavinių (žr. šio leidinio II.3.3. skirsnį). Reikėtų geriau išnagrinė-
ti, kodėl darbuotojai prasčiau vertina kliento dalyvavimą sudarant individu-
alų veiklos planą.

Siekiant išsiaiškinti darbuotojų santykį su modelio veiklose dalyvaujan-
čiais asmenimis, į klausimyną buvo įtrauktas klausimas, kaip jie elgiasi 
bendraudami su savo klientais. Respondentams buvo pateiktos bendravimą 
su klientais apibūdinančios žodžių poros ir pasiūlyta jas įvertinti pažymint 
savo pasirinkimą 7 balų skalėje. 15 pav. juodais taškeliais pavaizduoti api-
bendrintų respondentų vertinimų vidurkiai. Kuo pasirinktas atsakymas yra 
arčiau skalės vidurio, tuo žodžių poros vertinimas yra neutralesnis ir atvirkš-
čiai, kuo labiau pasirinktas atsakymas nutolęs link skalės pakraščio, tuo 
intensyvesnis vienas ar kitas atitinkamos žodžių poros dėmuo.
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15 pav. Atsakymų į klausimą „Kaip Jūs elgiatės bendraudami su savo klien-
tais?“ vidurkiai65

Geriausiai, respondentų nuomone, jų elgesį bendraujant su klientais ati-
tiko apibūdinimas „stengiuosi suprasti“. Gana gerai bendravimui su klientais 
nusakyti tiko apibūdinimai „draugiškai“, „natūraliai“ ir „pagarbiai“. Kiek 
silpnesni, bet ne visai neutralūs tokie apibūdinimai kaip „stengiuosi atsiver-
ti“, „stengiuosi bendradarbiauti“, „stengiuosi užjausti“, „paslaugiai“, „atvirai“ 
bei „jausmingai“. Ko gero, sunkiausia respondentams buvo pasirinkti tarp 
žodžių poros „stengiuosi dominuoti“ ir „nuolankiai“, todėl ji vienintelė buvo 
įvertinta neutraliai. Galima pridurti, kad reikšmingų  skirtingų respondentų 
grupių atsakymų skirtumų nustatyta nebuvo, respondentų vertinimai gana 
homogeniški, o tai reiškia, kad nuokrypiai nuo apskaičiuotų vertinimo vi-
durkių buvo nedideli.

IV.2.2. Modelio įgyvendinimas organizacijų viduje
Keletas klausimyne pateiktų teiginių buvo skirti atskleisti projekto metu 

sukurto darbo su nuteistais asmenimis modelio internalizacijos laipsnį, t. y. 
sužinoti respondentų nuomonę apie tai, kiek šis modelis yra priimtas ir 
aiškus darbuotojams, kiek jis integruotas jų organizacijos veikloje. Šių tei-
ginių vertinimai pavaizduoti 16 pav.

Teiginiui, kad veiklos jų organizacijoje yra planuojamos, peržiūrimos ir 
keičiamos atsižvelgiant į išsikeltus modelio įgyvendinimo uždavinius, visiš-
kai pritarė 44,2 proc. respondentų, dar 50 proc. su šiuo teiginiu sutiko iš 

65 Šiame paveikslėlyje patogumo dėlei kai kurių žodžių porų išsidėstymas, lyginant su 
klausimynu, pakeistas –kairėje pusėje pateikti labiau neigiami, o dešinėje – labiau tei-
giami konotacijos apibūdinimai. Klausimyną žr. šio leidinio prieduose.
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dalies. Tai natūralu, nes projekte dalyvaujančios organizacijos ne tik įgyven-
dina integracinio modelį, bet vykdo ir kitas, ne visuomet tiesiogiai su mo-
delio uždaviniais susijusias veiklas.

58,5 proc. apklausos dalyvių neabejojo, kad jų organizacijos darbuotojai 
aiškiai suvokia modelio įgyvendinimo prasmę ir tikslus. Vertinant šį tei-
ginį skirtingų organizacijų darbuotojų nuomonės išsiskyrė šiek tiek labiau. 
Visiškai jam pritarė 100 proc. Lietuvos kalinių globos draugijos, 65,2 proc. 
„Carito“ ir tik 41,7 proc.  – probacijos tarnybos darbuotojų.

Panašiai pasiskirstė ir su ankstesniu susijusio 3 teiginio vertinimai. Nors 
56,6 proc. apklausos dalyvių teigė, kad jų organizacijos veiklos praktiką 
visiškai atitinka teiginys, jog darbuotojai sąmoningai prisiima modelio jiems 
deleguotus vaidmenis, tačiau tarp Lietuvos kalinių globos draugijos darbuo-
tojų taip manančių buvo 100 proc., tarp respondentų iš „Carito“ – 69,6 proc., 
o tarp dirbančių pataisos inspekcijose – tik 33,3 proc.

Apie tai, kiek organizacijų darbuotojai yra savarankiški priimdami spren-
dimus, susijusius su modelio įgyvendinimu, galima spręsti iš 4 teiginio ver-
tinimų. 45,3 proc. respondentų visiškai sutiko, kad darbuotojai, vykdydami 
savo funkcijas, sprendimus priima savarankiškai, o dar 50,9 proc. ap-
klaustųjų šiam teiginiui pritarė iš dalies. Kad savarankiškas sprendimų pri-
ėmimas visiškai atitinka jų organizacijos veiklos praktiką, manė 60,9 proc. 
„Carito“ darbuotojų, o tarp dirbančių Lietuvos kalinių globos draugijoje bei 
probacijos tarnyboje tokių respondentų buvo po 33,3 proc.

16 pav. Modelio internalizacija organizacijose
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Su tuo, kad modelis bei jo įgyvendinimas susilaukia daug darbuotojų bei 
savanorių kritinių pastabų, visiškai ar iš dalies sutiko 45,3 proc. apklausos 
dalyvių. Tai rodo, kad darbuotojai, dalyvaujantys modelio įgyvendinimo 
veiklose, nėra abejingi savo atliekamam darbui, kita vertus, galima manyti, 
kad bent daliai darbuotojų modelio įgyvendinimas kelia tam tikrų abejonių 
ir nėra iki galo suprantamas ar besąlygiškai priimtinas.

Iš dalies tai patvirtina ir 6 teiginio vertinimai. Nors 58,5 proc. responden-
tų visiškai nesutinka su tuo, kad modelio tikslai bei įgyvendinimas organiza-
cijos darbuotojams nėra iki galo suprantami, beveik trečdalis, 32,1 proc., 
apklausos dalyvių buvo linkę visiškai ar bent iš dalies tam pritarti. Daugiau-
sia pritariančių šiam teiginiui buvo tarp „Carito“ darbuotojų – 34,8 proc., 
panašiai tiek tarp probacijos tarnybos darbuotojų – 33,3 proc., mažiausiai – tik 
16,7 proc. – tarp respondentų iš Lietuvos kalinių globos draugijos.

IV.2.3. Organizacijų bendradarbiavimas 
Respondentams vertinti buvo pateiktas atskiras blokas teiginių, susijusių su 

įvairiais modelio įgyvendinime dalyvaujančių organizacijų bendradarbiavimo 
aspektais. Buvo siekiama išsiaiškinti, ar tarp projekto partnerių naudojama kli-
entų perdavimo bei bendro darbo su klientais sistema, kiek ji yra suprantama 
organizacijų darbuotojams, koks yra pasitikėjimo bendradarbiaujančiomis ins-
titucijomis lygmuo ir kt. Respondentų vertinimai pavaizduoti 17 pav.

Pažymėtina, kad beveik visi su tarporganizaciniu bendradarbiavimu susiję 
teiginiai vertinami nevienareikšmiškai. Nors dalis respondentų visiškai sutiko, 
kad ir atvejų perdavimo bendradarbiaujančioms organizacijoms (15,1 proc.), 
ir bendro skirtingų organizacijų darbo konkrečiu atveju (24,5 proc.) sistema 
yra sukurta ir naudojama, vis dėlto dauguma apklaustųjų manė, kad šie teigi-
niai teisingi tik iš dalies. Be to, abiem atvejais buvo bent 17 proc. responden-
tų, kurie arba šiuos teiginius vertino kaip visiškai neteisingus, arba apie juos 
nieko negalėjo pasakyti (žr. 17 pav.).

Su tuo, kad bendradarbiaujančios organizacijos dalijasi informacija apie 
savo veiklą ir galimybes, visiškai sutiko 45,3 proc. respondentų, dar tiek pat 
įvertino šį teiginį kaip iš dalies teisingą. 19,6 proc. apklaustųjų manė, kad pa-
galbą teikiančios organizacijos, atsižvelgdamos į modelio tikslus, tarpusavyje 
derina savo veiklą, tačiau dauguma – 56,9 proc. – su tuo sutiko tik iš dalies.

Kad pagalbą teikiančios organizacijos bendradarbiauja pagal nustatytas for-
malizuotas procedūras arba sutartis, teigė 30,2 proc. respondentų, dar 52,8 proc. 
tam pritarė iš dalies. Vis dėlto didelė dalis apklaustųjų – 54,9 proc. – manė ar 
bent iš dalies sutiko, kad šios bendradarbiavimo procedūros yra pernelyg for-
malizuotos ir stokojančios lankstumo (7 teiginys). Nors, 41,5 proc. apklau-
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sos dalyvių vertinimu, organizacijų bendradarbiavimo procedūros yra aiškiai 
suprantamos darbuotojams ir savanoriams, 11,3 proc. respondentų tam prieš-
tarauja (6 teiginys). Ir atvirkščiai, kad organizacijų bendradarbiavimo mecha-
nizmai yra sudėtingi ir painūs, sutinka 5,7 proc., iš dalies pritaria 39,6 proc., 
o priešingai mano 32,1 proc. respondentų (8 teiginys).

Žvelgiant į tokius prieštaringus vertinimus susidaro įspūdis, kad nors tam 
tikra modelio veiklose dalyvaujančių organizacijų bendradarbiavimo sistema 
yra sukurta ir naudojama, vis dėlto ji dar tikrai ne visiškai atitinka nemažos 
dalies respondentų lūkesčius. Be jau minėtų respondentų nepasitenkinimo 
bendradarbiavimu priežasčių (perteklinio formalizmo, nelankstumo, procedū-
rų painumo), nemažą įtaką gali daryti ir bendradarbiaujančių organizacijų 
tarpusavio pasitikėjimo stoka. Vertindami 9 teiginį, 13,2 proc. respondentų 
visiškai sutiko, kad tarporganizacinio bendradarbiavimo procese juntamas 

17 pav. Modelį įgyvendinančių organizacijų bendradarbiavimo vertinimas. 
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tarpusavio pasitikėjimo trūkumas, dar 45,3 proc. apklausos dalyvių tam pri-
tarė iš dalies ir tik 20,8 proc. su šiuo teiginiu visiškai nesutiko.

Paskutiniai du bendradarbiavimo temos teiginiai buvo pateikti respon-
dentams vertinti siekiant išsiaiškinti jų nuomonę apie modelio atvirumą, 
t. y. galimybę kitoms, dar nedalyvaujančioms organizacijoms įsitraukti į 
modelio veiklas ir į tarporganizacinį bendradarbiavimo tinklą. Didelei daliai 
respondentų įvertinti šiuos teiginius buvo sunku ir jie rinkosi atsakymą „ne-
žinau, sunku pasakyti“ (žr. 17 pav. 10 ir 11 teiginiai). 41,5 proc. apklaus-
tųjų su teiginiu, kad yra numatytos galimybės ir procedūros kitoms organi-
zacijoms įsitraukti į modelio įgyvendinimo veiklas, sutiko iš dalies, kad 
tokios galimybės ir procedūros yra numatytos ir naujoms organizacijoms 
įsitraukti į tarporganizacinio bendradarbiavimo tinklą, iš dalies sutiko 34,5 
proc. Abiem atvejais šiek tiek daugiau nei 13 proc. respondentų manė, kad 
šie teiginiai visiškai neatitinka tikrovės. Čia galima prisiminti, kad modely-
je veikiančių asmenų ir organizacijų įtaka modelio atvirumui buvo įver-
tinta aukščiausiai (žr. leidinio III skyriuje 4 lentelėje 29 punktą), o tai reiš-
kia, kad modelio atvirumas kitoms organizacijoms maksimaliai priklauso 
nuo modelio veikėjų. Tai, kad santykinai nemaža respondentų dalis negalė-
jo įvertinti modelio atvirumo, gali liudyti santykinį modelio uždarumą kitoms 
organizacijoms.

Lieka tik pridurti, kad nors iš pirmo žvilgsnio atrodytų, jog tokie skir-
tingi bendradarbiavimo vertinimai galėtų būti susiję su tuo, kokioje organi-
zacijoje dirba respondentai, iš tiesų,  skirtingų organizacijų darbuotojų reikš-
mingų vertinimų skirtumų nustatyti nepavyko. Galima teigti, kad tarporga-
nizacinis bendradarbiavimas visų apklausoje dalyvavusių institucijų atstovų 
yra vertinamas gana panašiai.

IV.3. Darbuotojų nuomonė apie savo darbą

Nemaža klausimyno dalis buvo skirta sužinoti projekto veiklose dalyva-
vusių organizacijų darbuotojų požiūrį į savo atliekamą darbą. Kadangi pro-
jekte dalyvavo labai skirtingos ir savo statusu, ir organizacine struktūra, ir 
darbuotojų skaičiumi bei kitomis ypatybėmis organizacijos, buvo labai įdo-
mu išsiaiškinti, ar yra ir jeigu taip, tai kokių skirtumų tarp jų darbuotojų 
požiūrio į savo darbo veiklą. Šiame skyrelyje pamėginsime palyginti, kaip 
savo darbą, jo apimtį, darbo santykius ir kai kuriuos kitus aspektus vertina 
trijų apklausoje dalyvavusių organizacijų respondentai – Vilniaus regiono 
probacijos tarnybos, Lietuvos kalinių globos draugijos ir Vilniaus arkivys-
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kupijos „Carito“ darbuotojai. Pirmiausia respondentai buvo paprašyti apibū-
dinti, kaip jie vertina organizaciją ar įstaigą, kurioje jie dirba arba savano-
riauja. Respondentams buvo pateikti teiginiai, kuriuos jie galėjo įvertinti 
pagal 5 balų skalę: 1 reiškia „visiškai neteisingai“, o 5 – „visiškai teisingai“. 
Vėliau buvo apskaičiuoti kiekvienos organizacijos darbuotojų vertinimų vi-
durkiai atskirai. Jie ir pateikti 6 lentelėje. Tamsesnės spalvos tos lentelės 
eilutės, kuriose skirtingų organizacijų vertinimai statistiškai reikšmingai iš-
siskyrė.66

6 lentelė. Darbuotojų požiūris į įstaigą (vidurkiai)

 1 visiškai            5 visiškai                                
neteisingai                                           teisingai

Probacijos 
tarnyba LKGD „Caritas“

Aš esu pasirengęs (-usi) nuveikti daugiau, 
nei iš manęs tikimasi, vien tam, kad įstaiga / 
organizacija gerai funkcionuotų 

3,6 4,5 3,9

Savo draugams aš giriu šią įstaigą / organizaciją 
kaip gerai organizuotą 3,3 3,8 4,5**

Aš jaučiuosi per mažai įpareigotas (-a) šiai 
įstaigai / organizacijai 2,1 1,5 2,1

Aš didžiuojuosi galėdamas (-a) pasakyti, kad 
dirbu šioje įstaigoje 3,2** 4,5 4,7

Aš galėčiau dirbti ir kitur, jei darbas būtų 
panašus į šį 3,2 3,8 3,3

Darbas šioje įstaigoje pareikalauja iš manęs 
geriausių mano savybių 3,6** 4,3 4,6

Neverta likti dirbti šioje įstaigoje visą likusį 
laiką 2,5** 1,7 1,5

Man dažnai sunku pritarti administracijos 
sprendimams, susijusiems su darbuotojams 
svarbiais dalykais

2,8** 1,7 1,8

Įstaigos likimas ir jos pažanga man išties 
svarbūs 4,3** 5 4,8

66 Ir šioje, ir 7 bei 8 lentelėse patogumo bei vaizdumo dėlei naudojami respondentų ver-
tinimų vidurkiai. Jie gauti surangavus respondentų atsakymus nuo 1 iki 5, kai atsaky-
mas „visiškai neteisingai“ prilygintas 1, „labiau neteisingai“ – 2, „įvairiai“ – 3, „labiau 
teisingai“ – 4, „visiškai teisingai“ – 5. Respondentų atsakymų skirtumai apskaičiuoti 
ne remiantis šiais vidurkiais, o taikant neparametrinį Kruskal-Wallis kriterijų.
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 1 visiškai            5 visiškai                                
neteisingai                                           teisingai

Probacijos 
tarnyba LKGD „Caritas“

Ši įstaiga / organizacija man yra pati geriausia 
darbo vieta 3,4** 4,5 4,3

Mano sprendimas dirbti šioje įstaigoje buvo 
didelė klaida 1,6** 1 1

Aš nepasitikiu savo tiesioginio vadovo dalykine 
kompetencija 1,7 2,3 1,2

** Kruskal-Wallis testas, p ≤ 0,01

Iš 6 lentelės matyti, kad beveik visais atvejais probacijos tarnybos darbuo-
tojų požiūris į savo įstaigą šiek tiek skiriasi nuo kitų dviejų respondentų gru-
pių vertinimų. Nors šie skirtumai dažniausiai nėra labai dideli, tačiau statis-
tinė analizė parodė, kad juos galima laikyti ganėtinai reikšmingais. Probacijos 
tarnybos darbuotojai mažiau buvo linkę didžiuotis savo darbu įstaigoje, jie 
kiek rečiau manė, kad darbas joje pareikalauja iš jų geriausių savybių, dažniau 
sutiko, kad jiems neverta likti dirbti įstaigoje visą likusį laiką. Be to, jie daž-
niau nei kiti respondentai teigė, kad jiems neretai sunku pritarti administra-
cijos sprendimams, susijusiems su darbuotojams svarbiais dalykais, šiek tiek 
mažiau svarbus jiems buvo jų įstaigos likimas ir jos pažanga. Galiausiai pro-
bacijos tarnybos darbuotojai rečiau nei kiti respondentai manė, kad ši įstaiga 
yra jiems geriausia darbo vieta ir truputį labiau buvo linkę abejoti, ar jų 
sprendimas dirbti įstaigoje nebuvo didelė klaida. Iš 6 lentelės duomenų taip 
pat matyti, kad bene palankiausiai savo organizaciją vertina „Carito“ darbuo-
tojai, tad nenuostabu, kad jie dažniau nei kiti respondentai buvo linkę girti 
savo įstaigą draugams kaip gerai organizuotą.

Pabrėžtina, jog šių klausimų ir atsakymų į juos apibendrinimo tikslas 
nėra įvertinti vienos ar kitos institucijos ar organizacijos veiklos kokybę ar 
jos niuansus. Pagrindinis šios analizės tikslas, žvelgiant į tarpinstitucinio 
bendradarbiavimo galimybes bei paslaugų vėrinio kūrimą, – pastebėti ins-
titucijų bei organizacijų panašumus bei skirtumus, kurie gali padėti arba 
trukdyti bendradarbiauti. Projekto metu ir jam pasibaigus toliau veikiant 
integraciniam modeliui, taip pat atliekant jo veikimo stebėseną, būtų labai 
neprasminga lyginti institucijas ir organizacijas, žaidžiančias vienoje ko-
mandoje, išskirti „geresnes“ ar „blogesnes“. Ir pačioms institucijoms / orga-
nizacijoms, ir jų darbuotojams svarbu matyti ir savo, ir kitų organizacijų 
pranašumus ir trūkumus, ir į juos atsižvelgti. Idealiu atveju kiekvienoje 
institucijoje / organizacijoje būtų galima refleksyviai klausti (pavyzdžiui, 
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supervizijų metu), ką ir kaip būtų galima daryti dar geriau, aptarti esa-
mus sunkumus tarpinstituciniu lygmeniu, tačiau jokiais būdais nesmerkti 
ar nesusidaryti stereotipinio įvaizdžio apie vieną ar kitą instituciją / organi-
zaciją. Tokio pobūdžio analizė gali parodyti tik nedidelę organizacinio gy-
venimo dalį, be to, jis nuolat keičiasi.

Toliau respondentų buvo prašoma išsakyti nuomonę apie savo darbą, jo 
apimtį bei darbo santykius. 7 lentelėje palyginti skirtingų organizacijų res-
pondentų vertinimai, tamsesne spalva išskiriant eilutes, kuriose šių vertinimų 
skirtumai yra statistiškai reikšmingi.

7 lentelė. Darbuotojų nuomonė apie savo darbą, jo mastą, darbo santykius 
(vidurkiai)

  1 visiškai           5 visiškai       
 neteisingai                                          teisingai

Probacijos 
tarnyba LKGD „Caritas“

Dirbdamas (-a) šį darbą turėjau įvairių ir 
skirtingų užduočių 4,2 4,3 4,6

Iš savo darbo rezultato pats (-i) sprendžiu, ar jį 
atlikau gerai, ar blogai 4,2 4,3 4,4

Savo profesiją  vertinu kaip visapusišką darbą 4** 4,8 4,6

Galiu pasitikėti kolegomis, kai darbe iškyla 
sunkumų 3,6** 5 4,4

Galiu pasitikėti savo viršininku, kai darbe iškyla 
sunkumų 3,9** 5 4,6

Savo skyriuje / padalinyje mes gerai sutariame 3,4** 4,8 4,5

Mano darbo pobūdis reikalauja glaudžiai 
bendradarbiauti su kitais įstaigos darbuotojais 4,2 4,8 4,5

Darbo metu galiu pasikalbėti su kitais kolegomis 
apie darbo ir asmeninius reikalus 3,7** 4,7 4,6

Viršininkai ir kolegos visada įvertina mano darbo 
kokybę 3,8 4,2 4

Darbas per daug sudėtingas 3,4 3 3,1

Man keliami per dideli reikalavimai susikaupti 2,9** 1,5 2

Man dažnai trūksta laiko 3,4 3,8 4

Mano darbo krūvis per didelis 3,6 3 3
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  1 visiškai           5 visiškai       
 neteisingai                                          teisingai

Probacijos 
tarnyba LKGD „Caritas“

Dažnai būtinos informacijos, medžiagos arba 
reikmenų (pvz., kompiuterio) aš neturiu po ranka. 2 2,2 2,4

Kai dirbu, man nuolat trukdoma (pvz., telefonu) 2,7 2,5 2,8

Darbe mes per dažnai ir per ilgai posėdžiaujame 2,8** 2 1,8

Darbo sąlygos nepalankios (triukšmas, blogas 
vėdinimas ir pan.) 1,9 1,7 2,2

Mano darbo patalpos per ankštos, trūksta baldų, 
inventoriaus 2,1 1,5 2,4

Apie svarbius dalykus ir įvykius mūsų įstaigoje 
mes gerai informuojami 3,5** 4 4,3

Administracija pasirengusi atsižvelgti į 
darbuotojų idėjas ir pasiūlymus 3,3** 4,2 4,5

Mūsų įstaiga / darbdavys siūlo geras galimybes 
kelti kvalifikaciją 3,6 3,2 4,1

Sudarytos geros galimybės kopti karjeros laiptais 2,1* 2,8 2,9

Manau, kad mano darbo užmokestis atitinka 
mano darbo pobūdį 2,4** 3,2 3,7

Man ši darbo vieta yra garantuota 2,4 1,7 2,4

Kruskal-Wallis testas,  *p ≤ 0,05; **p ≤ 0,01

Kaip ir ankstesnėje 6 lentelėje, neretai probacijos tarnybos darbuotojų 
atsakymai šiek tiek skyrėsi nuo kitų respondentų. Probacijos tarnybos dar-
buotojai rečiau vertino savo profesiją kaip visapusišką darbą, jie mažiau 
galėjo pasitikėti kolegomis ar viršininku iškilus sunkumų darbe. Šiek tiek 
mažiau probacijos tarnybos darbuotojų manė, kad gerai sutaria su kolegomis 
ir gali su jais pasikalbėti apie darbo ir privačius reikalus. Dažniau nei kiti 
apklausos dalyviai probacijos tarnybos darbuotojai manė, kad jiems keliami 
per dideli reikalavimai susikaupti ir kad darbo posėdžiai būna per dažni ar 
per ilgi. Kiek mažesnė probacijos tarnybos darbuotojų dalis buvo linkusi 
manyti, kad būna gerai informuojami apie svarbius dalykus ir įvykius įstai-
goje ir kad įstaigos administracija yra pasirengusi atsižvelgti į darbuotojų 
idėjas ir pasiūlymus. Truputį skeptiškiau probacijos tarnybos darbuotojai 
vertino karjeros savo įstaigoje galimybes, taip pat jie buvo mažiau paten-
kinti savo darbo užmokesčiu.



IV. Integracinio modelio įgyvendinimo stebėsena98

Taigi, nors matome, kad kai kuriais atvejais probacijos tarnybos darbuo-
tojų vertinimai skyrėsi nuo jų kolegų iš Lietuvos kalinių globos draugijos 
bei „Carito“, vis dėlto reikėtų pasakyti, kad didesnioji visų organizacijų 
darbuotojų teiginių dalis buvo įvertinta ganėtinai vienodai. Dažniausiai, 
netgi tais atvejais, kai  vertinimų skirtumai buvo statistiškai reikšmingi, 
vertinimų tendencijos buvo iš esmės panašios, o patys skirtumai nebuvo 
tokie dideli ar prieštaringi, kad būtų galima kalbėti apie esminį institucijų 
skirtingumą.

Paskutinis teiginių blokas, skirtas išsiaiškinti apklausos dalyvių požiūrį į 
jų darbą bei kai kurias bendresnes nuostatas, pateiktas 8 lentelėje. Tamsesne 
spalva pažymėti teiginiai, dėl kurių skirtingų organizacijų darbuotojų verti-
nimai statistiškai reikšmingai išsiskyrė.

8 lentelė. Darbuotojų nuomonė apie kitus savo veiklos aspektus (vidurkiai)

  1 visiškai           5 visiškai       
 neteisingai                                          teisingai

Probacijos 
tarnyba LKGD Caritas

Nevyriausybinės organizacijos dirba geriau už 
valstybines institucijas 2,5** 4 3,4

Nuteistųjų integracija į visuomenę yra 
nepasiekiama utopija 2,7 1,8* 2,3

Kaltininko ir nukentėjusiojo sutaikymas yra 
labai svarbus 4 4 4

Pagrindinė (buvusiojo) nuteistojo integracijos 
prielaida yra geri jo ir profesionalaus juo 
besirūpinančio darbuotojo santykiai 

3,6 4,8** 3,9

Yra dalykų, kurių negalėčiau niekam atskleisti 
apie nuteistąjį (savo klientą) 4,1 4,3 3,8

Nuo alkoholio arba narkotikų priklausomas 
asmuo nebegali savarankiškai gyventi 
visuomenėje

3,1 3,7 3,3

Daugelyje valstybinių įstaigų klesti biurokratija 
ir formalus požiūris į žmogų ir jo problemas 3,4 4,3 3,7

Savanoriai gali būti labai naudingi mano 
veikloje 3,8** 4,8 4,5

Darbas grupėje man nepatinka 2,3** 1,2 1,6

Visuomenės požiūris į (buvusius) nuteistuosius 
yra neigiamas ir jis niekada nepasikeis 2,8 3,2 3
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  1 visiškai           5 visiškai       
 neteisingai                                          teisingai

Probacijos 
tarnyba LKGD Caritas

Svarbiausia tinkamai vykdyti įstatymus, net jei 
tai kam nors labai pakenkia 3,7 3,5 2,9*

Daugeliu nevyriausybinių organizacijų negalima 
pasitikėti 2,5 2,5 2

Man dažnai trūksta profesionalių žinių mano 
darbe 2,1 2,2 2,8*

Aš dažnai bijau savo klientų 1,4 1 2,1**

Nuolat noriu sužinoti ką nors naujo ir įdomaus 
apie savo veiklos sritį 4,4 4,8 4,6

Savanoriškai (be atlygio) dirbti su (buvusiais) 
nuteistaisiais gali tik specialiai ir gerai tam 
pasirengę asmenys

3,9 3,5 3,1

Kruskal-Wallis testas,  *p ≤ 0,05; **p ≤ 0,01

Ko gero, neturėtų stebinti, kad probacijos tarnybų, kaip valstybinių įstai-
gų, darbuotojai mažiausiai buvo linkę pritarti teiginiui, jog nevyriausybinės 
organizacijos dirba geriau už valstybines institucijas. Su tuo, kad nuteistų-
jų integracija į visuomenę yra nepasiekiama utopija, labiausiai nesutiko 
Lietuvos kalinių globos draugijos darbuotojai, jie taip pat labiau buvo linkę 
pritarti teiginiui, jog pagrindinė nuteistojo integracijos prielaida yra geri jo 
ir juo besirūpinančio darbuotojo santykiai. Probacijos tarnybos darbuotojai 
šiek tiek mažiau vertino galimą savanorių naudą savo veikloje, taip pat 
šiek tiek dažniau teigė, jog jiems nepatinka darbas grupėje. Savo ruožtu 
„Carito“ darbuotojai mažiausiai pritarė tam, kad svarbiausia tinkamai vyk-
dyti įstatymus, net jei tai kam nors labai pakenkia, bei šiek tiek dažniau nei 
kiti pripažino, jog darbe jiems trūksta profesionalių žinių, taip pat kad daž-
nai bijo savo klientų.

Kitus teiginius skirtingų organizacijų darbuotojai vertino gana panašiai. 
Visi vienodai pabrėžė kaltininko ir nukentėjusiojo sutaikymo svarbą, 
pritarė, kad yra dalykų, kurių jie negalėtų atskleisti apie savo klientus. Vi-
suotinio pritarimo sulaukė teiginys, jog darbuotojai nuolat nori sužinoti 
ką nors naujo ir įdomaus apie savo veiklos sritį.

Baigiant šią projekto dalyvių apklausos duomenų analizę norėtųsi pa-
teikti apibendrintą respondentų nuomonę, kaip jie suvokia esamą realią 
kriminalinės bausmės esmę šiuolaikinėje Lietuvoje ir kaip įsivaizduoja, 
kokia kriminalinės bausmės esmė turėtų būti idealiu atveju (apie tai, kokie 
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tikslai bausmei ir jos vykdymui keliami Lietuvos teisės aktuose, žr. šio 
leidinio I.2. skyrių). Respondentų buvo paprašyta pasirinkti po du atsakymų 
iš šio sąrašo variantus, nurodančius, kas gi yra kriminalinė bausmė šiuo 
metu ir kas tai turėtų būti idealiu atveju:
m atpildas už nusikalstamą veiką
m kaltininko įbauginimas
m visuomenės įbauginimas
m visuomenės keršto išraiška
m siekis pataisyti nusikaltėlį
m siekis integruoti nusikaltėlį į visuomenę (resocializacija)
m visuomenės apsauga nuo nusikaltėlių
m beprasmybė, ji tik atskiria ir dezintegruoja
m siekis atkurti buvusius santykius (sutaikyti, atlyginti žalą)
m visuomenės dalies, turinčios valdžią ir galią, prievarta prieš jų netu-

rinčią visuomenės dalį
m visų čia minimų bruožų visuma

Nusakydami esamą realią kriminalinės bausmės esmę, respondentai daž-
niausia rinkosi atsakymus „atpildas už nusikalstamą veiką“ (41,5 proc.) ir 
„visuomenės apsauga nuo nusikaltėlių“ (17 proc.). Idealiu atveju, respon-
dentų nuomone, kriminalinės bausmės esmė turėtų būti visiškai kitokia. 
Daugiausia jų pritarimo susilaukė atsakymai „siekis integruoti nusikaltėlį“ 
bei „siekis pataisyti nusikaltėlį“ (po 35,8 proc.). Mūsų nuomone, tai svarbus 
rodiklis, nusakantis, kaip projekto dalyviai bendriausia prasme suvokia savo 
atliekamo darbo reikšmę ir kryptį.
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Projektas „Nuteistųjų ir grįžusių iš įkalinimo įstaigų asmenų bei jų šeimos narių 
integracijos į darbo rinką modelio, priemonių, paslaugų sukūrimas ir įgyvendinimas“ – 

projekto modelio analizė ir rekomendacijos

REKOMENDACIJOS DėL PROJEKTO
Rudolfas Grosseris

2009 m. spalio 28 d., Šverinas

1. Pratarmė
Šios rekomendacijos skirtos nuteistųjų integracijos modelio koncepcijai, 

sukurtai įgyvendinant projektą „Nuteistųjų ir grįžusiųjų iš įkalinimo įstai-
gų bei jų šeimos narių integracijos į darbo rinką modelis“ (toliau – in-
tegracijos arba integracinis modelis). Rekomendacijos paremtos vizito Vil-
niuje 2009 m. rugsėjo 12–19 d., kurio metu susipažinau su projekto veiklos 
sritimis ir diskutavau su projektą vykdančiais asmenimis bei institucijomis, 
įspūdžiais.

Pateikti svarstymai susiję su:
- projekto įgyvendinimo organizavimu ir
- integraciniu modeliu.

Rekomendacijos pagrįstos praktiniais veikimo būdais ir vyraujančiais 
įvaizdžiais. Vertindamas integracinį modelį, rėmiausi man pateikta rašytine 
medžiaga, o su projekto organizavimu susijusios rekomendacijos daugiausia 
paremtos vizito Vilniuje įspūdžiais.

67 Iš vokiečių kalbos vertė Erika Speičytė, dalykiškai redagavo Gintautas Sakalauskas.



I priedas. Projekto eksperto Rudolfo Grosserio 
rekomendacijos (1-oji ataskaita)106

Pasiūlymus ir idėjas, susijusias su projekto įgyvendinimu, pateikiu gerb-
damas jau esamus vyraujančius praktinius veikimo būdus. Nagrinėti man 
pristatytą integracinį modelį galiu tik remdamasis savo profesine patirtimi 
Meklenburgo-Pomeranijos federalinėje žemėje, vizito Vilniuje įspūdžiais ir jų 
pagrindu suformuluoti rekomendacijas. Rekomendacijos pagrįstos šios srities 
pasiūlymais ir paslaugomis, susieja jas tarpusavyje, papildo esamas priemones 
ir atveria naujas galimybes. Ar jos gali būti įgyvendinamos Lietuvos teisinia-
me-politiniame ir socialiniame-politiniame Lietuvos realijų kontekste, palieku 
spręsti už projektą atsakingiems asmenims ir jo dalyviams. Būtų įžūlu tai 
vertinti iš šalies. Žvilgsnis iš šalies suteikia naujų įžvalgų ir praktinių naujo-
vių galimybę. Kita vertus, būtent dėl šios pačios priežasties jis gali slopinti 
norą rekomendacijas įgyvendinti praktiškai. Šių eilučių autorius stengėsi, kad 
teigiami žvilgsnio iš šalies aspektai koreliuotų su tikrove.

2. Projekto įgyvendinimo organizavimas
Plėtojant naujas praktikos sritis, projektinis darbas tapo būtina procesų 

valdymo priemone. Projekto organizavimas nubrėžia planingo veikimo ribas 
ir suteikia galimybę dirbti skaidriai. Toliau pateiktuose svarstymuose vertinu 
esamą projekto organizavimą (kaip yra?) ir siūlymus, kaip projekto įgyven-
dinimo organizavimą būtų galima toliau plėtoti (kaip turėtų būti?).

2.1. Projekto įgyvendinimo organizavimas (kaip yra?)
Projektą vykdo ir už projekte numatytų priemonių įgyvendinimą atsako 

Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“. Projekto vykdytojas kartu ir vadovauja 
projektui. Įgyvendindamas projektą, „Caritas“ bendradarbiauja su valstybi-
nėmis institucijomis (įkalinimo įstaigomis, probacijos tarnybomis) ir nevy-
riausybinėmis organizacijomis (Lietuvos kalinių globos draugija), suteikia 
galimybę naudotis teikiamomis paslaugomis bei sukurtomis įstaigomis.

Susidarė įspūdis, kad strateginius projekto sprendimus priima, t. y. būti-
nas projekto plėtros sąlygas kuria, projektą vykdanti organizacija, neforma-
liai dalyvaujant valstybiniams ir nevyriausybiniams partneriams. Nesukurta 
struktūra, kuri svarstytų strateginius sprendimus.

Į projektą įtrauktas ir Teisės institutas, užtikrinantis mokslinį projekto 
įvertinimą.

2.2. Projekto įgyvendinimo organizavimas (kaip turėtų būti?)
Turint omenyje vykdomo projekto kompleksiškumą, kyla klausimas, ar 

dabartinis projekto vykdymo organizavimas ilgainiui atitiks projektui kelia-
mus reikalavimus. Atrodo, kad tikslinga labiau profesionalizuoti projekto 
valdymą. Tai reikštų, kad, be projekto vykdymo grupės, turėtų būti įsteigta 
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ir projekto taryba. Toliau aprašyti projekto vykdymo grupės ir projekto ta-
rybos uždaviniai. 

Projekto tarybos uždaviniai:
Projekto tarybos užduotis yra vykdyti strateginę projekto vadybą. Ji at-

sakinga už:
- projekto veiklų turinio formavimą;
- sprendimų dėl bendradarbiausiančių partnerių įtraukimo priėmimą;
- projekto organizavimo nustatymą;
- projekto vykdymo grupės veiklos kontrolę.

Projekto taryba turėtų būti sudaryta iš visų projekte dalyvaujančių organi-
zacijų ir institucijų atstovų. Svarstytina, ar, be šiuo metu projekte dalyvaujančių 
institucijų ir organizacijų („Carito“, Lietuvos kalinių globos draugijos, Vilniaus 
regiono probacijos tarnybos, Teisės instituto), į projekto tarybą galėtų būti 
įtraukti darbo biržos ir įkalinimo įstaigų atstovai. Tai būtų prasminga, jeigu 
tokiu įsipareigojančiu bendradarbiavimu būtų remiamas projektinis darbas.

Projekto vykdymo grupės uždaviniai:
Projekto vykdymo grupė yra atsakinga už kasdienę rutiną, t. y. atskirų 

projekto veiklų įgyvendinimą, taip pat už pavienių projekto priemonių veiklų 
kontrolę. Projekto vykdymo grupė informuoja projekto tarybą, kaip projektas 
įgyvendinamas, ir pateikia siūlymus dėl tolesnės projekto plėtros. Projekto 
vykdymo grupė tiesiogiai atsakinga projekto tarybai už projekto vykdymą.

Projekto planavimas:
Atsižvelgiant į tai, kad siekiant pagrindinio projekto tikslo – socialinės 

ir profesinės integracijos, reikia įgyvendinti įvairialypes projekto priemones, 
tikslinga, ypač žvelgiant iš projekto organizavimo perspektyvos, projektą 
valdyti nuosekliai jį planuojant. Pasiekti užsibrėžtus tikslus ir valdyti pro-
jektą bus lengviau, jeigu galutiniai projekto tikslai bus suskaidyti į tarpinius 
tikslus (kelrodžiais) ir jie bus sukonkretinti. 

Planuojant projekto eigą, rekomenduotina nustatyti tarpinius tikslus (kel-
rodžius), kuriuos įgyvendinus bus pasiekti projekto tikslai.

Tarpiniai tikslai (kelrodžiai) pasižymi tuo, kad:
- yra siejami su įgyvendintinomis priemonėmis tarpiniam tikslui pasiekti;
- turi būti nustatoma chronologinė tvarka, kada turi būti įgyvendintos 

priemonės ir pasiekti tarpiniai tikslai;
- turi būti paskirstyta atsakomybė ir nustatyti dalyvaujantys asmenys, 

atsakingi už konkrečių priemonių įgyvendinimą ir tikslų pasiekimą.
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Pagal aprašytą projekto tarybos ir projekto vykdymo grupės pasidalijimą 
atsakomybe projekto taryba yra atsakinga už tarpinių tikslų (kelrodžių) nu-
statymą ir jų įgyvendinimo kontrolę. Projekto vykdymo grupė atsakinga už 
tai, kad suplanuotos pavienės priemonės būtų įgyvendintos laiku ir laikoma-
si tarpinių tikslų (kelrodžių). Projekto vykdymo grupė koordinuoja pavienes 
priemones ir bendradarbiauja su partneriais.

Taip organizuojant projekto įgyvendinimą gali būti padidinti valdymo 
gebėjimai ir įsipareigojimai. Įsipareigojantis projekto partnerių dalyvavimas 
garantuojamas jiems priimant sprendimus dėl projekto vykdymo. Kita vertus, 
pagal turimą kompetenciją jie kartu įsipareigoja įgyvendinti projekto tary-
boje aptartas priemones, atitinkančias sutartą projekto raidą. Taip veikiant 
sukuriamos sąlygos tokiai projekto struktūrai, kuri pagrįsta darbo pasidali-
jimu ir kurios anksčiau segmentuotos atskirų įstaigų ir organizacijų priemo-
nės paremtos viena kita, viena kitą papildo ir plėtojamos tęstinės pagalbos 
ar integracijos sistemos linkme.

3. Integracinis modelis
3.1. Integracinio modelio tikslai
Integracinis modelio tikslas projekte apibrėžiamas kaip pagalba nuteis-

tiesiems ir grįžusiesiems iš įkalinimo įstaigų bei jų šeimoms, kurios tikslas – 
„sistemingai ir tikslingai dirbant, siekti integruoto ir oraus klientų gyvenimo 
visuomenėje“. Šio tikslo siekiama, įgyvendinant tokius uždavinius:

- teikti socialinę pagalbą ir skatinti kompetenciją;
- užtikrinti klientų dalyvavimą (įtraukimą); 
- jautrinti visuomenę.

Šie uždaviniai formuluojami, remiantis delinkvento įvaizdžiu, kurio pa-
dėtis ir profesiškai, ir socialiai yra nepalanki ir kuriam reikia profesionalios 
pagalbos, kad galėtų gyventi socialiai integruotai. Mano manymu, tokia 
galimybė apima ne visą intervencijos būdų įvairovę.

Be nepalankios delinkvento padėties, reikėtų tematizuoti ir delinkventinį 
jo elgesį bei požiūrį į šį elgesį, kartu įtraukti jį formuluojant veikimo tikslą 
arba iš jo išplaukiančius uždavinius. Įžvalga, kad daugelis žmonių, esant 
panašiai socialinei ir asmeninei padėčiai, nesielgia nusikalstamai ir nėra 
nubaudžiami, atskleidžia tikslinės grupės ypatumas. Tikslinės grupės inte-
gracijai, mano požiūriu, būtina, be profesinės ir socialinės integracijos prie-
monių, taip pat taikyti intervencijas, kuriomis siekiama nusikalstamą veiką 
gvildenti individualiai. Tai reiškia, kad ją padaręs asmuo turėtų konfrontuo-
ti su padaryta nusikalstama veika ir specifinėmis baudžiamąja teisine prasme 
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reikšmingo savo elgesio sąlygomis. Be to, siektina, kad nusikaltimą padaręs 
asmuo jautriau reaguotų į nuo nusikalstamos veikos nukentėjusio asmens 
padėtį, nusikalstama veika padarytą žalą. Todėl integracinio modelio užda-
vinius reikėtų papildyti priemonėmis, kuriomis siekiama nusikaltusio asmens 
konfrontacijos su nusikalstama veika ir empatijos aukai. Todėl tris anksčiau 
suformuluotus uždavinius, siekiant socialinės integracijos tikslo, reikėtų pa-
pildyti ketvirtu uždaviniu – klientų konfrontavimo su padarytomis nusikals-
tamomis veikomis.

3.2. Kiti orientaciniai aspektai
Dirbant su nusikalstamas veikas padariusiais asmenimis, daug kas pri-

klauso nuo teisingumą vykdančių institucijų, ypač nuo procesinių teisinių 
reikalavimų. Procesinės teisinės normos turi savitą logiką ir dažnai neatsi-
žvelgia į socialinės ir profesinės integracijos priemones, kurių buvo imtasi. 
Procesinės teisinės nuostatos apibrėžia atskirus bausmės vykdymo etapus ir 
už juos atsakingas institucijas (pavyzdžiui, už laisvės atėmimo bausmės 
vykdymą atsakinga įkalinimo įstaiga, už bausmės atlikimą laisvėje – proba-
cijos tarnyba). Praktikoje kiekviename bausmės vykdymo etape atsakomybę 
už šį procesą prisiima tam tikra institucija. Jeigu nėra sukurtų nuostatų, 
kurios numatytų bausmę atliekančio asmens perėjimą iš vienos institucijos 
kitos institucijos žiniai, tuomet gresia veiklų segmentacija, kai veiklos re-
miantis buvusiomis veiklomis neorganizuojamos ir viena su kita nederinamos. 
Gali nutikti taip, kad taikytos intervencijos bus nutrauktos, o asmenį peri-
manti nauja atsakinga institucija, nieko apie tai nežinodama, iš naujo grieb-
sis tų pačių intervencijų, kurias jau taikė prieš ją veikusi institucija. Tokiu 
atveju intervencija nutrūksta arba veikla dubliuojama. Dėl neapibrėžtos ben-
dros tarnybų veiklos esami ištekliai optimaliai nepanaudojami.

Ir priešingai, socialinio darbo metodais paremta socialinė integracija yra 
orientuota į procesą. To pagrindas – įžvalga, kad bausmės vykdymo proce-
so metu keičiantis atsakingoms institucijoms klientų probleminė padėtis ne-
sikeičia ir šiuo klausimu reikia dirbti toliau. Probleminėms situacijoms įveik-
ti reikia visuminės intervencijos formavimo perspektyvos, kuri neturi žlugti 
dėl skirtingos įvairių institucijų atsakomybės. Būtina užtikrinti, kad kliento 
problemas sprendžiančios institucijos susitartų ir remdamosi integraciniu 
planu veiktų kartu. Nors, rengiant bendrą integracinį planą ir kuriant sąlygas 
asmeniui pereiti iš vienos institucijos į kitą, procesinėje teisėje numatytos 
už bausmės vykdymą atsakingos institucijos keičiasi, galima garantuoti, kad 
pradėtos priemonės bus tęsiamos ir intervencija nenutrūks. 
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Remiantis šiais 3.2. skirsnyje pateiktais samprotavimais apie integracijos 
modelį, vertinamas pateiktas integracinis modelis ir formuluojamos reko-
mendacijos.

Atsižvelgdamas į ankstesnius svarstymus, siūlyčiau du pateikto integra-
cinio modelio struktūrinius elementus. Juos sudaro:

1. Integracijos priemonių vėrinys (vok. Integrationskette),68 kuriuo remian-
tis įgyvendinamos integraciniame plane numatytos priemonės.

2. Integracinis planas, kuriuo remiantis individualiai dirbama konkrečiu 
atveju.

Šie du struktūriniai integracinio modelio elementai vienas su kitu glaudžiai 
susiję, vienas kitu remiasi. Tai reiškia, kad naudojantis integraciniu planu, 
kuris yra individualus ir pagrįstas konkrečiu atveju, yra numatomos įvairios, 
tuo atveju tikslingos priemonės socialinei ir profesinei integracijai įgyven-
dinti. Integracijos priemonių vėrinys yra socialinei ir profesinei integracijai 
reikalingas priemonių rinkinys.

3.3. Integracijos priemonių vėrinys
Integracijos priemonių vėrinys sukuria sąlygas tame pačiame lauke vei-

kiančioms institucijoms ir organizacijoms bendradarbiauti. Jis užtikrina:
- taikomų priemonių tarpusavio ryšį kvalifikuotai sprendžiant problemas;
- priemonių suderinamumą ir tęstinumą, keičiantis už jį atsakingoms 

institucijoms.

Integracijos priemonių vėrinys sukuria bendradarbiavimo struktūrą regi-
one. Į jį pagal galimybes turėtų būti įtrauktos visos institucijos ir organiza-
cijos, reikalingos klientų socialinei ir profesinei integracijai. Taigi siektina, 
kad bendrai veikiančių institucijų taikomos priemonės papildytų viena kitą, 
būtų gerai tarpusavyje susietos, pratęstų viena kitą ir sudarytų glaudžiai 
tarpusavyje susijusių elementų visumą – vėrinį. Organizuojant integracinę 
veiklą, reikėtų tikrinti joje dalyvaujančių institucijų ir organizacijų taikomas 
priemones, ar jos atitinka probleminę klientų situaciją, ar keičiantis už kli-
entą atsakingoms institucijoms jos gali būti tęsiamos, ar taikomos integra-
cijos priemonės sudaro tarpusavyje susijusių karoliukų vėrinį. Reikia atlikti 
ir profesinės integracijos, ir socialinės pagalbos priemonių inventorizaciją.

68 Integracijos priemonių rinkinys pavadintas „vėriniu“ (arba dar vokiškai – grandine), 
nes rinkinyje pateiktos socialinės ir profesinės integracijos priemonės yra tarpusavyje 
susijusios – kaip vėrinio karoliukai (vert. Erikos Speičytės pastaba).
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3.4. Integracinių veiklų planavimas (veiklų planas)
Vienas iš pagrindinių sudedamųjų socialinio darbo elementų yra sociali-

nė anamnezė, pagal kurią parenkama intervencija. Konkrečiu atveju būna 
daug nežinomybės, neleidžiančios įvertinti konkretaus asmens gyvenimo 
situacijos, veikimo realybės ir galimybių. Šios nežinomybės, apimančios visą 
esamų santykių struktūrą, kuri formuoja ir lemia veikiančio asmens gyveni-
mo tikrovę, kompleksiškai negali aprėpti nei patys asmenys, nei su jais 
dirbantys profesionalūs darbuotojai. Todėl bandant suprasti ir interpretuojant 
atskirą atvejį, sudėtinga kompleksiška tikrovė neišvengiamai supaprastinama. 
Tik taip kiekvienas žmogus kasdieniame gyvenime, taip pat ir profesionalūs 
darbuotojai gali apskritai veikti. Profesionalas, bandydamas suprasti konkre-
tų atvejį, redukuoja su tuo atveju susijusią gyvenimišką tikrovę remdamasis 
savo profesionaliu žinojimu. Profesionalus žinojimas, kaip reikia veikti, pa-
deda susikurti konkretaus atvejo aiškinimo ir supratimo, taip pat iš jų iš-
plaukiančių intervencijų pavyzdžius.

Darbuotojams integracijos planavimo pagrindas pirmiausia yra kliento ir 
jo artimųjų suteikta įvairi informacija apie jo gyvenimo istoriją ir realybę. 
Be to, svarbu įtraukti informaciją, gautą iš teismų (susijusią su nuospren-
džiais), taip pat ir kitą informaciją, kurią apie klientą pateikia tretieji asme-
nys. Integraciniame plane turėtų būti informacija apie kliento:

- nusikalstamą elgesį;
- profesinę socializaciją;
- ekonominę padėtį;
- socialinę aplinką;
- laisvalaikio pomėgius;
- priklausomybes;
- fizinės ir psichinės sveikatos būklę;
- turimus asmeninius ir šeimos išteklius.

Sudarant integracinės veiklos planą, būtinas kliento bendradarbiavimas. 
Ilgalaikiai pokyčiai kliento gyvenime galimi tik tada, kai pavyksta pažadin-
ti jo norą suvokti asmenines problemas ir pasirengti keistis. Šios prielaidos 
būtinos, nes socialiniu darbu teikiamos paslaugos priklauso nuo bendradar-
biavimo su klientu. Planuojant integracinę veiklą pagal anksčiau išvardytus 
kriterijus, gauta informacija turi būti surūšiuojama pagal svarbą ir sudaromas 
atskirų intervencijų įgyvendinimo darbo planas.

Integracinis planas sudaromas vos pradėjus dirbti su klientu. Darbas kon-
krečiu atveju, taikant integracines priemones, gali prasidėti dar tuomet, kai 
klientas atlieka bausmę įkalinimo įstaigoje, ruošiantis jį paleisti, taip pat jau 
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jam išėjus į laisvę, t. y. kai teismas priima atitinkamą sprendimą paleisti asme-
nį lygtinai. Kiekvienu atveju rengiant integracinių veiksmų planą visa pagalbos 
ir kontrolės procesui reikalinga informacija turi būti kiek įmanoma konkretesnė. 
Tam būtina, kad integracijos priemones įgyvendinančios institucijos susitartų 
integracinį planą sudaryti kartu, į jį turėtų būti įtraukti ir pagalbos, ir kontrolės 
proceso aspektai. Integracinį planą turi vykdyti ir už pagalbos procesą, ir už 
kontrolės procesą atsakingos institucijos. Integracinį planą įgyvendinančioms 
institucijoms būtina glaudžiai bendradarbiauti ir bendrai priimti sprendimus. 
Atskyrus (pasidalijus) pagalbos ir kontrolės priemonių įgyvendinimą, instituci-
jos, be bendro planavimo, sprendimus turi priimti nuosekliai aptardamos atve-
jus posėdžiuose. Tik taip galima pasiekti, kad lankstus priežiūros procesas būtų 
aptariamas dalyvaujančių tarnybų ir atvejo eiga būtų valdoma.

Integraciniame modelyje numatytą veiklų planą (6 psl.) kartu turėtų suda-
ryti probacijos tarnybos ir Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ darbuotojai. Taip 
pat ir kalintiems asmenims, besirengiantiems išeiti į laisvę, rekomenduojama 
kiek galima anksčiau, dalyvaujant įkalinimo įstaigos darbuotojams, pradėti 
planuoti integracijos į visuomenę veiklas. Šiame etape, remiantis įstaigos 
pateikta ataskaita, gali būti daroma įtaka lygtinio paleidimo metu skirtiniems 
draudimams ir pareigoms, svarbi informacija surašoma į integracijos planą. 
Be to, dar paleidimo etape gali būti užmezgamas ryšys su klientu, suteikiama 
informacija apie elgesiui laisvėje keliamus reikalavimus, nubrėžiamos klien-
to ir už integraciją atsakingos institucijos bendradarbiavimo ateityje ribos.

Integracinių veiklų planą sudarant nestacionariomis sąlygomis (t. y. lais-
vėje), turėtų dalyvauti probacijos tarnybos ir „Carito“ darbuotojai. Jeigu pa-
aiškėtų, kad įgyvendinant tam tikras priemones dalyvauja ir kitos atsakingos 
institucijos ar organizacijos, turėtų būti rengiamas integracinio planavimo 
posėdis, kuriame dalyvautų visos už integracines veiklas atsakingos institu-
cijos ar organizacijos, siekiant optimizuoti sprendimų priėmimo procesą.

3.5. Kiti pasiūlymai
Kituose skirsniuose pasidalinsiu mintimis apie aprūpinimą būstu ir inte-

graciją į darbo rinką. Remsiuosi įspūdžiais, susidarytais lankantis „Carito“ 
nakvynės namuose ir Lietuvos kalinių globos draugijos dirbtuvėse.

3.5.1. Aprūpinimas būstu
Anksčiau aprašytas integracijos priemonių vėrinio modelis suponuoja, 

kad paslaugas teikiančios tarnybos turėtų tarpusavyje pasidalyti darbais, ben-
drai ieškodamos būdų, kaip spręsti ekonomines, socialines ir asmenines kli-
ento problemas. Kalbant apie benamystės problemos sprendimą, svarstytinas 
koncepcinis ir praktinis papildinys.
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Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ nakvynės namuose apgyvendinama ir 
prie nakvynės namų esančiame dienos centre konsultuojama tik laikinai. 
Nakvynės namų patalpose, kuriose daug lovų, galimybės susikurti individu-
alią erdvę nėra. Mano manymu, būtiną socialinės integracijos žingsnį iš 
laikino apgyvendinimo nakvynės namų į asmeninį būstą klientams žengti 
per daug sunku. Neturėtų būti daroma prielaida, kad klientai savaime turi 
socialinės kompetencijos savarankiškai išlaikyti būstą. Šių kompetencijų 
neįgyjama gyvenant laikino apgyvendinimo sąlygomis nakvynės namuose. 
Ir nors pagalba suteikiant laikiną apgyvendinimą yra būtina, tačiau nakvynės 
namai nėra socialinio mokymosi terpė, kurioje, be ekonominių sąlygų, ga-
lėtų būti mokomasi socialinių kompetencijų ir kasdienių praktinių įgūdžių 
išlaikyti nuosavą būstą. Todėl reikėtų svarstyti, ar nebūtų geriau „Carito“ 
nakvynės namuose siūlomas apgyvendinimo paslaugas diferencijuoti. Tai 
reikštų, kad vienas pastato aukštas būtų pertvarkytas į laikino apgyvendini-
mo kambarius vienam asmeniui. Tokia apgyvendinimo forma ne tik suda-
rytų galimybes turėti individualią erdvę, bet ir leistų „Carito“ darbuotojams 
padedant įgyti socialinių kompetencijų ir kasdienių praktinių įgūdžių, prisi-
dėtų prie asmens savarankiškumo. Nakvynės namų dienos centras galėtų 
išplėsti savo veiklą ir siūlyti nakvynės namų gyventojams socialinės kom-
petencijos ugdymo paslaugas.

Taip pertvarkyta gyvenamoji nakvynės namų erdvė sumažintų siūlomų 
laikino apgyvendinimo vietų (lovų) skaičių, tačiau būtų teikiama labiau di-
ferencijuota, kokybiška socialinė paslauga, lengviau pereinama į savarankiš-
ką būstą. Žiūrint iš klientų perspektyvos, taip būtų sukurta patraukli socia-
linė paslauga, skatinanti profesinės ir socialinės integracijos motyvaciją.

Šioje srityje būtina glaudžiai bendradarbiauti su Lietuvos kalinių globos 
draugija, kuri jau gali apgyvendinti klientus po vieną.

3.5.2. Integracija į darbo rinką
Aptariamame integraciniame modelyje integracija į darbo rinką laikoma 

esminiu veiksniu, įgalinančiu asmenį oriai gyventi visuomenėje. Ar integra-
cija į darbo rinką pavyks, priklauso nuo padėties darbo rinkoje, kita vertus, 
nuo klientų kvalifikacijos ir socialinių įgūdžių.

Ne visuomet gali būti preziumuojama, kad šią kvalifikaciją ir kompeten-
cijas klientai savaime suprantama turi. Labai dažnai klientams ne tik trūks-
ta profesinės kvalifikacijos, bet pirmiausia – socialinių darbo kompetencijų. 
Panašiai, kaip ir prieš tai aprašytos būsto problematikos atveju, pradėti dirb-
ti klientui, turinčiam didelių lūkesčių, per sunku. Dėl didelių reikalavimų 
neilgai trukus rankas nuleidžia daugelis klientų – jų kelias veda į naują 
bedarbystę. Jeigu nedarbas trunka ilgai ir nesinaudojama kvalifikacijos bei 
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darbo kompetencijomis, turėta kvalifikacija prarandama. Tam, kad nedarbo 
laikotarpiu profesinė kvalifikacija ir socialinės kompetencijos nebūtų praras-
tos, kad jas būtų galima tobulinti, svarstytinos galimybės sudaryti specialias 
darbo sąlygas (t. y. socialinėse įmonėse sukurti saugias, tvarias ir užimtumą 
užtikrinančias darbo vietas, asmeniu rūpinantis socialiniam darbuotojui – vert. 
past.). Tokios, pavyzdžiui, Lietuvos kalinių globos draugijos siūlomos darbo 
vietos ir įsidarbinimo galimybės yra svarbūs kertiniai akmenys, kad jais 
remiantis būtų galima žengti žingsnį į darbo rinką. Lietuvos kalinių globos 
draugijos siūlomos užimtumo galimybės sudaro sąlygas ne tik įgyti profe-
sinę kvalifikaciją, bet ir ugdyti socialines kompetencijas. Taigi pageidautina 
socialinės įmonės pobūdžio darbo vietų plėtra, kad sąlygas dirbti turėtų kuo 
daugiau klientų ir ilgainiui jie galėtų grįžti į darbo rinką.

3.5.3. Darbas su šeimos nariais / artimaisiais
Integraciniame modelyje, be nusikaltusių asmenų, kaip tikslinės grupės 

dalis nurodyti ir jų šeimos nariai bei artimieji. Tai – savaime suprantama, nes 
dirbant su nusikaltusiais asmenimis svarbu įtraukti tiesioginę socialinę jų 
aplinką ir kartu su jais gyvenančius artimuosius. Artimieji gali pasiūlyti savo 
pagalbą sprendžiant problemas arba jiems patiems gali reikti paramos.

Žvelgiant plačiau, dirbant su nusikaltusiųjų asmenų artimaisiais, reko-
menduotina neapsiriboti vien tik socialine pagalba ir profesine integracija. 
Svarbu tematizuoti nusikaltusiojo santykį su savo artimaisiais. Nuteistieji 
asmenys, ypač įkalinti, yra linkę savo šeimos narius išnaudoti savo tikslams – 
reikalauti, kad šie juos materialiai aprūpintų, o tai neretai tampa nepakelia-
ma našta artimiesiems arba smarkiai apriboja jų pačių galimybes. Dažnai 
nuteistiesiems pavyksta savo artimiesiems pavaizduoti tariamą padėtį, jie 
pamiršta asmeninę atsakomybę ir laiko save nepalankių sąlygų aukomis 
(pavyzdžiui, įkalinimo įstaigoje). Tai dažnai būna susiję su artimiesiems 
keliamais reikalavimais, kurių šie arba negali išpildyti, arba tai gali padary-
ti tik smarkiai apribodami savo pačių teisėtus interesus. Kad susiklosčius 
tokiai padėčiai nusikaltusio asmens artimieji nebūtų palikti likimo valiai, 
rekomenduojama artimuosius plačiau konsultuoti anksčiau minėtu aspektu. 
Vokietijoje visiškai pasiteisino šeimų susitikimai įkalinimo įstaigose, taip pat 
už jų ribų. Juose aptariama ne tik nuteistųjų, bet ir jų artimųjų padėtis ir 
tuo kausimu dirbama. Socialinio grupinio darbo galimybės šioje srityje iš-
plečia socialinio pedagoginio poveikio galimybes.

Rudolfas Grosseris,
Šverinas, 2009 m. spalis
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Projektas „Nuteistųjų ir grįžusių iš įkalinimo įstaigų asmenų bei jų šeimos narių 
integracijos į darbo rinką modelio, priemonių, paslaugų sukūrimas ir įgyvendinimas“ – 

projekto modelio analizė ir rekomendacijos

ATASKAITA IR REKOMENDACIJOS
Rudolfas Grosseris

2011 m. rugsėjo 30 d., Šverinas

1. Pratarmė
Šiame dokumente pateikti samprotavimai dėl nuteistųjų integracijos mo-

delio sukūrimo, aptariamo projekte „Nuteistųjų ir grįžusių iš įkalinimo įs-
taigų asmenų bei jų šeimos narių integracijos į darbo rinką modelio, prie-
monių, paslaugų sukūrimas ir įgyvendinimas“, grindžiami analizei pateikta 
medžiaga, įspūdžiais ir diskusijomis su projekto grupe vizitų Vilniuje 2009 m. 
rugsėjo 12–19 d. ir 2011 m. gegužės 28 d.–birželio 1 d. metu. Ši analizė 
tęsia 2009 m. spalį pateiktą ataskaitą, į ją įtraukta projekto praktikos raida 
bei aktuali projekto padėtis 2011 m.

Ataskaita pateikta remiantis praktine jos rengėjo, ėjusio Vokietijos Me-
klenburgo-Pomeranijos žemės Ambulatorinio darbo su nuteistaisiais departa-
mento Teisėsaugos institucijų Socialinės tarnybos vadovo pareigas, patirtimi. 
Ši autoriaus veikla taip pat yra ir dalykinis modelio projekto analizės ir 
rekomendacijų pagrindas. Tai paaiškina šių samprotavimų ribotumą ir gali-
mybes: autoriaus analizė gali apimti dalykinę projekto praktikos perspekty-
vą ir ribas, bet ji jokiu būdu negali modelio kuriamos praktikos analizuoti 

69 Iš vokiečių kalbos vertė Rasa Čirienė, dalykiškai redagavo Gintautas Sakalauskas.
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ir įvertinti Lietuvos baudžiamajame politiniame kontekste. Ar iš pateiktos 
analizės ir vertinimų išplaukiančios praktinės rekomendacijos gali būti pri-
taikytos Lietuvos baudžiamajam politiniam kontekstui, priklauso nuo Lietuvos 
baudžiamojo politinio diskurso. Vis dėlto nagrinėjamoji projekto praktika 
aprašo darbo su nusikaltusiais asmenims galimybes, kaip ir kokiomis kryp-
timis jis gali būti plėtojamas.

2. Dalykinės darbo su delinkventais prielaidos
Pateiktose darbo su delinkventais prielaidose aš pabandžiau trumpai pa-

aiškinti kontekstą, kuriuo remiantis atlikta modelio projekto analizė. Be to, 
remiuosi standartais, pasiteisinusiais dirbant su nusikaltusiais asmenimis Vo-
kietijoje, ypač Meklenburgo-Pomeranijos žemėje. Tai svarbu paminėti, kad 
analizė būtų įvertinta skaidriai.

Prancūzų sociologas Emile’is Durkheimas (Emile Durkheim) jau XIX a. 
nusikalstamumą ir baudžiamąsias sankcijas suvokė kaip normalų modernios 
visuomenės socialinį fenomeną70. Baudžiamosiomis sankcijomis šiandien, be 
bendrosios prevencijos, pirmiausia siekiama specialiosios prevencijos tikslų, 
kurie nusikaltėlius turėtų vesti į socialiai integruotą gyvenimą be nusikals-
tamų veikų. Teisėtos yra tik valstybės nustatytos ir teismo paskirtos bausmės. 
Tokį sprendimą lemia delinkventinis nuteisto asmens elgesys ir lūkestis, kad 
paskirtoji bausmė sulaikys šį asmenį nuo kitų nusikalstamų veikų darymo. 
Pagrindinė bausmių užduotis – kritiškai įvertinti nusikalstamą elgesį, turint 
tikslą, pritaikius tinkamas poveikio priemones, išvengti naujų nusikalstamų 
veikų. Bausmės yra įvairios, pradedant realiu laisvės atėmimu ir baigiant 
ambulatorine priežiūros intervencija.

2.1 Resocializacijos sąvoka
Resocializacijos sąvoka apima įvairias priemones, kurios nusikaltėliui 

turėtų padėti susikurti socialiai priimtiną gyvenimą be nusikalstamų veikų.
Pavyzdžiui, resocializacijos priemonės apima:
• konsultacijas dėl asmeninių problemų, turint tikslą jas įveikti, kad 

būtų galima kurti teigiamą gyvenimo aplinką;
• materialinės pagalbos suteikimą, kad būtų užtikrintas pragyvenimas, 

iki pat paramos ieškant būsto;
• paramą renkantis bendrąjį lavinimą ir profesinį mokymą, įskaitant 

profesinę integraciją į darbo rinką;

70 Durkheim E. Regeln der soziologischen Methode. Darmstadt und Neuwied, 1980,            
S. 85 ir toliau.
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• asmeninę pagalbą ir rūpestį ištikus krizėms;
• pagalbą įveikiant problemišką elgesio būdą (pvz., priklausomybės 

problemas) ar socialines situacijas, kurios gali paskatinti delinkventi-
nį elgesį arba sukurti jam prielaidas.

Resocializacijos sąvoka apima visuomenės ir socializuojamojo individo 
įtampos lauką. Resocializacijos koncepcija pagrįsta nuostata, kad nusikaltęs 
asmuo nėra tik priemonių taikymo objektas, bet pats aktyviai dalyvauja 
priimant sprendimus dėl jam taikomų priemonių71.

Delinkventų resocializacijos metu naudojamos priemonės ir intervencijos 
nukreipiamos į delinkvento gyvenimo situacijos ir elgesio būdų visumą, kad 
ji būtų paveikta socialiai priimtino gyvenimo būdo be nusikalstamų veikų. 
Intervencijos gali būti ir pagalbinio priežiūros, ir kontroliuojamojo pobūdžio. 
Pagalba ir kontrolė resocializacijos procese yra vienodai svarbios.

2.2. Intervencijos formos
Nestacionariai dirbant su nusikaltusiais asmenimis iš principo pagalbos 

procesą reikia atriboti nuo kontrolės. Tiesa, abu procesai analitiškai gali būti 
atskiriami, bet praktikoje pagalbos procesas persipynęs su kontrolės procesu. 
Teisiškai nustatyti įpareigojimai ir kontrolės priemonės tam tikra apimtimi 
apriboja klientų laisves. Modeliuojant pagalbos ir kontrolės procesą, būtina 
atsižvelgti į proporcingumo ir būtinumo principus.

Dvigubas pagalbos ir kontrolės mandatas įgyvendinamas per tris toliau 
pateikiamus procesinius elementus.

2.2.1. Proceso elementas – socialiai integruojantys veikimo laukai
Šis proceso elementas apima elgesio modelius ir nuostatas, kurios nebū-

tinai tiesiogiai susijusios su nusikalstamu elgesiu, bet yra labai svarbios 
socialinei asmens integracijai. Jis pagrįstas integracinėmis paslaugomis, pa-
dedančiomis pagerinti gyvenimo situaciją. Čia pirmiausia minėtinos tokios 
intervencijos kaip: 

- konsultacijos, terapinė pagalba iškilus asmeninėms problemoms,
- sprendžiant materialines problemas,
- teikiant išsilavinimą, profesinį mokymą ir organizuojant profesinę 

integraciją bei
- užmezgant socialinius ryšius.

71 Cornel H. Zum Begriff der Resozialisierung. In: Cornel H., Kawamura-Reindl G., 
Maelicke B., Sonnen B. R. (Hg.). Resozialisierung Handbuch. Baden-Baden, 2009,            
S. 27 ir toliau.
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2.2.2. Proceso elementas – delinkventinį elgesį skatinančios 
gyvenimo situacijos
Antrasis elementas susijęs su anksčiau minėtais, socialinei integracijai 

svarbiais veiklos laukais. Bet šie įgyja visiškai kitą reikšmę, jei anamnezės 
etape atpažįstamas gyvenimo aplinkos, elgesio modelių ir nusikalstamų 
veikų ryšys. Nors ir čia, kaip ir pagalbos procese, kliento pasirengimas 
bendradarbiauti yra būtina sąlyga, vis dėlto šis intervencinis laukas turi 
kitą lyginamąją vertę. Šis proceso elementas siejamas su nusikalstamomis 
veikomis, padarytomis svarbiomis gyvenimo aplinkybėmis, elgesio mode-
liais ir nuostatomis. Šiuo požiūriu darbas šiame lauke yra pagrindinis, 
siekiant recidyvo prevencijos, ir yra užtikrinamas teismo nustatytais įpa-
reigojimais.

2.2.3. Proceso elementas – kontrolės veikimo laukas
Kontrolės procesas apima teismo nustatytų įpareigojimų laikymosi prie-

žiūrą bei delinkvento gyvenimo būdo kontrolę. Jis pasižymi tuo, kad kon-
trolės veiksmai privalo būti vykdomi, nesvarbu, ar delinkventas pasirengęs 
bendradarbiauti. Žinoma, ir čia reikia siekti, kad nuteistasis bendradarbiau-
tų. Abiejų prieš tai aprašytų proceso elementų atveju kontrolė atlieka              
tik pagalbinę funkciją. Tikslingai nenustačius socialiai integruojančių ir 
delinkvenciją įveikiančių proceso elementų, kurie galų gale turėtų vesti 
prie savarankiškai valdomo, socialiai priimtino gyvenimo būdo, kontrolė 
gali būti veiksminga tik ribotą laiką, neturėti ilgalaikės įtakos gyvenimo 
kontekstui.

2.2.4. Pagalbos ir kontrolės proceso santykis
Pagalba ir kontrolė profesinėje literatūroje aprašomos kaip viena kitą 

eliminuojantys antipodai ir kaip pagrindinis šiame darbo lauke veikiančių 
specialistų vaidmenų konfliktas. Ši prielaida pagrįsta nuostata, kad pagalbos 
priėmimas paremtas laisvu gavėjo valiniu apsisprendimu, o kontrolės man-
datas įvardijamas kaip darbo santykį sunkinanti užduotis. Kaip rodo šie trys 
proceso elementai, prievartinis baudžiamųjų teisinių sankcijų pobūdis yra 
daug kompleksiškesnis. Esant prievartai, socialiai integruojantis proceso ele-
mentas apima sritis, kuriose klientas disponuoja didelėmis derybų kompe-
tencijomis. Ši konsteliacija abiejuose kituose proceso elementuose pasikeičia, 
juose aiškiai pabrėžiamas prievartinis sankcionavimo pobūdis. Šiose srityse 
legalu nukrypti nuo savanoriškumo principo, nes pavaldūs asmenys pažeidė 
pagrindines socialinio sugyvenimo normas, arba reikia veikti, kad normos 
nebūtų pažeistos pakartotinai.
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2.3. Bendradarbiavimas teisėsaugos viduje ir išorėje72

Akivaizdu, kad resocializacijos programoje nurodytos priemonės reika-
lauja, kad koordinuotai bendrai veiktų teisėsaugos institucijos, ypač įkalini-
mo įstaigos ir probacijos tarnybos, valstybės, savivaldybių institucijos ir 
nevyriausybinės organizacijos. Tai akivaizdu jau vien todėl, kad teisėsaugos 
institucijos už asmenį atsakingos tik ribotą laikotarpį, kurio metu gali dary-
ti įtaką delinkventui. Be to, įvairiapusės, kiekvienu atskiru atveju derinamos 
priemonės ir intervencijos viršija teisėsaugos išteklius ir kompetencijas. Mo-
deliuojant resocializacijos priemones, teisėsaugai būtina kooperuotis su vals-
tybės, savivaldybių institucijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, 
teikiančiomis socialinės ir profesinės integracijos, problematiško elgesio būdo 
įveikimo ir aprūpinimo materialinėmis gėrybėmis bei būstu paslaugas. Ypač 
būtina įkalinimo įstaigoms ir probacijos tarnyboms bendradarbiauti mode-
liuojant nuteistojo asmens perėjimą iš įkalinimo įstaigos į laisvę. Pagal su-
derintą integracijos vėrinį, įtraukiant valstybės, savivaldybių institucijas ir 
nevyriausybines organizacijas, iš laisvės atėmimo vietų paleidžiamiems as-
menims reikia sukurti sklandaus išėjimo į laisvę modelį, sudarantį galimybes 
gyventi socialiai priimtiną gyvenimą be nusikalstamų veikų. Iškilus kom-
pleksinėms probleminėms situacijoms, reikalaujančioms įvairiapusių, speci-
finių darbo su delinkventais priemonių, būtina, kad koordinuotai bendradar-
biautų skirtingos įstaigos ir organizacijos, norint jas sėkmingai įveikti.

3. Integracijos projekto analizė ir rekomendacijos
Aptaręs dalykines prielaidas toliau apžvelgsiu projekto praktiką ir ban-

dysiu ją įvertinti, remdamasis minėtomis prielaidomis, parodyti galimą to-
lesnę raidą. Apsiribosiu tik, mano nuomone, esmingiausiais projekto elemen-
tais ir daugiausia dėmesio skirsiu:

• įkalinimo įstaigų bendradarbiavimo su probacijos tarnybomis ir nevy-
riausybinėmis organizacijomis, modeliuojant nuteistojo asmens perė-
jimą iš įkalinimo įstaigų į laisvę, ir 

• koordinuoto valstybės institucijų ir nevyriausybinių organizacijų ben-
dradarbiavimo, įgyvendinant resocializacijos programines priemones, 
reikšmei.

Mano nuomone, abu šie elementai yra ypač reikšmingi kuriant resocializa-
cijos programinių priemonių pasiūlą, nes valstybinių institucijų ir nevyriausybi-
nių organizacijų bendradarbiavimas kuriant integracijos vėrinį yra lemiamas, o 

72 Žr. taip mano pirmosios ataskaitos (rekomendacijų) 3 skyrių ir toliau.
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perėjimo iš stacionaraus bausmės atlikimo į ambulatorinį modeliavimas yra le-
miama sąlyga ištisiniam (nenutrūkstamam) intervencijos procesui organizuoti.

3.1. Įkalinimo įstaigų ir probacijos tarnybų bendradarbiavimas
Vieną į aptariamą integracijos modelį įtrauktų klientų dalį sudarė asme-

nys, kurie iki juos priimant į integracijos projektą atliko laisvės atėmimo 
bausmę. Taigi specialistai ir klientai susiduria su ypatingais reikalavimais, 
kylančiais dėl perėjimo iš stacionarios laisvės atėmimo bausmės vykdymo 
aplinkos į savarankišką gyvenimą. Literatūroje73 gana gerai išaiškinta, kad 
perėjimo iš laisvės atėmimo vietos į laisvę kūrimas turi būti paremtas ko-
ordinuotu palydėjimu. Tuo tikslu būtina sukurti konceptualias, dalykines ir 
organizacines sąlygas.

Todėl Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ darbuotojų bendradarbiavimas su 
Vilniaus pataisos namais nuteistųjų paleidimo etape yra svarbus projekto 
praktikos elementas, remiantis paleistinų į laisvę nuteistųjų perėjimą į laisvę. 
Šiuo požiūriu į projekto praktiką buvo integruota viena mano 2009 m. spa-
lio 28 d. 1-oje ataskaitoje pateikta rekomendacija.

„Carito“ darbuotojų dalyvavimo nuteistųjų paleidimo etape pranašumas 
yra tas, kad taip gali būti pasitelktos jų žinios apie Vilniuje esantį socialinės 
pagalbos tinklą, ypač – integracijos projekte dalyvaujančių organizacijų tei-
kiamas paslaugas. Su kaliniu dar iki jį paleidžiant galima pradėti kalbėti 
apie būsimuosius jo resocializacijos žingsnius, kaip antai apie apsirūpinimą 
būstu ir įsidarbinimą, taip pat apie gydymo ir konsultacijų galimybes siekiant 
atsikratyti probleminio elgesio būdo. Remiantis projekte dalyvaujančiomis 
organizacijomis ir jų pasiūlymais, su kaliniu galima sudaryti realias paleidi-
mo galimybes. Kalinys jau šiame etape susipažįsta su integracijos projekto 
darbuotojais, į kuriuos jis gali kreiptis išleistas iš laisvės atėmimo vietos.

Tiesa, anksčiau aprašytasis „Carito“ dalyvavimas paleidimo etape yra 
svarbus, tačiau vis tiek tik pirmas perėjimo iš įkalinimo įstaigos į ambula-
torinę priežiūrą bendro modeliavimo žingsnis. Be „Carito“ veiklos, paleidi-
mo etape pageidautina, kad ta pačia apimtimi įsitrauktų ir probacijos tarny-
ba, nes dažniausiai tolesnę paleistųjų iš įkalinimo įstaigų priežiūrą atlieka 
probacijos tarnybos. Todėl integracijos projektu reikėtų siekti, kad įkalinimo 
įstaiga, probacijos tarnyba ir „Caritas“, pasidalindami darbus, bendrai daly-
vautų modeliuojant paleidimo etapą ir perėjimą į ambulatorinę priežiūrą.

73 Žr. Ostendorf H. Entlassungsvorbereitung – die Achillesferse des Stravollzugs // 
Zeitschrift für soziale Strafrechtspflege, 2008, Nr. 44, S. 4 ir toliau; arba taip pat 
Maelicke B. Integrierte Resozialisierung als strategische Innovationsaufgabe // Forum 
Strafvollzug, 2008, S. 7 ir toliau.
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18 pav. schemiškai pavaizduotas vienas kitą papildantis įkalinimo įstaigos, 
probacijos tarnybos ir „Carito“ bendradarbiavimas galėtų tapti pavyzdiniu 
stacionarių ir ambulatorinių tarnybų Lietuvoje bendradarbiavimo modeliu, 
formuojant nuteistųjų perėjimą jų paleidimo etape. Tokią padėtį, kai su tais 
pačiais klientais dirbančios organizacijos savo veiksmus orientuoja tik į vi-
dinius organizacijos tikslus, neatsižvelgdamos į tai, kad pagal jų pačių kon-
cepciją jos turi aprėpti po jų atsakingomis tapsiančių tarnybų darbo tęstinu-
mą, sunku pateisinti ir ekonomiškai. Jei nėra šios suderintos ir koordinuotos 
praktikos, įvyksta intervencijų ir priemonių lūžis. Dėl to neįmanoma kurti 
tvirtos intervencijos strategijos, orientuotos į konkrečiu atveju esamą pro-
blemos konsteliaciją. Tokiu atveju galima tikėtis tik nekoordinuotos dvigubos 
priežiūros ir tikslingai tarpusavyje nesusijusių mažai veiksmingų intervenci-
jų. Tokios resocializacijos darbas yra labai neekonomiškas, nes esami ištekliai 
nekoordinuojami ir panaudojami netikslingai. Taigi „Carito“ integravimas 
paleidimo etape yra svarbus kertinis akmuo plėtojant koordinuoto perėjimo 
vadybą paleidimo etape.

Kokia kryptimi galėtų ir turėtų rutuliotis vidinis ir išorinis teisėsaugos tar-
nybų bendradarbiavimas, norėčiau paaiškinti pasitelkdamas Meklenburgo-Po-
meranijos žemės koncepcijos „Integralus darbas su nusikaltusiais asmenimis“ 
pavyzdžius ir pasiūlymus dėl Brandenburgo žemės resocializacijos įstatymo.

18 pav. Sankirtos paleidimo iš laisvės atėmimo vietos etape74

74 Paveikslėliai toliau numeruojami pagal buvusią skaičių seką, siekiant pabrėžti integra-
cinį modelį aprašančio teksto ir projekto eksperto Rudolfo Grosserio ataskaitų vienti-
sumą.
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2007 m. spalį įvedus „Integralaus darbo su nusikaltusiais asmenimis“ kon-
cepciją75 („InStar“) Meklenburgo-Pomeranijos žemėje tapo įmanoma pasiekti 
įsipareigojantį teisėsaugos institucijų socialinių tarnybų (probacijos tarnybų) 
dalyvavimą paleidimo etape. Koncepcija „InStar“ įpareigoja įkalinimo įstaigas 
nustatytu laiku paleidimo etape informuoti probacijos tarnybą apie paleidžia-
mam kaliniui suplanuotas integracijos priemones. Probacijos tarnyba savo 
ruožtu įpareigota patikrinti, ar integracijos planas įgyvendinamas, ir dalyvau-
ti pasirengimo kalinį paleisti priemonėse. Ankstyvas probacijos tarnybos atsa-
komybės už konkretų atvejį prisiėmimas lemia glaudesnį įpareigojantį ryšį su 
klientu, ypač sudėtingame pradiniame etape, perėjus į ambulatorinę priežiūrą, 
kai sunku užmegzti ryšius ir juos palaikyti. Šiuo požiūriu programa „InStar“ 
leido akivaizdžiai pagerinti ryšių kokybę ir įsipareigojantį ryšį. Paleidimo eta-
pe įtraukus probacijos darbuotojus įmanoma sudaryti realų paleidimo planą, 
atsižvelgiant į artimiausios socialinės aplinkos suteikiamas galimybes. Kitas, 
be paleidimo planavimo, labai svarbus bendradarbiavimo momentas yra  baus-
mės atlikimo vietos ir probacijos darbuotojų darbų pasidalijimas įgyvendinant 
paleidimo priemones. Darbų pasidalijimas reiškia, kad, pavyzdžiui, probacijos 
darbuotojas paremia bausmės atlikimo vietos darbuotojų pastangas ieškant 
paleistajam būsto, išsiaiškinant vietoje esančias konsultacijų, gydymo ir soci-
alinių ryšių užmezgimo galimybes. Būtina įtraukti ir nevyriausybines organi-
zacijas, kad būtų galima išspręsti specifines problemines situacijas.

Nors „InStar“ koncepcija leido sukurti bausmės atlikimo vietų, probaci-
jos tarnybų ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo tinklą, kaliniai 
ir su jais dirbantys specialistai dažnai paleidimo iš įkalinimo vietos į laisvę 
etape susiduria su ribotomis savo galimybėmis, kai paleidimo momentu 
reikalinga atitinkama socialinė paslauga. Kaliniams šis perėjimas nuo totaliai 
reglamentuoto gyvenimo būdo bausmės atlikimo vietoje prie didelės sava-
rankiškos iniciatyvos ir atsakomybės reikalaujančio gyvenimo būdo yra per 
sunkus. Jiems dažnai trūksta socialinių kompetencijų, kad galėtų suvaldyti 
gyvenimo kasdienybę, kuri dažnai išėjus iš įkalinimo vietos, labai greitai 
tampa naujos nusikalstamos veikos priežastimi. Kad žingsnis po žingsnio, 
atsižvelgiant į kalinio sugebėjimus, būtų galima modeliuoti jo perėjimą iš 
bausmės atlikimo vietos, Brandenburgo žemės teisingumo ministro pavedimu 
sudaryta Resocializacijos įstatymo darbo grupė rekomendavo įkurti regioni-

75 Žr. Jesse J., Kramp S. Das Konzept der Integralen Straffälligenarbeit – InStar – in 
Mecklenburg-Vorpommern // Forum Strafvollzug, 2008, S. 14 ir toliau; arba taip pat 
Grosser R., Himbert R. Vom Übergangsmanagement zum Integrationsmanagement – 
Entwicklung der integralen Straffälligenarbeit in Mecklenburg-Vorpommern // Forum 
Strafvollzug, 2010, S. 34 ir toliau.
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nius pereinamojo laikotarpio namus76, kuriuose būtų apgyvendinami baigian-
tys atlikti bausmę, taip pat išleisti iš jų, bet ištikti krizės buvę kaliniai. 
Juose kaliniai galėtų pasilikti ir pereinamuoju laikotarpiu.

Mintyje turimi nedideli, regioniniai, apgyvendintose vietose įkurti, atviri 
nevyriausybinių organizacijų valdomi pereinamojo laikotarpio būstai, suda-
rantys optimalią stacionarios ir ambulatorinės pagalbos sąsają ir dėl buvimo 
šalia gimtųjų vietų palengvinantys integraciją. Tokie namai turi palengvinti 
perėjimą ir atskleist resocializacijos svarbą.

Turinio požiūriu šiame etape labai svarbios yra intensyvios integracijos 
pastangos, t. y. lavinti socialines kompetencijas ir kasdienius praktinius įgū-
džius, kad būtų įveiktas problemiškas elgesys, kita vertus – užtikrinamas 
pasirengimas išeiti iš įkalinimo įstaigos, tarpininkavimas ieškant darbo, būs-
to, ryšio su artimaisiais užmezgimo intensyvinimas ir kita.

Pereinamojo laikotarpio būstai gali priimti daugiausia iki 15 asmenų ir 
yra tolygiai paskirstyti federalinėje žemėje. Esant poreikiui, paleistieji iš 
įkalinimo vietos šiuose pereinamojo laikotarpio būstuose gali likti ribotą 
laiką, kad būtų skatinama tolesnė jų integracija. Pereinamojo laikotarpio 
įstaigos, probacijos tarnybos ir kitos nevyriausybinės resocializacijoje daly-
vaujančios tarnybos aktyviai bendradarbiauja, kad ir čia būtų teikiama tęs-
tinė (nepertraukiama) pagalba.

Anksčiau aprašytų regioninių pereinamojo laikotarpio namų pradinė pa-
siūla jau parengta Vilniuje veikiančios Lietuvos kalinių globos draugijos 
patalpose. Toliau tęsiant integracijos projektą, jau esama resocializacijos 
priemonių pasiūla galėtų būti išplėsta į stambesnį regioninį pereinamojo 
laikotarpio būstą. 

3.2. Valstybinių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų bendra-
darbiavimas įgyvendinant programines resocializacijos priemones77

Jau anksčiau šios analizės prielaidose buvo paaiškinta, kad resocializa-
cijos proceso metu daugelio spręstinų probleminių konsteliacijų akivaizdoje 
jau vien tik dėl esamo skirtingo žinybingumo ir disponuojamos problemų 
sprendimo kompetencijos būtinas darnus bendradarbiavimas. Užprogramuo-
tas sprendžiamų uždavinių kompleksiškumas apima daugiau nei vien tik 
teisėsaugos viduje sukurtą bausmės atlikimo vietos ir probacijos tarnybos 
bendradarbiavimą. Kuriant programines resocializacijos priemones esamo 

76 Žr. Arbeitsgruppe Resozialisierungsgesetz, Empfehlungen für ein Brandenburgisches 
Resozialisierungsgesetz, Potsdam, April, 2011, S. 29 ir toliau.

77 Žr. taip mano pirmosios ataskaitos (rekomendacijų) 3.3. skyrių apie integracijos vėri-
nį ir 3.4. skyrių apie integracijos planą.
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žinybingumo kontekste būtinas partneryste grindžiamas valstybinių institu-
cijų ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas.

Integracijos projekte dalyvaujančios probacijos tarnybos bendradarbiavimas 
su „Caritu“ ir Lietuvos kalinių globos draugija bei kitomis besikooperuojan-
čiomis tarnybomis yra labai svarbus, nes pasidalindamos darbą valstybinės ir 
nevyriausybinės tarnybos praktikoje pavyzdingai įgyvendina resocializacinio 
darbo tęstinumo koncepciją. Integracijos projekte dalyvaujančių tarnybų pa-
slaugos prasmingai panaudojamos teikiant paramą klientams. Taigi probacijos 
tarnybos paslaugos „Carito“ ir Lietuvos kalinių globos draugijos teikiamomis 
paslaugomis praplečiamos iki veiksmingo resocializacijos paslaugų paketo. 
Integracijos projekte dalyvaujančių tarnybų bendradarbiavimas sudaro inte-
gracinio vėrinio pradmenis, sukuriančius diferencijuotas paslaugas nusikaltu-
siems asmenims, ir toliau jas plėtoja. Be to, įgyvendinant projektą, buvo su-
derintos jame dalyvaujančių tarnybų teikiamos paslaugos, kad jos remtųsi 
viena kita ir viena kitą papildytų. Taigi darbas padalijamas į socialiai integra-
cinius, į delinkvenciją nukreiptus ir kontrolės proceso elementus. Analogiškai 
kaip resocializacijos vėrinio kertinį akmenį reiktų vertinti ir „Carito“ dalyva-
vimą paleidžiant kalinius, užtikrinantį nuolatinę pagalbą pereinant iš stacio-
naraus bausmės vykdymo į ambulatorinį (apie tai žr. žemiau).

Nepertraukiamos pagalbos principo įgyvendinimas negali žlugti dėl skir-
tingo žinybingumo ir bausmės vykdymo proceso stadijų, jis reikalauja vals-
tybinių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų struktūras bei išteklius vie-
nijančio bendradarbiavimo. Teikiant nenutrūkstamą pagalbą santykiai nenu-
trūksta, pagalba teikiama be pertrūkių, išvengiama nereikalingo dvigubo 
darbo, atsirandančio jau vien tik dėl skirtingose baudžiamojo persekiojimo ar 
bausmės vykdymo fazėse besikeičiančio institucijų žinybingumo. Resociali-
zacijos procese yra daug sunkių perėjimų, kai kuriuos jų galima sureguliuoti 
teisėsaugos sistemos viduje, o kiti reikalauja, kad būtų įrauktos švietimo, 
socialinių reikalų, sveikatos, ūkio ir užimtumo sritys. Darbas, užimtumas, 
mokyklinė ir profesinė kvalifikacija vaidina ypatingą vaidmenį, būtina atsi-
žvelgti į institucines prielaidas ir individualias kliento galimybes.

Kad būtų sukurtos optimalaus pagalbos tinklo ir pagalbos teikėjų ben-
dradarbiavimo, sąlygos Brandenburgo žemės teisingumo ministro pavedimu 
sudaryta Resocializacijos įstatymo darbo grupė pasiūlė sukurti Socialinės 
integracijos centrus78, kiuriuose socialinę pagalbą visose baudžiamojo perse-
kiojimo ir bausmių vykdymo stadijose nuolatos teiktų skirtingos organiza-
cijos. Šiuose skirtinguose regionuose veikiančiuose socialinės integracijos 
centruose turėtų įsikurti teisėsaugos institucijų socialinės tarnybos (probaci-

78 Žr. Arbeitsgruppe Resozialisierungsgesetz, Empfehlungen für ein Brandenburgisches 
Resozialisierungsgesetz, Potsdam, April, 2011, S. 32 ir toliau.
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jos tarnybos) bei nevyriausybinės nusikaltusiems asmenims pagalbą teikian-
čios organizacijos ir siūlyti iš įkalinimo įstaigų paleistiems asmenims pagal-
bą, kuri padėtų įveikti socialinius sunkumus (įskaitant ir tarpininkavimą 
ieškant būsto), konsultuoti priklausomybių ir atleidimo nuo skolų klausimais. 
Kad būtų užtikrintas skirtingų institucijų bendradarbiavimas, tokiuose soci-
alinės integracijos centruose turėtų būti sudaryta regioninė konsultacinė ko-
misija, kurioje būtų teisėsaugos, valstybinių institucijų ir nevyriausybinių 
organizacijų atstovų, tarpininkų ieškant būsto, darbo biržos, bažnyčių, vie-
tinių draugijų ir labdaringų organizacijų.

Socialinės integracijos centrai turi užtikrinti visokeriopą nusikaltusių žmo-
nių ir tam tikrais atvejais jų artimųjų aprūpinimą, sukurti skėtinę specifiniu 
būdu resocializacijoje dalyvaujančių institucijų struktūrą, suvienyti kitus pa-
galbos teikėjus ir įtraukti regioninio lygmens valdžios atstovus. Tačiau, sa-
vaime suprantama, visos institucijos  turėtų išlikti savarankiškos.

Socialinės integracijos centrai turėtų pamažu virsti savotiška prieglobsčio 
vieta visiems nusikaltusiems asmenims ir jų artimiesiems. Čia perėjimo val-
dymo požiūriu bus galima suvienyti visas kompetencijas ir darbo su nusi-
kaltusiais asmenimis visumą, kaip antai ambulatorinę individualią pagalbą 
ir grupinį darbą bei konsultacijas pagal poreikį.

Toliau 19 pav. pateikiama socialinės integracijos centrų sandara.
Toks institucinis tinklas neturėtų apsiriboti vienu regionu. Socialiniai 

integracijos centrai ir regioninės jų valdymo komisijos turėtų būti sujungtos 
į vieną tinklą visos federacinės žemės mastu ir rinktis į federacinės žemės 
konferencijas, kad apsvarstytų pasikeitusius teisės aktus, naujas skatinimo 
programas, poreikių nustatymą, valdymo klausimus, vertinimo ir kokybės 
gerinimo bei užtikrinimo klausimus. Šios federacinės žemės resocializacijos 
konferencijos turėtų vykti teisingumo ministerijoje ir galėtų perimti svarbias 
koordinavimo ir plėtros užduotis. Taigi visi darbo su nuteistaisiais veikėjai 
būtų geriau įtraukiami į planavimo procesus.

Projektiniu darbu integracijos projekte padėti pagrindai galėtų būti tęsiami 
anksčiau aprašytu būdu. Be projekte dalyvaujančių partnerių pastangų, būtina 
politinė teisingumo srities ir kitų valstybinių institucijų bei Vilniaus miesto 
savivaldybės parama. Integracijos projekte išplėtotas tinklas galėtų būti per-
imtas kaip darbo su nusikaltusiais asmenimis visos Lietuvos mastu modelis.

4. Išvados
Įgyvendinamas integracijos projektas parodė, kad dirbant su delinkventais 

galima sėkmingai atverti naujus kelius ir jais žengti. Integracijos projekte 
dalyvavusios organizacijos ir veikėjai suprato, kaip galima jų organizacijose 
teikiamas paslaugas tarpusavyje suderinti ir šiuos ketinimus sujungti į vieną 
darnų integracinį tinklą. Veikdamos jos peržengė institucijoms nustatytas 
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ribas, kad išplėtotų bendradarbiavimo praktiką. Tai ypač akivaizdu, kai žvel-
giame į probacijos tarnybos papildantį bendradarbiavimą su Vilniaus arki-
vyskupijos „Caritu“ ir Lietuvos kalinių globos draugija, taip pat į „Carito“ 
dalyvavimą kalinių paleidimo etape Vilniaus pataisos namuose. Šis organi-
zacijų ribas peržengiantis bendradarbiavimas, bendrai planuojant resociali-
zacijos priemones konkrečiu atveju, derinant ir plėtojant paslaugas, leido 
atlikti veiksmingą resocializacijos darbą.

Reikia tikėtis, kad integracijos projekte sukurtos bendradarbiavimo struk-
tūros išliks ir pasibaigus projektui, kad projektu pradėta teigiama delinkven-
tų resocializacijos darbo raida būtų tęsiama ir toliau plėtojama. Šis projektas 
gali būti naudojamas kaip pavyzdinis modelis vykdant resocializacijos dar-
bą Lietuvoje. Integracijos projekto postūmį reikėtų išlaikyti ir plėtoti pagal 
anksčiau aprašytą galimą tolesnio tęsinio ir vystymo modelį, organizuojant 
resocializacijos darbą Lietuvoje.79

Rudolfas Grosseris
Šverinas, 2011 m. rugsėjis

79 Paveikslas paimtas iš: Arbeitsgruppe Resozialisierungsgesetz, Empfehlungen für ein 
Brandenburgisches Resozialisierungsgesetz, Potsdam, April 2011, S. 34.

19 pav. Socialinės integracijos centrų sandara79



127

III priedas
Probacijos tarnybų funkcijos80

„<...>
13.1. organizuoja teismų nuosprendžių ir nutarčių dėl bausmių, nesusi-

jusių su laisvės atėmimu (išskyrus turtinių teisių apribojimo bausmes), baus-
mės vykdymo atidėjimo, lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigų, lygtinio at-
leidimo nuo laisvės atėmimo bausmės prieš terminą, baudžiamojo poveikio 
priemonės – nemokamų darbų vykdymą;

13.2. pagal kompetenciją organizuoja užsienio valstybių teismų priimtų 
nuosprendžių, nurodytų Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 5 
straipsnio 1 dalyje, vykdymą;

13.3. kontroliuoja, kaip nuteistieji vykdo nustatytas pareigas ir laikosi 
nustatytų draudimų;

13.4. tvarko asmenų, nuteistų bausmėmis, nesusijusiomis su laisvės at-
ėmimu (išskyrus turtinių teisių apribojimo bausmes), asmenų, kuriems baus-
mės vykdymas atidėtas, asmenų, lygtinai paleistų iš pataisos įstaigų, lygtinai 
atleistų nuo laisvės atėmimo bausmės prieš terminą, asmenų, kuriems pa-
skirta baudžiamojo poveikio priemonė – nemokami darbai, įskaitą, užtikri-
na jų asmens bylų ir kitų dokumentų tvarkymą ir atidavimą į archyvą;

13.5. kontroliuoja, ar nuteistieji, kuriems bausmės vykdymas atidėtas, 
arba asmenys, lygtinai atleisti nuo laisvės atėmimo bausmės prieš terminą 
arba lygtinai paleisti iš pataisos įstaigų, nedaro teisės pažeidimų;

13.6. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka susitinka ir ben-
drauja su nuteistaisiais, tikslina informaciją apie jų gyvenamąją vietą;

13.7. taiko nuteistiesiems arba teikia teismui taikyti įstatymų nustatytas 
poveikio priemones už paskirtų įpareigojimų ar pareigų nevykdymą, drau-
dimų nesilaikymą ir teisės pažeidimus, skiria nuteistiesiems įstatymų nusta-

80 Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. spalio 29 d. įsakymą                  
Nr. 261 „Dėl Kalėjimų departamentui prie Teisingumo ministerijos pavaldžių Kauno, 
Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių ir Vilnius regiono pataisos inspekcijų nuostatų patvirti-
nimo“ (Žin., 2003, Nr. 104-4669) (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais). Tekstas 
paryškintas leidinio autorių. Atkreiptinas dėmesys, kad iki 2012 m. liepos 1 d. grei-
čiausiai bus parengti ir įsigalios nauji nuostatai.
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tytas paskatinimo priemones už dorą elgesį ir stropų darbą, pavyzdingą 
draudimų laikymąsi, įpareigojimų vykdymą;

13.8. rengia ir teikia teismui Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytus 
teikimus ir medžiagą;

13.9. dirba individualų darbą su įskaitoje esančiais nuteistaisiais, atsi-
žvelgdama į jų asmenybę, elgesį bausmės atlikimo metu ir kitas aplinkybes, 
bei informuoja juos apie jų teisinę padėtį;

13.10. vykdo Kalėjimų departamento direktoriaus ar regiono PI direkto-
riaus patvirtintas ir suderintas su Kalėjimų departamentu socialinės integra-
cijos programas lygtinai paleistiems iš pataisos įstaigų asmenims ir lygtinai 
atleistiems nuo laisvės atėmimo bausmės prieš terminą asmenims;

13.11. skatina nuteistuosius dalyvauti socialinėje integracijoje ir ak-
tyviai bendradarbiauti;

13.12. teikia asmeninę ir socialinę paramą įskaitoje esantiems asme-
nims, atsižvelgdama į jų poreikius; 

13.13. padeda įsidarbinti darbingiems lygtinai paleistiems iš pataisos 
įstaigų ir lygtinai atleistiems nuo laisvės atėmimo bausmės prieš terminą 
asmenims;

13.14. apibendrina ir analizuoja savo darbo rezultatus, teikia teisės 
aktų nustatytas statistikos ir kitas ataskaitas;

13.15. organizuoja asmenų, esančių įskaitoje, ir į inspekciją besikrei-
piančių kitų asmenų priėmimą asmeniniais klausimais, pagal kompetenci-
ją nagrinėja jų pasiūlymus, prašymus, pareiškimus ir skundus;

13.16. periodiškai apibendrina, analizuoja, prognozuoja ir planuoja savo 
tarnybinę, ūkinę ir finansinę veiklą, kaupia statistinę ir kitą informaciją;

13.17. nustatyta tvarka organizuoja raštvedybą ir tvarko archyvą;
13.18. rengia biudžetinės veiklos balansus, atlieka materialinių vertybių 

ir lėšų metines inventorizacijas;
13.19. užtikrina tinkamą darbinių patalpų eksploatavimą;
13.20. parenka kandidatus įstaigos etatų sąrašuose patvirtintoms parei-

gybėms užimti, rūpinasi pareigūnų įvadiniu profesiniu ir fiziniu parengimu, 
dirbančiųjų kvalifikacijos kėlimu, užtikrina jiems reikiamas darbo ir poilsio 
sąlygas;

13.21. nustatyta tvarka įsigyja reikalingą įrangą, medžiagas ir kitas ver-
tybes;

13.22. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.
<...>
21. Pataisos inspekcija, vykdydama jai pavestus uždavinius, bendradar-

biauja su Kalėjimų departamentu bei jam pavaldžiomis įstaigomis ir valsty-
bės įmonėmis, pagal savo kompetenciją užmezga ryšius su kitomis valsty-
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bės institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis ir religinėmis ben-
druomenėmis, teikia policijai reikalingus duomenis asmenų, lygtinai paleis-
tų iš laisvės atėmimo vietų ar nuteistų viešaisiais darbais, laisvės apribojimu, 
kurių buvimo vieta nežinoma, paieškai vykdyti. <...>“

Probacijos tarnybų pareigūnų elgesio taisyklės81

„<...>
4. Pataisos inspekcijos pareigūnas, vykdydamas prižiūrimajam teismo 

paskirtų draudimų, pareigų ir įpareigojimų laikymosi bei vykdymo kontrolę 
ir teikdamas jiems socialinę paramą, privalo:

4.1. gerbti prižiūrimojo teises ir laisves, laikantis Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, įstatymų, kitų tei-
sės aktų ir teismų sprendimų reikalavimų; 

4.2. nevaržyti prižiūrimojo teisių ir teisėtų interesų, neteikti privilegijų 
dėl rasės, tautybės, lyties, kilmės, kalbos, socialinės ar turtinės padėties, 
religinių ar kitokių įsitikinimų, amžiaus ar pažiūrų;

4.3. santykius su prižiūrimuoju grįsti teisėtumu, sąžiningumu, lygiatei-
siškumu, tolerancija ir taktiškumu;

4.4. dirbdamas su prižiūrimuoju būti objektyvus, elgtis nešališkai, skirti 
dėmesį prižiūrimojo teisėms ir teisėtiems interesams;

4.5. visose situacijose veikti profesionaliai ir humaniškai, teikti visą 
galimą informaciją, pagalbą ar paslaugą bei gebėti teisingai ir taktiškai at-
mesti neteisėtus prižiūrimojo prašymus;

4.6. iškilus konfliktinėms aplinkybėms elgtis objektyviai ir nešališkai, 
išklausyti prižiūrimojo argumentų ir ieškoti objektyvaus sprendimo; 

4.7. savo elgesiu rodyti teigiamą pavyzdį prižiūrimajam; 
4.8. užtikrinti, kad problemiškas prižiūrimasis (nesilaikantis ar linkęs 

nesilaikyti teismo paskirtų draudimų, pareigų ar įpareigojimų, darantis teisės 
pažeidimus) žinotų, jog jis yra nuolat kontroliuojamas;

4.9. siekti, kad prižiūrimojo kontrolės bei socialinės paramos teikimo jam 
procese dalyvautų pats prižiūrimasis, jo šeimos nariai ir artimi giminaičiai;

4.10. nesant prižiūrimojo sutikimo, neskelbti apie jį informacijos, 
išskyrus, jei tai būtina teismo skirtų draudimų, įpareigojimų ar pareigų 

81 Pagal Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos di-
rektoriaus 2003 m. gruodžio 5 d. įsakymą Nr. 4/07-235 „Dėl pataisos inspekcijų pa-
reigūnų elgesio ir bendravimo su asmenimis, esančiais pataisos inspekcijų įskaitoje, 
bendrųjų taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 116-5313). Tekstas paryškintas leidi-
nio autorių.
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laikymuisi bei vykdymui užtikrinti, kuri yra patikėta tvarkyti (naudoti) 
tarnybos metu, jos neatskleisti, neprarasti ir neperduoti asmenims, ne-
įgaliotiems jos sužinoti;

4.11. nepiktnaudžiauti einamomis pareigomis, nesinaudoti suteiktais įga-
liojimais ne tarnybos tikslams, siekiant paveikti prižiūrimąjį; 

4.12. savo elgesiu neprovokuoti prižiūrimojo duoti kyšį ar atlikti kitus 
veiksmus, nesusijusius su tarnybinėmis pareigomis, bei informuoti tiesiogi-
nį vadovą apie prižiūrimojo daromą neteisėtą poveikį.

5. Pataisos inspekcijos pareigūnas, bendraudamas su pataisos inspekcijos 
įskaitoje esančiu prižiūrimuoju, privalo: 

5.1. teisės aktų nustatyta tvarka suteikti prižiūrimajam informaciją, būti-
ną jo teisėms užtikrinti ir pareigoms atlikti;

5.2. su prižiūrimuoju bendrauti mandagiai ir dalykiškai, visose situacijo-
se išlikti santūrus ir taktiškas;

5.3. nevartoti necenzūrinės kalbos;
5.4. skatinti prižiūrimojo iniciatyvą dalyvauti jo integracijos į visuomenę 

procese;
5.5. nežeminti ir neįžeidinėti prižiūrimojo, nedemonstruoti neigiamų            

emocijų;
5.6. bendraudamas su prižiūrimuoju vadovautis principu, kad kiekvienas 

asmuo turi teisę turėti savo nuomonę visais klausimais;
5.7. būti objektyvus ir neturėti asmeninio išankstinio nusistatymo prieš 

prižiūrimąjį;
5.8. prižiūrimajam kreipiantis dėl socialinės paramos suteikimo, išklau-

syti jį ir pateikti informaciją, kuri padėtų prižiūrimajam priimti tinkamiausią 
sprendimą;

5.9. niekada neasmeninti pasekmių, bet padėti prižiūrimajam suprasti, 
kad jis pats yra atsakingas už savo likimą;

5.10. nekonfrontuoti, jei rizikuojama savo saugumu;
5.11. ugdyti prižiūrimojo asmeninės vertės supratimą, nepriklausomumą 

ir atsakomybę, padėti pačiam suprasti savo problemas, informuoti jį apie 
galimas teigiamas ir neigiamas jo elgesio pasekmes;

5.12. būti empatiškas, rodyti susirūpinimą jo gerove, remti jo pastangas 
gyventi pagal įstatymus;

5.13. išklausyti prižiūrimąjį jo nepertraukdamas ir stengtis suprasti, ką 
jis nori pasakyti;

5.14. vengti nurodymų, kurie nesusiję su teismo nuosprendžio (nutarties) 
vykdymu, komandų davimo prižiūrimajam, garsaus analizavimo, gėdijimo, 
perspėjimo, moralizavimo;
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5.15. stebėti savo ir prižiūrimojo kūno kalbą, judesius ir balso toną. Ne-
žodinis bendravimas su prižiūrimuoju negali būti grasinantis; 

5.16. prižiūrimajam nerimaujant, pasistengti išsiaiškinti jo nerimo prie-
žastis ir, esant poreikiui, imtis priemonių užkirsti kelią tolimesniam jo au-
gimui;

5.17. pateikti prižiūrimajam aiškią, koncentruotą ir tikslią informaciją;
5.18. išsiaiškinti, kas trukdo efektyviai bendrauti su prižiūrimuoju, bei 

rasti būdus tam pašalinti;
5.19. kalbėti aiškiai, tiesiai ir logiškai, vartodamas prižiūrimajam supran-

tamus žodžius, daugiau laiko skirti aiškinant dalykus neraštingam ar mažai 
raštingam (neturinčiam pagrindinio išsilavinimo) prižiūrimajam. <...>“
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Lietuvos kalinių globos draugijos                               

ir Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ teikiama               
integracinė pagalba nuteistiesiems ir grįžusiems              

iš įkalinimo įstaigų asmenims

Konkrečios socialinės paslaugos, teikiamos 
įgyvendinant integracinio modelio uždavinius 
(žr. šio leidinio II.3.–II.3.3 skirsnius)

Konkrečios 
socialinės 
paslaugos

Svarbu (!): paslaugų turinys ir laikas gali keistis,               
todėl juos socialiniai partneriai ir klientai turi                 
nuolat pasitikslinti  

Svarbu!

Lietuvos kalinių globos draugijos                                         
Socialinės priežiūros centras

Lietuvos 
kalinių 
globos 

draugijos 
Socialinės 
priežiūros 

centras

Adresas: Panerių g. 10, Vilnius

Darbo laikas:
Pirmadienis 8.00–17.00 val.
Antradienis 8.00–17.00 val.
Trečiadienis 8.00–20.00 val.
Ketvirtadienis 8.00–17.00 val.
Penktadienis 8.00–16.00 val.
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Teikiamos paslaugos:

INDIVIDUALUS DARBAS:
• Individualios socialinės-psichologinės konsultacijos.
• Operatyvi reakcija į kritinę asmens padėtį (kai neturi kur nakvo-

ti, neturi ką valgyti, itin prastai jaučiasi ir pan.).
• Palydėjimas į institucijas pagal esamą poreikį.
• Reikiamos informacijos suteikimas.
• Informacijos rūpimais klausimais teikimas.
• Tarpininkavimas sprendžiant problemas, atstovavimas.
• Parama sprendžiant priklausomybės problemas; padėties aptari-

mas, informacijos pateikimas, galimybių konkrečiu atveju apta-
rimas; palaikymas gydymosi metu.

• Parama susirandant darbą, praktikos vietą, laikinus, sezoninius 
darbus; norų, lūkesčių identifikavimas bei galimybių paieška.

• Darbo paieška kartu su asmeniu, kliento rekomendavimas gali-
mam darbdaviui.

• Ryšių su galimais darbdaviais palaikymas.
• Pagalba susirandant būstą; skelbimų paieška, skelbimų įkėlimas, 

tarpinstitucinis bendradarbiavimas, tarpininkavimas.
• Individualios teisinės konsultacijos pagal poreikį.
• Tarpininkavimas ir pagalba atkuriant klientų socialinius, šeiminius 

ryšius; pagalba atkuriant ryšius su artimaisiais.
• Klientų siuntimas sergant užkrečiamomis ar kitomis ligomis į 

specialias institucijas; palydėjimas pagal poreikį; tarpininkavimas 
bei atstovavimas.

• Pagalba sprendžiant ieškinių klausimus; pagalba susirandant ants-
tolių kontaktus; parama ir suorientavimas bendraujant dėl ieškinių 
ar skolų.

GRUPINIAI UŽSIĖMIMAI:
• Socialinių įgūdžių lavinimas.
• Psichologiniai grupiniai užsiėmimai.
• Asmenybės ugdymo grupiniai užsiėmimai.
• Bendravimo įgūdžių tobulinimo grupiniai užsiėmimai.
• Asmeninės higienos ir priežiūros pamokėlės pagal poreikį.
• Teisinės konsultacijos pagal poreikį.
• Planuojama organizuoti lietuvių kalbos kursus rusakalbėms              

grupėms.
• Planuojama organizuoti anglų kalbos kursus.
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LAIKINAS APNAKVINDINIMAS:
• Laikinas apnakvindinimas skubiais atvejais, kol tvarkomi apsigy-

venimo miesto nakvynės namuose formalumai.
• Nakvynė skiriama profesinių mokymų programų dalyviams; ap-

gyvendinama visam mokymosi laikotarpiui – dviems mėne-
siams.

PROFESINIS UGDYMAS BEI PROFESINIS ORIENTAVIMAS:
• Pagalba susiorientuojant darbo rinkoje.
• Su darbu susijusių norų ir galimybių nustatymas.
• Asmeninių gerųjų savybių ir darbo įgūdžių aptarimas.
• Pagalba susikuriant gyvenimo aprašymą.
• Pagalba rašant motyvacinį laišką.
• Darbo skelbimų internete paieška.
• Pagalba įdedant savo darbo skelbimą.
• Pagalba susikuriant pašto dėžutę.
• Pagrindinių žinių suteikimas naudojantis internetu.
• Pagalba rengiantis pirmajam pokalbiui (aptariant elementarias 

bendravimo taisykles, pokalbio turinio svarbą, išvaizdą, gebėjimą 
tinkamai pateikti savo kandidatūrą ir pan.).

• Darbo įgūdžius lavinanti veikla.
• Galimybė susipažinti su praktiniu darbu dar prieš pradedant mo-

kytis specialybės.
• Praktiniai mokymai jau pasirinkus specialybę.
• Galimybė įgyti statybininko, baldininko ir siuvėjo specialybę.
• Besimokantiems skiriama stipendija.

SU MAITINIMU SUSIJUSIOS PASLAUGOS:
• Dienos maitinimas (įskaitant lengvus pusryčius ir pietus); pietų 

laikas – nuo 14.00 iki 16.00 val. Jei žmogus dirba visą arba dalį 
dienos, pagal poreikį maitinama ir kitu laiku.

• Dalijami maisto produktai (išimtiniais atvejais bei atsižvelgiant į 
individualią padėtį, tokią kaip asmens gyvenamoji vieta, galimy-
bės atvažiuoti, pasigaminti maistą. Jeigu asmuo neturi kur pasi-
gaminti maisto, paruošiami maisto paketai, kuriuos galima var-
toti iš karto. Jeigu asmuo turi galimybę pats pasigaminti maisto, 
duodami specialūs maisto paketai ir pan.).

• Maisto ruošimo pamokėlės.
• Bendras maisto gaminimas.
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LAISVALAIKIO VEIKLOS:
• Kasdienių gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant 

finansus, apsiperkant, mokant mokesčius, planuojant ir atliekant 
namų ruošos darbus, bendraujant su dienos centro lankytojais).

• Darbo įgūdžių ugdymas (savarankiškai tvarkant patalpas, aplinką 
ir pan.).

• Atsakomybės ugdymas.
• Bendravimo tobulinimas.

RENGINIAI:
• Organizuojami susitikimai su darbdaviais.
• Pagal poreikį organizuojamos išvykos į konkrečias darbo vietas.
• Rengiamos kalendorinės šventės.
• Pagal poreikį kviečiami kvalifikuoti specialistai.

BENDRUOMENINĖS DVASIOS UGDYMAS:
• Dalyvavimas akcijose.
• Individuali bendruomeninė veikla.
• Centro patalpose yra sąlygos susitikti su artimaisiais, šeimos nariais, 

giminėmis, siekiant atnaujinti ir sustiprinti socialinius ryšius.
• Pirminė medicinos pagalba, esant poreikiui duodama būtiniausių 

medikamentų.
• Esant būtinybei galima naudotis kraujo spaudimo matuokliu.
• Yra galimybė naudotis telefonu ieškant darbo arba siekiant at-

kurti nutrūkusius socialinius ryšius.
• Vyksta grupiniai susitikimai siekiant ugdyti komandos dvasią, 

paremtą tarpusavio supratimu ir pagalba.
• Dienos centre suteikiama galimybė  išsiskalbti drabužius. 

Vilniaus arkivyskupijos „Carito“                            
teikiamos socialinės paslaugos

Vilniaus 
arkivyskupijos 
„Caritas“

Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ konsultacinė tarnyba            
Vilniaus regiono probacijos tarnyboje

Vilniaus 
arkivyskupijos 
„Carito“ 
konsultacinė 
tarnyba

Adresas: Vilnius, Kalvarijų g. 135, 101 ir 102 kab.

Teikia pagalbą asmenims, esantiems Vilniaus regiono probacijos 
tarnybos įskaitoje, kuriems bausmės vykdymas atidėtas, paskirta 
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laisvės apribojimo bausmė, bei asmenims, lygtinai paleistiems iš 
įkalinimo įstaigos, ir jų šeimos nariams.

INDIVIDUALUS KONSULTAVIMAS:
• Socialinis, profesinis konsultavimas.
• Asmens palydėjimas ir reikalingų įgūdžių ugdymas pagalbos pro-

cese.
• Pagalba įsidarbinant ir parama darbo vietoje.
• Informavimas rūpimais klausimais (individuali konsultacija, in-

formavimas telefonu).

PAGALBA ĮSIDARBINANT IR PARAMA DARBO VIETOJE:
• Darbo paieška kartu su asmeniu.
• Pagalba susirandant laikinus / sezoninius darbus.
• Tikslinės grupės rekomendavimas darbdaviams.
• Tarpininkavimas ieškant darbo.
• Asmens atstovavimas ir palaikymas darbo vietoje.
• Tarpininkavimas sprendžiant konfliktus.
• Ryšių su darbdaviais palaikymas.

KITOS PASLAUGOS:
• Pagalba susitvarkant asmens dokumentus.
• Pagalba susirandant būstą; skelbimų paieška, skelbimų įkėlimas, 

tarpinstitucinis bendradarbiavimas, tarpininkavimas.
• Individualios teisinės konsultacijos pagal poreikį.
• Pagalba susirandant antstolių ryšius; parama sprendžiant antstolių 

administruojamų skolų klausimus.
• Parama sprendžiant priklausomybės problemas; padėties aptari-

mas, informacijos pateikimas, galimybių konkrečiu atveju apta-
rimas; palaikymas gydymosi metu.

• Nukreipimas į kitas projekto veiklas bei  supažindinimas su už 
projektu nesusijusios pagalbos galimybėmis.

• Palydėjimas į institucijas pagal esamą poreikį.

SAVANORIų ĮTRAUKIMAS Į PAGALBOS PROCESą:
• Darbo paieška kartu su asmeniu.
• Kompiuterinio raštingumo ugdymas.
• Socialinis palydėjimas į įvairias institucijas. 
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Vilniaus arkivyskupijos „Carito“                              
socialinė tarnyba (Vilniuje)

Socialinė 
tarnyba 
(Vilniuje)

Adresas: Paco g. 4., Vilnius

PARAMA DRABUŽIAIS:
• Kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį nuo 10.00 iki 14.00 val. 

parama drabužiais teikiama socialinę atskirtį patiriantiems asme-
nims (benamiams, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų, skurstantiems 
ir kt.). 

• Trečiadieniais parama drabužiais teikiama mamoms su mažais 
vaikais.

PARAMA MAISTU:
• Socialinė tarnyba teikia pagalbą maistu socialinės rizikos grupei 

priklausančioms šeimoms, projekto dalyviams ir kitiems sociali-
nę atskirtį išgyvenantiems asmenims. 

Vilniaus arkivyskupijos „Carito“                                 
nakvynės namai (Vilniuje)

Nakvynės 
namai 
(Vilniuje)

Adresas: Šv. Stepono g. 35/4, Vilnius

Reikalavimai ir bendros nuostatos:

NAKVYNĖ:
• Prieš asmeniui apsigyvenant nakvynės namuose, jo poreikį apsi-

stoti ir pagalbos trukmę turi įvertinti Vilniaus arkivyskupijos 
„Carito“ nakvynės namų socialinė darbuotoja.

• Asmuo, norintis apsigyventi nakvynės namuose, turi pasirašyti 
sutartį ir susitarimą dėl konfidencialumo.

• Svarbus reikalavimas norintiems gyventi nakvynės namuose yra 
pastangos iš jų išvykti.

• Asmuo, norintis apsigyventi Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ na-
kvynės namuose, būtinai turi pateikti pažymą, įrodančią, kad jis 
neserga tuberkulioze. Tai reiškia, kad turi pasidaryti plaučių rent-
geno nuotrauką ir turėti gydytojo išvadas („plaučiuose pakitimų 
nėra“).
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• Asmuo į nakvynės namus turi atvykti blaivus. Jei kiltų įtarimas, 
kad apsigyventi norintis arba jau gyvenantis žmogus yra neblai-
vus, jis gali būti neįleistas į nakvynės namus.

• Atvykęs į nakvynės namus asmuo priimamas tik tuo atveju, jei 
nakvynės namuose yra laisvų vietų. Jei laisvų vietų nėra, asmuo 
užrašomas į eilę ir turi kuo dažniau ateiti pasižymėti tam, kad 
atsilaisvinus vietai jį būtų galima priimti.

• Nakvynės namų gyventojai į nakvynės namus įleidžiami: vasarą – 
nuo 19.30 iki 23.00 val., o žiemą – nuo 18.30 iki 22.00 val.

• Nakvynės namuose yra 4 vietos, skirtos apsistoti ne ilgiau kaip 
2 naktis. Jos panaudojamos išskirtiniais atvejais, kai reikia su-
teikti trumpalaikę skubią pagalbą (nakvynę).

PARAMA MAISTU:
• Nakvynės namuose gyvenantiems žmonėms kartą per dvi savai-

tes (jei yra galimybė) suruošiami ir padalijami maisto paketai;
• Parama maistu taip pat yra teikiama nakvynės namuose negyve-

nantiems pavieniams asmenims. Tokia pagalba teikiama tik tuo 
atveju, jei tam yra galimybė (jei yra maisto atsargų). Taip pat 
teikiama parama projekto dalyviams.

DARBAS SU ASMENIU:
• Nakvynės namuose kiekvieną dieną teikiamos individualios psi-

chologo konsultacijos.
• Kiekvieną dieną teikiamos individualios socialinio darbuotojo 

konsultacijos.
• Nakvynės namuose kiekvieną darbo dieną nuo 08.00 iki 16.00 val. 

veikia atviras benamių dienos centras; jame gali dalyvauti visi no-
rintys; svarbiausias reikalavimas: žmogus turi būti blaivas.

• Ketvirtadieniais nuo 17.30 iki 19.30 val. vyksta anoniminių al-
koholikų susirinkimai.

NAKVYNĖS NAMų TAISYKLĖS:
1. Įleidimas į nakvynės namus:

1.1. Nakvynės namų gyventojai į nakvynės namus įleidžiami nu-
statytu laiku:
1.1.1. Gyventojai į nakvynės namus įleidžiami nuo 19.30 iki 

23.00 val. Pavėlavę gyventojai neįleidžiami;
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1.1.2. Pirmąsias 1,5 valandos gyventojai įleidžiami nuolatos, 
o praėjus šiam laikui – kas pusvalandį. T. y. vasarą nuo-
latos įleidžiami iki 21.00 val., o žiemą– iki 20.00 val.

1.1.3. Prašome gyventojų nesibelsti į duris net jei matote 
budėtoją, nes kai jis galės (arba kai privalo – kas pus-
valandį), pats prieis ir atidarys duris;

1.1.4. Budėtojams lengviau pastebėti ir įleisti gyventojus, kai 
jie laukia prie durų langelio;

1.2. Draudžiama į nakvynės namus įeiti tuo metu kai prie durų 
nėra budinčio žmogaus, taip pat bandyti patekti į vidų įvai-
riais kitais būdais (pro langus, gaisrines kopėčias ir kt.).

1.3. Į nakvynės namus draudžiama atsinešti alkoholio ar kitų 
svaiginamųjų medžiagų, taip pat jas vartoti nakvynės namuo-
se ar grįžti neblaiviam.

1.4. Įeinančius į nakvynės namus budintis darbuotojas gali pati-
krinti alkotesteriu.

1.5. Budintis darbuotojas gali paprašyti parodyti įnešamo krepšio 
ir kišenių turinį.

2.  Nakvynės namų gyventojai privalo lankytis pas socialinį darbuo-
toją. Nesilankantieji pašalinami iš nakvynės namų.

3.  Nakvynės namų gyventojams, dienos centro lankytojams ir ki-
tiems organizacijos svečiams  draudžiama įžeidinėti žodžiu ar 
kaip nors kitaip žeminti organizacijos darbuotojus. Nusižengusiam 
šiai taisyklei asmeniui savaitę neteikiamos jokios organizacijos 
paslaugos (konsultuotis su socialiniu darbuotoju galima).

4.  Pažeidę šias taisykles nakvynės namų gyventojai gali prarasti 
nakvynės vietą.

5.  Vietos nakvynės namuose netekimas:
5.1.  Žmogus, neatvykęs į nakvynės namus tris paras ir neprane-

šęs apie tai budėtojui ar socialinei darbuotojai, praranda savo 
nakvynės vietą: 
5.1.1.  Jei žmogus 3 dienas nenakvoja nepranešęs, jo daiktus 

surenkame ir sandėliuke laikome dar 7 dienas, taip 
pat ir žmogaus patalynę. Jei po 7 dienų žmogus ne-
grįžta, jo daiktus išmetame. Jei surinkti daiktai  ne-
tvarkingi (purvini, skleidžia nemalonų kvapą), juos 
išmetame iš karto.

5.1.2.  Surinktus daiktus buvę gyventojai gali pasiimti kie-
kvieną darbo dieną nuo 16.00 iki 17.00 val. arba va-
karais, budėtojų darbo metu.
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5.1.3. Jei nakvynės vietą praradęs žmogus nori grįžti į na-
kvynės namus (esant galimybei), jis negali būti prii-
mamas į ankstesnį savo kambarį (priimamas į kitą 
kambarį).

6.  Gyventojų išleidimas iš nakvynės namų, pasilikimas dienos metu 
ir budėjimai:
6.1.  Gyventojai darbo dienomis iš nakvynės namų yra išleidžia-

mi nuo 6.00 iki 8.00 val. Budėtojas žmones išleidžia tokia 
tvarka: pirmą kartą atrakina duris 6.00 val., antrą kartą – 
06.30 val., o nuo 07.00 iki 08.00 val. durys būna atrakintos 
nuolatos.

6.2.  Savaitgaliais gyventojai iš nakvynės namų išleidžiami nuo 
07.00 iki 08.00 val.

7. Budėjimas:
7.1.  Nakvynės namuose tvarka ir švara bei maisto ruoša rūpina-

si patys nakvynės namų gyventojai.
7.2.  Gyvenamąsias ir bendrąsias patalpas nakvynės namų gyven-

tojai valo ir tvarko patys;
7.3.  Budėjimų eilės tvarką gyventojai nustato patys;
7.4.  Budintys vyrai turi valyti šaligatvį ir važiuojamąją kelio dalį 

(vieną metrą nuo šaligatvio), esančius šalia nakvynės namų. 
Budinčios moterys tvarko 1-ąjį aukštą.

7.5.  Dienos metu nakvynės namuose gali pasilikti (išskyrus se-
kmadienius) tik budintys aukšto žmonės. Kiekviename aukš-
te gali pasilikti po 2 budėtojus. Visi kiti gyventojai dienos 
metu privalo išeiti (iki 08.00 val.).

7.6.  Budėti pasilikę žmonės, susitvarkę iš nakvynės namų gali 
išeiti. Dieną budintys gyventojai iš nakvynės namų išeiti gali  
kas valandą (pvz., 8.00, 9.00, 10.00 val. ir t. t. iki 17.00 val.), 
tačiau sugrįžti gali tik kai  įleidžiami visi kiti, vakare.

7.7.  Budėti pasilikę gyventojai turi susitvarkyti iki 15.00 val., nes 
tuo metu gali būti patikrintas jų budėjimas.

7.8.  Moterys pirmo aukšto grindis turi plauti nuo 21.00 iki            
22.00 val.;

7.9. Pasilikimas savaitgaliais:
7.9.1.  Sekmadieniais, žiemos laiku, dieną, nakvynės namuo-

se gali pasilikti visi gyventojai. Atėjus vasarai, gyven-
tojai sekmadieniais pasilikti nebegali. Sekmadienį 
pasilikusieji iš nakvynės namų gali išeiti kas valandą, 
tačiau išėję vėl įleidžiami tik kartu su visais, vakare.
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7.9.2. Sekmadieniais, žiemos laiku, nakvynės namų gyven-
tojai gali nebudėti.

7.9.3. Savaitgaliais žmonėms, kurie yra atnešę darbo sutartis 
arba mokosi, teikiama pirmenybė pasilikti budėti.

8. Mokėjimo už nakvynę tvarka:
8.1.  Nakvynės namų gyventojai už nakvynės mėnesį moka 30 Lt 

įmoką (ji panaudojama nakvynės namams išlaikyti);
8.2.  Negalima už nakvynę mokėti iš anksto. Tai reiškia, kad gy-

ventojai moka tik už pragyventą laiką.
8.3.  Už nakvynę gyventojai turi susimokėti iki mėnesio 15-os 

dienos;
8.4.  Už nakvynę nesumokėję iki 15-os dienos, 16-ą dieną į na-

kvynės namus neįleidžiami.
9.  Gyvenimo tvarka nakvynės namuose:

9.1.  Nuo 23.00 iki 06.00 val. nakvynės namuose yra ramybės 
metas.

9.2.  Nakvynės namuose draudžiama rūkyti kambariuose, virtuvė-
je ir bendrose patalpose, tam yra skirta patalpa prie dušų.

9.3.  Kambariuose draudžiama kaupti gendančių maisto produktų 
atsargas, atsinešti ir turėti daugiau daiktų nei telpa dviejose 
dėžėse nuo bananų.

9.4.  Nakvynės namuose draudžiama vogti ir kitaip niokoti, ga-
dinti ar savavališkai taisyti (kalti vinis, sukti varžtus į sienas 
ar spinteles ir kt.) nakvynės namų inventorių. 

9.5.  Nakvynės namų darbuotojai neatsako už paliktus ir dingusius 
daiktus.

9.6.  Nakvynės namuose draudžiama kelti triukšmą, muštis ir pro-
vokuoti muštynes ar psichologiškai smurtauti. Konfliktai turi 
būti sprendžiami kartu su budinčiu darbuotoju.

9.7.  Vyrai ir moterys gyvena atskiruose kambariuose. Vyrams 
draudžiama lankytis moterų kambariuose, o moterims – vyrų 
kambariuose.

9.8.  Nakvynės namų gyventojai negali savavališkai, be leidimo, 
keisti savo kambario ar lovos.

9.9.  Nakvynės namų gyventojams draudžiama savavališkai keis-
ti lovų ir spintelių išdėstymo tvarką kambariuose.

10. Pažeidę šias taisykles nakvynės namų gyventojai gali prarasti 
nakvynės vietą.
10.1. Pašalintas asmuo netenka savo nakvynės vietos ir grįžęs 

turi registruotis iš naujo.
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11. Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ nakvynės namų administracija 
pasilieka sau teisę prireikus keisti šias taisykles ir tvarką bei apie 
pakeitimus informuoti nakvynės paslaugą gaunantį asmenį. 

SUTARTIS Nr.________
Dėl teisės gauti nakvynės paslaugą 

Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ nakvynės namuose
______-___-___ 

 (Data)

Ši sutartis numato abiejų ją pasirašančių šalių įsipareigojimus ir api-
brėžia sąlygas, kuriomis asmuo įgyja teisę gauti nakvynės paslaugą 
Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ nakvynės namuose. 

Šią sutartį sudaro Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ nakvynės na-
mai (toliau – nakvynės namai) ir asmuo, kuriam bus teikiama na-
kvynės paslauga.
1. Nakvynės namai įsipareigoja sutarties galiojimo laikotarpiu na-

kvynės paslaugą gaunančiam asmeniui:
1.1. Suteikti galimybę bendradarbiauti su socialine darbuotoja;
1.2. Suteikti nakvynės paslaugą;
1.3. Pagal poreikį ir galimybes organizuoti psichologinius ir so-

cialinius užsiėmimus (poreikį nustato socialinė darbuotoja ir 
nakvynės paslaugą gaunantis asmuo);

1.4. Pagal poreikį ir galimybes teikti asmenines psichologės kon-
sultacijas (poreikį nustato socialinė darbuotoja ir nakvynės 
paslaugą gaunantis asmuo);

1.5. Pagal poreikį teikti asmeninio socialinio konsultavimo paslau-
gas (darbo, būsto, sveikatos, ar kitais su socialine nakvynės 
paslaugą gaunančio asmens situacija susijusiais klausimais);

1.6. Teikti kitas nakvynės namų paslaugas.
2. Aš, nakvynės paslaugą gaunantis asmuo:

2.1. Pasirašydamas šią sutartį, įsipareigoju bendradarbiauti su 
nakvynės namų socialine darbuotoja (lankytis konsultacijose, 
laikytis susitarimų);

2.2. Pasirašydamas šią sutartį suprantu, kad nakvynės paslauga 
yra suteikiama laikinai, siekiant padėti man susirasti kitą 
gyvenamąją vietą; 

2.3. Pasirašydamas šią sutartį, įsipareigoju keisti savo socialinę 
padėtį tam, kad galėčiau kiek įmanoma greičiau išsikrausty-
ti iš nakvynės namų ir pradėčiau gyventi savarankiškai; 
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2.4. Pasirašydamas šią sutartį, suprantu ir sutinku, kad per savai-
tę nuo šios sutarties pasirašymo bus nustatytas mano gyve-
nimo nakvynės namuose terminas (trukmę nustato socialinė 
darbuotoja ir nakvynės paslaugą gaunantis asmuo kartu);

2.5. Įsipareigoju susipažinti ir laikytis nakvynės namų taisyklių 
(šios sutarties priedas Nr. 1);

2.6. Pasirašydamas šią sutartį, sutinku, kad jei nesilaikysiu aukš-
čiau išvardytų sutarties sąlygų, neteksiu teisės gauti nakvynės 
paslaugą.

3. Ši sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, iš jų vienas atitenka na-
kvynės namams, kitas – nakvynės paslaugą gaunančiam asmeniui.

4. Ši sutartis gali būti keičiama tik rašytiniu nakvynės namų ir na-
kvynės paslaugą gaunančio asmens susitarimu.

5. Šios sutarties priedai yra neatsiejama sutarties dalis.

Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ nakvynės namų paslaugą 
gaunantis asmuo
_____________________________________________________________ 

(vardas, pavardė, parašas)

Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ nakvynės namų 
socialinė darbuotoja
_____________________________________________________________                                                                

(vardas, pavardė, parašas)

Priedas Nr. 2
Prie ______-___-___ sutarties Nr.________

Dėl teisės gauti nakvynės paslaugą
Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ nakvynės namuose

SUSITARIMAS
Dėl konfidencialumo

______-___-___ 
(Data)

Šį susitarimą sudaro Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ nakvynės namai 
(toliau – nakvynės namai) ir nakvynės paslaugą gaunantis asmuo.
1. Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ nakvynės namai įsipareigoja 

saugoti savo kliento duomenis ir jų neatskleisti be kliento suti-
kimo. Socialinis darbuotojas gali dalytis turima informacija apie 
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klientą su bendradarbiais, jei to reikia jo pagalbos procese. Tačiau 
su klientu gali būti susitarta dėl informacijos, kuri jokiomis aplin-
kybėmis negali būti atskleista tretiesiems asmenims. Turima in-
formacija apie klientą saugoma bylose.

2. Informacija apie klientą gali būti suteikta trečiosioms šalims be 
kliento sutikimo, jei kyla grėsmė:
2.1. kliento gyvybei ar sveikatai;
2.2. kitų asmenų gyvybei ar sveikatai;
2.3. kliento turtui;
2.4. kitų asmenų turtui;
2.5. policijos pareigūnams;
2.6. socialines paslaugas teikiančioms įstaigoms.

3. Aš, nakvynės paslaugą gaunantis asmuo:
3.1. Sutinku, kad informacija apie mane būtų saugoma nakvynės 

namų bylose;
3.2. Sutinku, kad man leidus informacija apie mane būtų dalija-

masi su trečiąja šalim;
3.3. Suprantu, kokiais atvejais gali būti pažeistas mano konfiden-

cialumas.

Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ nakvynės namų paslaugą 
gaunantis asmuo
_____________________________________________________________ 

(vardas, pavardė, parašas)

Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ nakvynės namų 
socialinė darbuotoja
_____________________________________________________________ 

(vardas, pavardė, parašas)

Vilniaus arkivyskupijos „Carito“                                    
socialinės paslaugos regionuose

Regionai

Vilniaus arkivyskupijos „Carito“                          
Druskininkų dekanato Konsultacinis centras

Druskininkų 
dekanato 

Konsultacinis 
centras Adresas: V. Kudirkos g. 41, Druskininkai, Tel. 8 699 68421

TEIKIAMOS PASLAUGOS:
Nuteistųjų ir grįžusių iš įkalinimo įstaigų asmenų bei jų šeimos na-
rių adaptacija ir integracija į darbo rinką. Teikiama kompleksinė 
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pagalba nuteistiesiems ir išėjusiems iš įkalinimo įstaigų asmenims 
bei jų šeimų nariams, gyvenantiems Druskininkų savivaldybėje:
• Klientų informavimas.
• Asmens bei šeimos narių individualus konsultavimas.
• Asmens kritinės padėties tyrimas.
• Asmens poreikių vertinimas.
• Palydėjimas į įvairias tarnybas, institucijas, organizacijas (pagal 

poreikį).
• Tarpininkavimas tarp asmens ir institucijų, kitų specialistų spren-

džiant įvairias asmens bei šeimos socialines problemas.
• Pagalba pildant dokumentus.
• Renginių organizavimas, tikslinės grupės narių įtraukimas į ren-

ginius.
• Pagal galimybes parama drabužiais, buities reikmenimis bei mais-

to produktais.
• Darbas su tikslinės grupės nario šeima.

BENdRAdARBIAVIMAS:
• Druskininkų savivaldybės socialinės paramos skyrius.
• Druskininkų socialinių paslaugų centras.
• Druskininkų probacijos tarnyba.
• Druskininkų vaiko teisių apsaugos tarnyba.
• Druskininkų savivaldybės seniūnijų socialinio darbo organizatoriai.
• Parapijų klebonai.
• Kitos institucijos. 

Vilniaus arkivyskupijos „Carito“                        
Ignalinos dekanato Konsultacinis centras

Ignalinos 
dekanato 
Konsultacinis 
centrasAdresas: Atgimimo g. 8, Ignalina, Ignalinos Švč. Mergelės Marijos 

gimimo parapijos namai.
Darbo laikas: darbo dienomis 8.00–17.00 val.

VEIKLOS KRYPTYS:
• Vaikų dienos centras „Eldoradas“; jame teikiamos socialinės pa-

slaugos vaikams ir jų šeimų nariams iš socialiai remtinų bei so-
cialinės rizikos šeimų.

• Socialinės akcijos bendruomenėje: „Gerumas mus vienija“, „Mais-
to bankas“; aukos skiriamos stokojantiems. 
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• Nuteistųjų ir grįžusių iš įkalinimo įstaigų asmenų bei jų šeimos 
narių adaptacija ir integracija į darbo rinką; bendradarbiaujant su 
Ignalinos ir Visagino probacijos tarnybų darbuotojais teikiama 
kompleksinė pagalba teistiems, išėjusiems iš įkalinimo įstaigų 
asmenims, taip pat jų šeimų nariams:
- individualus socialinis konsultavimas;
- reikiamos informacijos suteikimas;
- siuntimas į reikiamas institucijas;
- tarpininkavimas sprendžiant priklausomybės problemas;
- sudaromos sąlygos šeimų vaikams gauti socialines paslaugas 

vaikų dienos centre;
- šeimų narių įtraukimas į bendruomenės gyvenimą per bendrus 

vaikams ir tėvams renginius ir šventes;
- pagal galimybes organizuojama materialinė parama (drabužiais, 

avalyne, maistu);
- pagalba tvarkant dokumentus;
- tarpininkavimas įsidarbinant;
- sudaromos sąlygos dalyvauti tikinčiųjų bendruomenių gyve-

nime ir gilintis į savo tikėjimą (bendradarbiaujant su Veiklių 
žmonių bendrijos Ignalinos skyriumi). 

Vilniaus arkivyskupijos „Carito“                        
Šalčininkų dekanato Konsultacinis centras

Šalčininkų 
dekanato 

Konsultacinis 
centras Adresas: Plento g. 7, Šalčininkai

Darbo laikas: darbo dienomis 8.00–17.00 val.

TEIKIAMOS PASLAUGOS:
• Konsultacijos socialiniais ir kitais klausimais.
• Tarpininkavimas sprendžiant socialines, buitines bei sveikatos 

problemas.
• Asmens kritinės padėties tyrimas.
• Asmens poreikių įvertinimas.
• Reikiamos informacijos suteikimas.
• Konkrečių probleminių situacijų sprendimo būdų išaiškinimas.
• Patarimai rūpimais klausimais.
• Palydėjimas į organizacijas (pagal poreikį).
• Tarpininkavimas ieškant darbo.
• Pagalba pildant prašymus ir kitus dokumentus.



IV priedas. Lietuvos kalinių globos draugijos ir Vilniaus 
arkivyskupijos „Carito“ teikiama integracinė pagalba 

nuteistiesiems ir grįžusiems iš įkalinimo įstaigų asmenims 147

• Institucijų adresų bei kontaktinių asmenų telefono numerių pa-
teikimas.

• Informacijos apie vykdomus projektus sklaida.
• Informavimas apie organizuojamus renginius.
• Informacijos viešinimas rajono spaudoje.
• Pagal galimybes parama drabužiais, buities reikmenimis bei mais-

to produktais.
• Vienišų senyvo amžiaus žmonių lankymas.
• Socialinės rizikos šeimų lankymas.
• Darbas su socialiai remiamų šeimų vaikais.
• Socialinės atskirties asmenų raginimas dalyvauti bendruomenės 

gyvenime.
• Socialinės rizikos šeimų vaikų laisvalaikio organizavimas.
• Vasaros stovykla vaikams.

BENdRAdARBIAVIMAS:
• Rajono savivaldybės Socialinės paramos skyrius.
• Rajono darbo birža.
• Probacijos tarnyba.
• Rajono seniūnijų socialiniai darbuotojai.
• Parapijų klebonai.
• Mokyklos (socialiniai pedagogai).
• Socialinės paramos centras.
• Neįgaliųjų draugija.
• Vietinio laikraščio redakcija.
• Rėmėjai.
• Pagal situaciją kitos rajono institucijos.
• Darbdaviai.

RENGINIAI:
• Proginiai renginiai vienišiems, socialinės atskirtiems žmonėms 

(šv. Kalėdų, šv. Velykų progomis, per Užgavėnes ir kt.).
• Šventės vaikams.
• Proginės parodos.
• Vaikų piešinių bei rankdarbių parodos.

BENDRUOMENINĖ VEIKLA, DVASIOS UGDYMAS:
• Dalyvavimas akcijose.
• Gailestingumo akcijų organizavimas.
• Bendra malda, Šv. Rašto skaitymai (Šalčininkėlių parapija).
• Religinių švenčių organizavimas.
• Dalyvavimas miesto bei rajono renginiuose. 
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Vilniaus arkivyskupijos „Carito“                            
Švenčionių dekanato Konsultacinis centras

Švenčionių 
dekanato 

Konsultacinis 
centras Adresas: Laisvės a. 5, Švenčionys; tel. 8 699 68423

TEIKIAMOS PASLAUGOS:
Nuteistųjų ir grįžusių iš įkalinimo įstaigų asmenų bei jų šeimos na-
rių adaptacija ir integracija į darbo rinką. Kompleksinės pagalbos 
teikimas nuteistiesiems ir išėjusiems iš įkalinimo įstaigų asmenims 
bei jų šeimų nariams, gyvenantiems Švenčionių rajone:
• Individualios konsultacijos socialiniais ir kitais klausimais.
• Reikiamos informacijos suteikimas.
• Asmens kritinės padėties tyrimas.
• Asmens poreikių įvertinimas.
• Pagalba sprendžiant konkrečias problemines situacijas.
• Tarpininkavimas sprendžiant socialines, buitines bei sveikatos 

problemas.
• Palydėjimas į įvairias tarnybas, institucijas, organizacijas (pagal 

poreikį).
• Tarpininkavimas ieškant darbo.
• Pagalba pildant prašymus ir kitus dokumentus.
• Informacijos apie organizuojamus renginius pateikimas.
• Pagal galimybes parama drabužiais, buities reikmenimis bei mais-

to produktais.
• Darbas su vaikais ir jų tėvais iš socialiai remiamų ir / ar sociali-

nės rizikos šeimų (Švenčionių, Švenčionėlių, Pabradės mieste).

BENdRAdARBIAVIMAS:
• Švenčionių rajono savivaldybės socialinės paramos skyrius.
• Švenčionių socialinių paslaugų centras.
• Švenčionių rajono probacijos tarnyba.
• Švenčionių vaiko teisių apsaugos tarnyba.
• Švenčionių rajono seniūnijų socialiniai darbuotojai.
• Parapijų klebonai.
• Pagal situaciją kitos rajono institucijos. 
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Vilniaus arkivyskupijos „Carito“                                    
Trakų dekanato Konsultacinis centras

Trakų 
dekanato 
Konsultacinis 
centrasAdresas: Bažnyčios g. 18, Lentvaris, Trakų rajonas, Lentvario pa-

rapijos namai
Darbo laikas: darbo dienomis 8.00–17.00 val.

VEIKLA (TEIKIAMOS PASLAUGOS):
• Vaikų dienos centras „Akimirka“; jame teikiamos socialinės pa-

slaugos vaikams ir jų šeimų nariams iš socialiai remtinų bei so-
cialinės rizikos šeimų.

• Lentvario parapijos paramos valgykla; organizuojamas maitinimas 
socialiai remtiniems žmonėms.

• Materialinė parama; teikiama parama drabužiais, avalyne, buitine 
technika, maisto produktais bei kitokiais daiktais stokojantiems 
gyventojams.

• Socialinės akcijos bendruomenėje; organizuojamos socialinės ak-
cijos, tokios kaip „Gerumas mus vienija“, „Maisto bankas“. Jų 
metu surinktos aukos panaudojamos vargstančiųjų žmonių rei-
kmėms (maisto paketų dalijimas, pagalba nuperkant vaistų, ke-
lionės bilietus ir pan.).

• Nuteistųjų ir grįžusių iš įkalinimo įstaigų asmenų bei jų šeimos 
narių adaptacija ir integracija į darbo rinką; kompleksinės pagal-
bos teikimas išėjusiems iš įkalinimo įstaigų asmenims bei jų šei-
mų nariams:
- individualus socialinis konsultavimas;
- reikiamos informacijos suteikimas;
- siuntimas į reikiamas institucijas;
- parama sprendžiant priklausomybės problemas;
- sudaromos sąlygos šeimų vaikams gauti socialines paslaugas 

vaikų dienos centre;
- šeimų nariai įtraukiami į bendruomenės gyvenimą per bendrus 

vaikams ir tėvams vaikų dienos centro renginius, šventes;
- materialinė parama (labdara drabužiais, avalyne, maisto pro-

duktais);
- pagalba tvarkant dokumentus;
- tarpininkavimas ieškant darbo;
- kartu su Trakų raj. probacijos tarnyba bendri renginiai, akcijos 

grįžusiems iš įkalinimo įstaigų asmenims bei jų šeimų nariams.
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BENdRAdARBIAVIMAS:
• Trakų rajono savivaldybės Socialinės paramos ir sveikatos ap-

saugos skyrius.
• Trakų rajono probacijos tarnyba.
• Trakų vaiko teisių apsaugos tarnyba.
• Lentvario seniūnijos socialiniai darbuotojai.
• Parapijos kunigai.
• Mokyklos (socialiniai pedagogai).
• Pagal situaciją kitos rajono institucijos. 

Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ 
Varėnos dekanato Konsultacinis centras

Varėnos 
dekanato 

Konsultacinis 
centras

Adresas: M. K. Čiurlionio g. 61A, Varėna; tel. 8 699 68401
Darbo laikas: darbo dienomis 9.00–17.00 val.

TEIKIAMOS PASLAUGOS:
Nuteistųjų ir grįžusių iš įkalinimo įstaigų asmenų bei jų šeimos na-
rių adaptacija ir integracija į darbo rinką; kompleksinės pagalbos 
teikimas nuteistiesiems ir išėjusiems iš įkalinimo įstaigų asmenims 
bei jų šeimų nariams, gyvenantiems Varėnos raj.:
• Individualios konsultacijos socialiniais ir kitais klausimais.
• Reikiamos informacijos suteikimas.
• Asmens kritinės padėties tyrimas.
• Asmens poreikių įvertinimas.
• Pagalba sprendžiant konkrečias problemines situacijas.
• Tarpininkavimas sprendžiant socialines, buitines bei sveikatos 

problemas.
• Palydėjimas į įvairias tarnybas, institucijas, organizacijas (pagal 

poreikį).
• Tarpininkavimas ieškant darbo.
• Pagalba rašant prašymus ir kitus dokumentus.
• Informacijos apie organizuojamus renginius pateikimas.
• Pagal galimybes parama drabužiais, buities reikmenimis bei mais-

to produktais.
• Darbas su vaikais ir jų tėvais iš socialiai remiamų ir / ar socia-

linės rizikos šeimų (Varėnos mieste).
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BENdRAdARBIAVIMAS:
• Varėnos rajono savivaldybės Socialinės paramos skyrius.
• Varėnos Socialinių paslaugų centras.
• Varėnos rajono probacijos tarnyba.
• Varėnos vaiko teisių apsaugos skyrius.
• Varėnos rajono seniūnijų socialiniai darbuotojai.
• Parapijų klebonai.
• Pagal situaciją kitos rajono institucijos. 
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V priedas
Probacijos tarnybos ir nevyriausybinės               

organizacijos susirašinėjimo raštų pavyzdžiai

KALėJIMŲ DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

VILNIAUS REGIONO PATAISOS INSPEKCIJOS
VILNIAUS MIESTO IR RAJONO PATAISOS INSPEKCIJA

Valstybinė biudžetinė įstaiga, Kareivių g. 1,  LT-08221,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188779036.

Inspekcijos duomenys:  Kareivių g. 1,  LT-08221  Vilnius.  
Tel./faks.: (8 5) 212 3731, tel. (8 5) 276 0159/ (8 5) 261 0339,

 el. p. vilniauspi@vrpi.lt

Adresatas Data Nr.           
Adresas Į data Nr.
 
DĖL DALYVAVIMO PROJEKTE 

Siunčiame į Jūsų įstaigą _____________________________________,
                                 (nuteistojo vardas ir pavardė, gimimo metai)

gyvenantį (-čią) ____________________________________________________,
(adresas)

kuris (-i) sutiko dalyvauti projekte „Nuteistųjų ir grįžusių iš įkalinimo įs-
taigų asmenų bei jų šeimos narių integracijos į darbo rinką modelio, prie-
monių, paslaugų sukūrimas ir įgyvendinimas“ (toliau – Projektas) konsul-
tuoti dėl įsidarbinimo / kitų socialinių sunkumų ______________________
________________________________________________________________ 
(tinkamą pabraukti arba įrašyti). 
Teismo paskirti įpareigojimai ir draudimai: ___________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_____________________________________________________________
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V priedas. Probacijos tarnybos 

ir nevyriausybinės organizacijos susirašinėjimo raštų pavyzdžiai

Numatomas asmens buvimo įskaitoje terminas: ________________________
Numatytas asmens susitikimų su Vilniaus m. ir r. PI inspektoriumi dažnumas: 

______________________.
Prašome pranešti Vilniaus m. ir r. PI apie asmens atvykimą (neatvykimą) į 
Jūsų įstaigą ir numatomas individualaus darbo priemones (per 3 d. d. nuo 
asmens atvykimo), taip pat apie individualaus darbo plane numatytų prie-
monių, susijusių su įsidarbinimu, įgyvendinimą (iki __________________).
Socialinės integracijos priemones, kurios apima išvykimą iš gyvenamosios 
vietos nakties metu ar daugiau kaip 7 paras, prašome atskirai derinti su 
Vilniaus m. ir r. PI.

Viršininkė                  Eva Deveikytė

Aš, _______________________________________,
                              (vardas, pavardė) 
esu supažindintas su Projektu, sutinku jame dalyvauti, vykdyti sudaryto 
individualaus darbo plano priemones, tiesiogiai susijusias su teismo paskirtais 
įpareigojimais, ir kad informacija apie mane su projektu susijusiais klausimais 
būtų keičiamasi tarp Vilniaus m. ir r. PI ir 

______________________ bei įsipareigoju nuvykti 

adresu ______________, Vilnius iki________________.
                             (mėnuo, diena)

           ______________________
             (parašas)

Rengėjas, tel. Nr., el. paštas
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LIETUVOS KALINIŲ GLOBOS DRAUGIJA

Rekvizitai 

Vilniaus regiono pataisos inspekcijos Data Nr. 
Vilniaus miesto ir rajono pataisos inspekcijai Į data Nr.

Kareivių g. 1, Vilnius

                                                                                             
DĖL _________________________ DALYVAVIMO PROJEKTE
   (asmens vardas, pavardė)

 Pranešame, kad _________________________________________ 
                                       (asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta)

atvyko į ________________________________________________________. 
              (įstaigos pav.) (data)

Informuojame apie numatytas individualaus darbo priemones:
    
1. ______________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________________
5. ______________________________________________________________________________

Jei individualus planas nevykdomas, įsipareigojame Jums pranešti iki numa-
tytų terminų pabaigos. 

Atsakingas asmuo    pareigos, vardas, pavardė 
          (parašas)

Rengėjo nuoroda
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ir nevyriausybinės organizacijos susirašinėjimo raštų pavyzdžiai

LIETUVOS KALINIŲ GLOBOS DRAUGIJA

Rekvizitai 

Vilniaus regiono pataisos inspekcijos Data Nr. 
Vilniaus miesto ir rajono pataisos inspekcijai Į data Nr.

Kareivių g. 1, Vilnius

DĖL _________________________ DALYVAVIMO PROJEKTE
 (asmens vardas, pavardė)

Pranešame apie _______________________________________________________
   (asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta)                   

____________________________________________________ individualaus dar-
bo plane numatytų priemonių įgyvendinimą: 

Konsultacijų datos: 

Klausimai, kuriais asmuo konsultuotas:
1.
2.
...
Asmuo įvykdė tokius individualiame darbo plane numatytus įsipareigoji-
mus, siekdamas įsidarbinti / atlyginti žalą (pabraukti):
1.
2.
3.
...
Kita informacija:

Atsakingas asmuo   pareigos, vardas, pavardė  
                  (parašas)

Rengėjo rekvizitai
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VI priedas
Modelio stebėsenos klausimynas

Nuteistųjų ir grįžusių iš įkalinimo įstaigų asmenų bei jų šeimos narių integracijos 
į darbo rinką modelio, priemonių, paslaugų sukūrimas ir įgyvendinimas, projektas 

SFMIS Nr. VP1-1.3-SADM-02-K-01-078

Klausimynas projekte dalyvavusiems darbuotojams ir savanoriams
PROJEKTO (MODELIO) VEIKIMO VERTINIMAS 

(STEBĖSENA)
2011 m. lapkričio 28 d.

2012 metų pradžioje baigiasi Vilniaus arkivyskupijos „Carito“, Lietuvos 
kalinių globos draugijos, Vilniaus regiono pataisos inspekcijos ir Teisės ins-
tituto 3-jus metus vykdytas nuteistųjų integracijos į darbo rinką projektas. 
Baigiantis projektui būtina ne tik apibendrinti bendro darbo rezultatus, 
bet ir išsaugoti atliktą įdirbį ateičiai.

Už mokslinę projekto dalį atsakingi Teisės instituto darbuotojai parengė 
klausimyną, kurį prašytume užpildyti darbuotojus (samdomus ir savano-
rius), dalyvavusius (nuolat ar epizodiškai, tiesiogiai ar netiesiogiai) minėto 
projekto veiklose. Klausimynas parengtas remiantis projekto įgyvendinimo 
stebėsenos darbo grupės sukurtais projekto (o jam pasibaigus – įdiegto mo-
delio) kokybės vertinimo kriterijais.

Klausimyne nėra teisingų ar neteisingų atsakymų. Mums svarbu žinoti Jūsų 
asmeninį vertinimą. Apibendrinus visus vertinimus bus siekiama toliau 
tobulinti projekto metu sukurtas priemones ir tarpinstitucinio bendradarbia-
vimo mechanizmą.

Anketa yra anoniminė. Net ir atsiųstą iš konkretaus elektroninio pašto elek-
troninė anketa bus nuasmeninta. Apibendrinant apklausos rezultatus nebus 
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pateikiami jokie duomenys, pagal kuriuos būtų galima nustatyti klausimyną 
pildžiusius asmenis.

Atidžiai perskaitykite pateikiamą klausimą bei galimus atsakymų variantus. 
Pažymėkite Jums tinkantį atsakymo variantą (vietoj arba ant apskriti-
mo „¦“ įrašydami „X“), kur reikia, įrašykite savo atsakymą. Anketą 
galite pildyti kompiuteriu arba rašyti ranka – jei pritrūktų vietos, rašykite 
kitoje lapo pusėje arba ant atskiro lapo. Jei pageidautumėte gauti popieriuje 
išspausdintą anketą, parašykite toliau nurodytu adresu. Pildydami anketą 
užtruksite ne daugiau kaip 20–25 min.

Užpildytą anketą siųskite el. paštu Teisės instituto Kriminologinių tyrimų 
skyriaus jaunesniajam mokslo darbuotojui Vaidui Kalpokui adresu vaidas@
teise.org arba atneškite / siųskite paštu Teisės institutui adresu Gedimino 
pr. 39 / Ankštoji g. 1, LT-01109 Vilnius. Telefonas pasiteirauti: (8 5) 210 
1674 (Vaidas).

Labai prašome anketą užpildyti ir išsiųsti iki šių metų gruodžio 2 d. (penk-
tadienio) 12.00 val.

Dėkojame už bendradarbiavimą! Su tyrimo rezultatais galėsite susipažinti 
Projekto veiklos ataskaitoje ir modelio publikacijoje.

___________________________________________________________________________________

Pradžioje norėtume šiek tiek sužinoti apie Jus.

1. Jūs dirbate / savanoriaujate:
 ¦ Pataisos inspekcijoje
 ¦ Lietuvos kalinių globos draugijoje
 ¦ Vilniaus arkivyskupijos „Carite“
 ¦ Įkalinimo įstaigoje
	 ¦ Kitur (įrašykite) .............................................................................

2. Šioje įstaigoje / organizacijoje Jūs esate / buvote:

¦ Vadovas (-ė) ¦ Nuolatinis apmokamas
     darbuotojas (-a)
¦ Padalinio arba projekto vadovas (-ė) ¦ Savanoris (-ė)

 
3. Kiek laiko Jūs dirbate šioje įstaigoje / organizacijoje ir Projekte?

Organizacijoje / įstaigoje (įrašykite) ___________________ metus, mėnesius;
Projekte (įrašykite) ___________________ metus, mėnesius;
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4.  Klausimyno įžangoje minėto Projekto veiklose Jūs dirbate (-ote) / da-
lyvaujate (-ote):

 ¦ Nuolat / sistemingai / reguliariai
 ¦ Epizodiškai
 ¦ Netiesiogiai
	 ¦ Kita (įrašykite) ..............................................................................

5.  Koks Jūsų išsilavinimas?

¦ Aukštasis  ¦ Pagrindinis
¦ Aukštesnysis ¦ Kitas (įrašykite) _________________________________
¦ Vidurinis

6.  Kiek Jums metų?

(įrašykite) ________ m. 

7.  Kokiame mieste / miestelyje Jūs dirbate Projekto veiklose / savano-
riaujate?

(įrašykite) ____________________________________________________ 

8.  Kiek, Jūsų nuomone, dalyvavimas modelio veiklose yra veiksmingas 
šiose pagalbos nuteistam asmeniui srityse?

Siekiant, kad modelyje dalyvaujantis 
nuteistas asmuo...

Labai 
veiks-
mingas

Iš dalies 
veiks-
mingas

Visiškai 
neveiks-
mingas

Nežinau 
/ sunku 
pasakyti

Atlygintų nusikalstama veika padarytą žalą ¦ ¦ ¦ ¦

Pašalintų padarytą žalą (atidirbdamas, su-
remontuodamas, kompensuodamas kitais 
daiktais ir pan.)

¦ ¦ ¦ ¦

Grąžintų turimas skolas ¦ ¦ ¦ ¦

Susitaikytų su nukentėjusiuoju ¦ ¦ ¦ ¦

Įsidarbintų ¦ ¦ ¦ ¦

Nenusikalstų pakartotinai ¦ ¦ ¦ ¦

Prisiimtų atsakomybę už padarytą nusikals-
tamą veiką ¦ ¦ ¦ ¦
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Siekiant, kad modelyje dalyvaujantis 
nuteistas asmuo...

Labai 
veiks-
mingas

Iš dalies 
veiks-
mingas

Visiškai 
neveiks-
mingas

Nežinau 
/ sunku 
pasakyti

Įsitrauktų į jam teikiamos pagalbos procesą 
ir prisiimtų atsakomybę už sėkmę jame ¦ ¦ ¦ ¦

Sužinotų apie savo teises ir pareigas ¦ ¦ ¦ ¦

Savarankiškai veiktų visuomenėje ¦ ¦ ¦ ¦

Pradėtų gydytis nuo priklausomybių ¦ ¦ ¦ ¦

9.  Prašome įvertinti kiekvieną iš teiginių, kiek jie atitinka modelio įgyven-
dinimo Jūsų organizacijoje veiklos praktiką: 

Visiškai 
atitinka

Iš dalies 
atitinka

Visiškai 
neatitinka

Nežinau 
/ sunku 
pasakyti

Kiekvienam modelio veiklose 
dalyvaujančiam asmeniui yra sukuriamas 
individualus veiklų planas

¦ ¦ ¦ ¦

Sudarius individualų asmens veiklų planą 
nuosekliai įgyvendinamos visos jame 
numatytos veiklos

¦ ¦ ¦ ¦

Individualus veiklų planas sudaromas 
atsižvelgiant į modelyje numatytus 
pagalbos tikslus

¦ ¦ ¦ ¦

Jūsų organizacijoje teikiamos pagalbos 
veiklų paketas apima visus modelyje 
numatytus pagalbos tikslus

¦ ¦ ¦ ¦

Prireikus į individualų veiklų planą 
įtraukiamos bendradarbiaujančių 
organizacijų teikiamos pagalbos veiklos

¦ ¦ ¦ ¦

Veiklos organizacijoje yra planuojamos, 
peržiūrimos ir keičiamos atsižvelgiant 
į išsikeltus modelio įgyvendinimo 
uždavinius

¦ ¦ ¦ ¦

Sudarant asmens individualų veiklų planą 
įvertinamos asmens galimybės atlikti 
tam tikras veiklas bendradarbiaujančiose 
organizacijose 

¦ ¦ ¦ ¦
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Visiškai 
atitinka

Iš dalies 
atitinka

Visiškai 
neatitinka

Nežinau 
/ sunku 
pasakyti

Jūsų organizacija specializuojasi teikti 
pagalbą vienoje ar keliose konkrečiose   
srityse

¦ ¦ ¦ ¦

Organizacijoje yra numatyta ir naudojama 
asmeniui teikiamos pagalbos proceso 
vertinimo procedūra

¦ ¦ ¦ ¦

Individualus veiklų planas gali būti 
keičiamas ir tikslinamas pagalbos proceso 
metu

¦ ¦ ¦ ¦

Pasibaigus pagalbos procesui įvertinami jo 
metu pasiekti rezultatai ¦ ¦ ¦ ¦

Sudarant modelio veiklose dalyvaujančio 
asmens veiklų planą atsižvelgiama į 
konkrečius jo poreikius bei padėtį

¦ ¦ ¦ ¦

Modelio veiklose dalyvaujantis asmuo pats 
aktyviai dalyvauja sudarant jo individualų 
veiklų planą

¦ ¦ ¦ ¦

Pasibaigus individualios pagalbos procesui 
(ar jo stadijai) yra numatytos palaikomojo 
santykio galimybės

¦ ¦ ¦ ¦

Yra numatyta ir naudojama aiški klientų 
pagalbos atvejų perdavimo kitoms 
bendradarbiaujančioms organizacijoms 
sistema

¦ ¦ ¦ ¦

Jeigu turite papildomų pastabų ar minčių, susijusių su modelio įgyvendini-
mu Jūsų organizacijoje, galite jas čia parašyti: _______________________
______________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________________________________________________________
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10. Prašome įvertinti kiekvieną iš teiginių, kiek jie atitinka Jūsų organiza-
cijos veiklos praktiką:

Visiškai 
atitinka

Iš dalies 
atitinka

Visiškai 
neatitinka

Nežinau 
/ sunku 
pasakyti

Organizacijoje egzistuoja ir taikoma dar-
buotojų palaikymo, ugdymo sistema ¦ ¦ ¦ ¦

Organizacijos viduje yra taikoma įtampų 
/ konfliktų sprendimo bei darbuotojų pro-
fesinio perdegimo prevencijos ir įveikimo 
sistema

¦ ¦ ¦ ¦

Organizacijos veikloms vykdyti pasitelkia-
mi savanoriai ¦ ¦ ¦ ¦

Organizacijoje numatytos ir naudojamos 
savanorių darbo koordinavimo ir palaiky-
mo priemonės

¦ ¦ ¦ ¦

Organizacijos darbuotojai aiškiai suvokia 
modelio įgyvendinimo prasmę ir tikslus ¦ ¦ ¦ ¦

Organizacijos darbuotojai sąmoningai 
prisiima modelio jiems deleguojamus vai-
dmenis

¦ ¦ ¦ ¦

Vykdydami savo funkcijas, organizacijos 
darbuotojai savarankiškai priima sprendi-
mus, susijusius su modelio įgyvendinimu

¦ ¦ ¦ ¦

Modelis bei jo įgyvendinimas susilaukia 
daug kritinių pastabų iš darbuotojų bei 
savanorių

¦ ¦ ¦ ¦

Organizacijos darbuotojai yra ganėtinai 
kompetentingi įgyvendinti jiems patikėtas 
modelio užduotis

¦ ¦ ¦ ¦

Organizacijoje egzistuoja modelio tikslams 
adekvačios darbuotojų ir savanorių kompe-
tencijų ugdymo galimybės

¦ ¦ ¦ ¦

Modelio tikslai bei įgyvendinimas or-
ganizacijos darbuotojams nėra iki galo 
suprantami

¦ ¦ ¦ ¦

Įgyvendinant modelio uždavinius organi-
zacijoje jaučiamas darbuotojų trūkumas ¦ ¦ ¦ ¦
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Visiškai 
atitinka

Iš dalies 
atitinka

Visiškai 
neatitinka

Nežinau 
/ sunku 
pasakyti

Organizacijoje atliekamas sistemingas 
vykdomos veiklos aptarimas bei vertinimas ¦ ¦ ¦ ¦

Organizacija nuolat informuoja visuomenę 
apie savo veiklą ¦ ¦ ¦ ¦

Visuomenės atstovai turi galimybę daly-
vauti organizacijos valdymo, stebėsenos ar 
konsultavimo struktūrose

¦ ¦ ¦ ¦

Organizacijos klientai turi galimybę daly-
vauti planuojant organizacijos veiklą ¦ ¦ ¦ ¦

Organizuojant kasdienę veiklą atsižvel-
giama į klientų išsakomus pasiūlymus bei 
pageidavimus

¦ ¦ ¦ ¦

Jeigu turite papildomų pastabų ar minčių, susijusių su Jūsų organizacijos 
veikla, galite jas čia parašyti: ________________________________________
______________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________________________________________________________

11.  Prašome įvertinti kiekvieną iš teiginių, kiek jie atitinka asmeninę Jūsų 
patirtį dirbant su kitomis bendradarbiaujančiomis organizacijomis:

Visiškai 
atitinka

Iš dalies 
atitinka

Visiškai 
neatitinka

Nežinau 
/ sunku 
pasakyti

Teikiant pagalbą modelio klientams sukur-
ta ir naudojama atvejų perdavimo bendra-
darbiaujančioms organizacijoms sistema

¦ ¦ ¦ ¦

Bendradarbiaujančios organizacijos, tei-
kiančios pagalbą modelio klientams, yra 
sukūrusios ir naudoja bendro darbo kon-
krečiu atveju sistemą

¦ ¦ ¦ ¦

Bendradarbiaujančioms pagalbą teikian-
čioms organizacijoms yra aiškūs modelio 
tikslai bei vaidmenys įgyvendinant modelį

¦ ¦ ¦ ¦
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Visiškai 
atitinka

Iš dalies 
atitinka

Visiškai 
neatitinka

Nežinau 
/ sunku 
pasakyti

Pagalbą teikiančios organizacijos bendra-
darbiauja pagal nustatytas formalizuotas 
procedūras / sutartis

¦ ¦ ¦ ¦

Organizacijų bendradarbiavimo sistema 
yra aptariama ir koordinuojama bendruose 
renginiuose (susirinkimuose, seminaruose)

¦ ¦ ¦ ¦

Organizacijų bendradarbiavimo procedūros 
yra aiškiai suprantamos darbuotojams bei 
savanoriams

¦ ¦ ¦ ¦

Bendradarbiaujančios organizacijos vienos 
kitoms teikia informaciją apie savo veiklą 
bei jos galimybes

¦ ¦ ¦ ¦

Organizacijų bendradarbiavimo procedūros 
yra pernelyg formalizuotos, stokojančios 
lankstumo

¦ ¦ ¦ ¦

Organizacijų bendradarbiavimo mechaniz-
mai yra sudėtingi ¦ ¦ ¦ ¦

Tarporganizacinio bendravimo procese 
trūksta tarpusavio pasitikėjimo ¦ ¦ ¦ ¦

Organizacijų bendradarbiavimo klausimai 
sprendžiami jų atstovams bendraujant ne-
formaliai

¦ ¦ ¦ ¦

Pagalbą teikiančios organizacijos, atsi-
žvelgdamos į modelio tikslus, derina savo 
veiklą

¦ ¦ ¦ ¦

Bendradarbiaujančios organizacijos pri-
siima skirtingus vaidmenis įgyvendinant 
modelį

¦ ¦ ¦ ¦

Įgyvendinant modelį vyksta tarporganiza-
cinio bendradarbiavimo proceso analizė 
bei vertinimas

¦ ¦ ¦ ¦

Yra numatytos galimybės ir procedūros 
kitoms (dar nedalyvaujančioms) organiza-
cijoms įsitraukti į modelio įgyvendinimo 
veiklas

¦ ¦ ¦ ¦
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Visiškai 
atitinka

Iš dalies 
atitinka

Visiškai 
neatitinka

Nežinau 
/ sunku 
pasakyti

Yra numatytos galimybės ir procedūros 
kitoms (dar nedalyvaujančioms) organiza-
cijoms integruotis į tarporganizacinį mode-
lio veiklų tinklą

¦ ¦ ¦ ¦

Modelio klientai dalyvauja planuojant ir 
vertinant tarporganizacinę veiklą, gali da-
ryti įtaką jos turiniui

¦ ¦ ¦ ¦

Jeigu turite papildomų pastabų ar minčių, susijusių su organizacijų tarpu-
savio bendradarbiavimu įgyvendinant modelį, galite jas čia parašyti: 
______________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________________________________________________________

12.  Toliau pateikta keletas teiginių, susijusių su Jūsų nuomone apie įstai-
gą / organizaciją, kurioje dirbate / savanoriaujate. Prašome atsakyti į 
juos, remiantis asmenine nuomone:

Visiškai 
netei-
singai

Labiau 
netei-
singai

Įvairiai Labiau 
teisingai

Visiškai 
teisingai

Aš esu pasiruošęs (-usi) nu-
veikti daugiau, nei iš manęs 
tikimasi, vien tam, kad įstaiga / 
organizacija gerai funkcionuotų 

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Savo draugams aš giriu šią 
įstaigą / organizaciją kaip gerai 
organizuotą

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Jaučiuosi per mažai įsipareigo-
jęs (-usi) šiai įstaigai / organi-
zacijai 

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Didžiuojuosi galėdamas (-a) pa-
sakyti, jog dirbu šioje įstaigoje ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Galėčiau dirbti ir kitur, jei dar-
bas būtų panašus į šį ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
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Visiškai 
netei-
singai

Labiau 
netei-
singai

Įvairiai Labiau 
teisingai

Visiškai 
teisingai

Darbas šioje įstaigoje reika-
lauja iš manęs geriausių mano 
savybių

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Neverta likti dirbti šioje įstaigo-
je visą likusį laiką ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Man dažnai sunku pritarti admi-
nistracijos sprendimams, susiju-
siems su darbuotojams svarbiais 
dalykais

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Įstaigos likimas ir jos pažanga 
man išties svarbūs ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Ši įstaiga / organizacija man yra 
pati geriausia darbo vieta ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Mano sprendimas dirbti šioje 
įstaigoje buvo didelė klaida ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Aš nepasitikiu savo tiesioginio 
vadovo dalykine kompetencija ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

13. Toliau pateikta keletas klausimų apie Jūsų kasdienį darbą:

Labai 
mažai

Mažokai Viduti-
niškai 

Gana 
daug

Labai 
daug

Įvertinus Jūsų veiklą čia, kaip 
Jums atrodo, kiek Jūs pats (-i) 
galite paveikti atliekamo darbo 
eigą?

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Kiek įtakos turite skiriant Jums 
konkretų darbą? ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Ar galite pats (-i) planuoti ir 
paskirstyti savo darbą? ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Ar dirbdamas (-a) turite 
galimybę išmokti ką nors naujo? ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Ar dirbdamas (-a) galite 
panaudoti visas savo žinias ir 
sugebėjimus? 

¦ ¦ ¦ ¦ ¦
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14.  Įvertinkite savo darbą, jo apimtį bei darbo santykius atitinkamai pa-
žymėdami šiuos teiginius:

Visiškai 
netei-
singai

Labiau 
netei-
singai

Viduti-
niškai

Labiau 
teisingai

Visiškai 
teisingai

Dirbdamas (-a) šį darbą turėjau 
įvairių ir skirtingų užduočių ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Iš savo darbo rezultatų spren-
džiu, ar jį atlikau gerai, ar blogai ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Savo profesiją vertinu kaip visa-
pusišką darbą ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Galiu pasitikėti kolegomis, kai 
darbe iškyla sunkumų ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Galiu pasitikėti savo viršininku, 
kai darbe iškyla sunkumų ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Skyriuje / padalinyje mes gerai 
sutariame ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Šis darbas reikalauja glaudaus 
bendradarbiavimo su kitais įstai-
gos darbuotojais

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Darbo metu aš galiu pasikalbėti 
su kitais kolegomis apie darbo ir 
privačius reikalus

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Viršininkai ir kolegos visada 
įvertina mano darbo kokybę ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Šis darbas yra per daug sudė-
tingas ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Keliami per dideli reikalavimai 
susikaupti ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Man dažnai trūksta laiko ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Darbo krūvis per didelis ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Dažnai būtinos informacijos, 
medžiagos arba reikmenų (pvz., 
kompiuterio) aš neturiu po ranka 

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Kai dirbu, man nuolat trukdoma 
(pvz., telefonu) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
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Visiškai 
netei-
singai

Labiau 
netei-
singai

Viduti-
niškai

Labiau 
teisingai

Visiškai 
teisingai

Darbe mes per dažnai ir per ilgai 
posėdžiaujame ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Mano darbo vieta nepritaikyta 
dirbti ( triukšmas, blogas vėdini-
mas ir pan.)

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Darbo patalpos per ankštos, 
trūksta baldų, inventoriaus ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Apie svarbius dalykus ir įvykius 
mūsų įstaigoje mes gerai infor-
muojami

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Administracija pasirengusi at-
sižvelgti į darbuotojų idėjas ir 
pasiūlymus

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Mūsų įstaiga / darbdavys sutei-
kia geras galimybes kelti kvali-
fikaciją 

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Pas mus geros galimybės kopti 
karjeros laiptais ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Manau, kad mano darbo už-
mokestis atitinka mano darbo 
pobūdį

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Man ši darbo vieta yra garan-
tuota ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

15. Mums svarbi Jūsų nuomonė kai kuriais Jūsų veiklos aspektais:

Visiškai 
netei-
singai

Labiau 
netei-
singai

Įvairiai Labiau 
teisingai

Visiškai 
teisingai

Nevyriausybinės organizacijos 
dirba geriau už valstybines ins-
titucijas

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Nuteistųjų integracija į visuome-
nę yra nepasiekiama utopija ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Kaltininko ir nukentėjusiojo 
sutaikymas yra labai svarbus ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
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Visiškai 
netei-
singai

Labiau 
netei-
singai

Įvairiai Labiau 
teisingai

Visiškai 
teisingai

Pagrindinė (buvusiojo) nuteisto-
jo integracijos prielaida yra geri 
jo ir profesionalaus juo besirūpi-
nančio darbuotojo santykiai

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Yra dalykų, kurių negalėčiau 
niekam atskleisti apie nuteistąjį 
(savo klientą)

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Jei asmuo yra priklausomas nuo 
alkoholio arba narkotikų, jis 
nebegali savarankiškai gyventi 
visuomenėje

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Daugelyje valstybinių įstaigų 
klesti biurokratija ir formalus po-
žiūris į žmogų bei jo problemas

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Savanoriai gali būti labai naudin-
gi mano veikloje ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Darbas grupėje man nepatinka ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Visuomenės požiūris į (buvusius) 
nuteistuosius yra neigiamas ir jis 
niekada nepasikeis

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Svarbiausia tinkamai vykdyti 
įstatymus, net jei tai kam nors 
labai pakenkia

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Daugeliu nevyriausybinių orga-
nizacijų pasitikėti negalima ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Man dažnai trūksta profesionalių 
žinių mano darbe ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Aš dažnai bijau savo klientų ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Nuolat noriu sužinoti ką nors 
naujo ir įdomaus apie savo vei-
klos sritį

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Savanoriškai (be atlygio) dirbti 
su (buvusiais) nuteistaisiais gali 
tik specialiai ir gerai tam pasi-
rengę asmenys

¦ ¦ ¦ ¦ ¦
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16.  Kokia Jūsų nuomonė apie esamą realią kriminalinės bausmės esmę 
šiuolaikinėje Lietuvoje? (pasirinkite ne daugiau kaip du atsakymų va-
riantus):

Realiai kriminalinė bausmė tai:

¦ atpildas už nusikalstamą veiką
¦ kaltininko įbauginimas
¦ visuomenės įbauginimas
¦ visuomenės keršto išraiška
¦ siekis pataisyti nusikaltėlį
¦ siekis integruoti nusikaltėlį į visuomenę (resocializacija)
¦ visuomenės apsauga nuo nusikaltėlių
¦ beprasmybė, ji tik atskiria ir dezintegruoja
¦ siekis atkurti buvusius santykius (sutaikyti, atlyginti žalą)
¦ visuomenės dalies, turinčios valdžią ir galią, prievarta prieš jų neturinčią 

visuomenės dalį
¦ visų čia minimų bruožų visuma

17. Kokia, Jūsų nuomone, kriminalinės bausmės esmė turėtų būti idealiu 
atveju? (pasirinkite ne daugiau kaip du atsakymų variantus):

Kriminalinė bausmė turėtų būti:

¦ atpildas už nusikalstamą veiką
¦ kaltininko įbauginimas
¦ visuomenės įbauginimas
¦ visuomenės keršto išraiška
¦ siekis pataisyti nusikaltėlį
¦ siekis integruoti nusikaltėlį į visuomenę (resocializacija)
¦ visuomenės apsauga nuo nusikaltėlių
¦ siekis atkurti buvusius santykius (sutaikyti, atlyginti žalą)
¦ visuomenės dalies, turinčios valdžią ir galią, prievarta prieš jų neturinčią 

visuomenės dalį
¦ visų čia minimų bruožų visuma
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18.  Kaip Jūs elgiatės bendraudami su savo klientais? (pažymėkite skalėje 
arčiau vienos arba kitos pusės):

19.  Kaip dauguma Jūsų kolegų elgiasi bendraudami su savo klientais? 
(pažymėkite skalėje arčiau vienos arba kitos pusės):

Labai ačiū už atsakymus! 

stengiasi atsiverti
draugiškai
ribotai
prisiversdamas
nuolankiai
stengiasi suprasti
apatiškai
santūriai
pagarbiai
uždarai
šaltai
dalykiškai

skeptiškai
nedraugiškai

stengiuosi bendradarbiauti 
natūraliai

stengiuosi dominuoti
abejingai

stengiuosi užjausti
paslaugiai

žeminu
atvirai

jausmingai
nedalykiškai

¦	¦	¦	¦	¦	¦	¦

¦	¦	¦	¦	¦	¦	¦

¦	¦	¦	¦	¦	¦	¦

¦	¦	¦	¦	¦	¦	¦

¦	¦	¦	¦	¦	¦	¦

¦	¦	¦	¦	¦	¦	¦

¦	¦	¦	¦	¦	¦	¦

¦	¦	¦	¦	¦	¦	¦

¦	¦	¦	¦	¦	¦	¦

¦	¦	¦	¦	¦	¦	¦

¦	¦	¦	¦	¦	¦	¦

¦	¦	¦	¦	¦	¦	¦

stengiasi atsiverti
draugiškai
ribotai
prisiversdami
nuolankiai
stengiasi suprasti
apatiškai
santūriai
pagarbiai
uždarai
šaltai
dalykiškai

skeptiškai
nedraugiškai

stengiasi bendradarbiauti 
natūraliai

stengiasi dominuoti
abejingai

stengiasi užjausti
paslaugiai

žemina
atvirai

jausmingai
nedalykiškai

¦	¦	¦	¦	¦	¦	¦

¦	¦	¦	¦	¦	¦	¦

¦	¦	¦	¦	¦	¦	¦

¦	¦	¦	¦	¦	¦	¦

¦	¦	¦	¦	¦	¦	¦

¦	¦	¦	¦	¦	¦	¦

¦	¦	¦	¦	¦	¦	¦

¦	¦	¦	¦	¦	¦	¦

¦	¦	¦	¦	¦	¦	¦

¦	¦	¦	¦	¦	¦	¦

¦	¦	¦	¦	¦	¦	¦

¦	¦	¦	¦	¦	¦	¦



NUTEISTŲJŲ IR GRĮŽUSIŲJŲ IŠ ĮKALINIMO ĮSTAIGŲ 
INTEGRACIJOS MODELIS

Redaktorė Jūratė Balčiūnienė
Dailininkė Eglė Raubaitė

Dizainerė Nijolė Juozapaitienė

Tiražas 300 egz., 8,0 aut. lankai, 8,5 sp. l.
Išleido leidykla „Eugrimas“, Kalvarijų g. 98-42, LT-08211  Vilnius

Tel./faks. (8-5)-2 73 39 55, info@eugrimas.lt, www.eugrimas.lt
Spausdino AB „Aušra“, Vytauto pr. 23, LT-44352 Kaunas



Sa84  Nuteistųjų ir grįžusiųjų iš įkalinimo įstaigų integracijos modelis / 
Teisės institutas; parengė Gintautas Sakalauskas (grupės vadovas ir 
mokslinis redaktorius), Vaidas Kalpokas. – Vilnius : Eugrimas, 2012. – 
170 p.

  ISBN 978-609-437-115-8

Leidinyje aprašomas nuteistųjų ir grįžusiųjų iš įkalinimo įstaigų integracijos į 
visuomenę ir darbo rinką modelis. Jį kūrė iš Teisės instituto, Vilniaus arkivysku-
pijos „Carito“, Lietuvos kalinių globos draugijos ir Vilniaus regiono probacijos 
tarnybos atstovų sudaryta darbo grupė, dalyvavusi Europos socialinio fondo rem-
tame projekte. Nuteistųjų ir grįžusiųjų iš įkalinimo įstaigų integracijos modelis 
suprantamas kaip teorinė integracijos proceso, struktūros, sudėtinių dalių, teisinių 
pagrindų, priemonių, pagrindinių veikėjų, kompetencijos, komunikacijos, bendra-
darbiavimo, supervizijos ir efektyvumo vertinimo schema (abstrakcija). Leidinyje 
nagrinėjama esama padėtis Lietuvoje, aptariamos nuteistųjų ir grįžusiųjų iš įkalini-
mo įstaigų integracijos modelio struktūrinės dalys, integracinio modelio veikimo 
standartai, įvertinimo kriterijai ir atlikto vertinimo rezultatai.

                        UDK 331.5-058.56(474.5)


