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Skurdas ir jo mažinimo 

priemonės



Alytaus rajono darbo grupė



Skurdo priežastys

Ekonominės priežastys.

Daug žmonių yra ekonomiškai neaktyvūs, 

verčiasi laikinais pagalbiniais darbais.  

Rajone mažai sėkmingo privataus verslo 

kaimiškose vietovėse pavyzdžių 



Skurdo priežastys 

Demografinės priežastys
Tradicinės šeimos irimas. 

Sparčiai daugėja išsiskyrusių šeimų

Vaikai be tėvo 

Gana daug sugyventinių porų, kuriose yra 

skirtingų tėvų vaikai. 



Skurdo priežastys

Moralinės-vertybinės  priežastys
Žalingi įpročiai - girtavimas

Smurtas šeimoje.



Skurdo priežastys

Valstybinės paramos politikos 
trūkumai. 

Piniginė parama:
Sudėtingas administravimas 

Informacijos stoka

Socialinės paslaugos
Finansavimo problemos

Informacijos trūkumai 



Skurdo mažinimo priemonės 

Seniūnijų ir vietinių bendruomenių 
vaidmens stiprinimas

Socialinės piniginės paramos 
tobulinimas

Socialinių paslaugų plėtra

Žalingų įpročių prevencija 



Skurdo mažinimo priemonės 

Seniūnijų vaidmens stiprinimas
Suteikti kuo daugiau galių seniūnams 
ir bendruomenėms priimant 
sprendimus

Banko sąskaita arba seniūnui suteikta 
parašo teisė disponuojant seniūnijai 
skirtomis lėšomis

Internetinis ryšys seniūnijoms



Piniginės socialinės paramos 
tobulinimas:

Uždaviniai ministerijos lygiu: 
Didinti paramos efektyvumą mažinant 
administracinius kaštus. (pašalpų skyrimo 
laiko ilginimas.  6 mėn. socialinė  pašalpa)

Uždaviniai savivaldybės lygiu
Panaikinti vienkartinės pašalpos dydžio 
ribas 

Seniūnijos lygyje. 
Pažymos internetu (Ryšys su Sodra, 
Registrų centras ir kt. )  



Socialinės paslaugų plėtra

Ministerijos lygyje
Ikimokyklinio ugdymo paslaugų  plėtra, 
plečiant  pavėžėjimo paslaugas 

Mokinio krepšelis popamokinei veiklai

Būsto parama: ne tik socialinis būstas, 
bet ir galimybė dengti dalį privataus 
būsto nuompinigių

Mobilių socialinių paslaugų plėtra



Socialinės paslaugų plėtra

Savivaldybės lygyje 
Uždarytų pradinių mokymo skyrių pastatuose 
steigti, socialinių paslaugų centrus su 
mobiliomis paslaugomis 
Bendradarbiavimas  ir informacija tarp rajono 
socialinės paramos skyriaus   ir seniūnijų
Informavimas ir skaidrumas 
– Seniūnijos internetinio puslapio papildymas ir 

pastovus atnaujinimas įtraukiant ir biudžeto 
duomenis 

– Savalaikė ir išsami informacija apie socialinių 
paslaugų  projektų finansavimo  kryptis ir 
konkursus 

– Smulki informacija apie remiamus ir atmetamus 
paslaugų projektus  bei įvykdytų projektų 
rezultatus  



Socialinės paslaugų plėtra

Seniūnijų ir parapijų lygyje 
Visomis priemonėmis remti ir stiprinti 
šeimos instituciją, ir ypač tėvo 
vaidmenį  

Geros patirties ir gerų pavyzdžių 
viešinimas 

Gyventojų savitarpio paramos ir 
labdaros skatinimas



Žalingų įpročių prevencija

Nepakantumas ir aktyvi kova prieš girtavimą:

Motyvuoti policijos pareigūnus (dalį 
baudos paliekant pareigūnui) atskleisti 
ir bausti pagal įstatymus naminės 
degtinės ir pilstuko gamintojus ir 
prekeivius  

Griežtinti prekybos alkoholiu taisykles. 

Plėsti išblaivinimo paslaugas 

Įteisinti priverstinį gydymą nuo 
alkoholizmo artimųjų prašymu. 



Žalingų įpročių prevencija

Nepakantumas ir aktyvi kova 
prieš smurtą

Sudaryti sąlygas laikinai Izoliuoti nuo 
šeimos smurtaujantįjį, (pvz. nakvynės 
namuose) Apgyvendinimo paslaugos 
mokamos arba kompensuojamos 
darbais

Žalos atlyginimas smurto aukai

Sudaryti galimybę žalos atlyginimą 
pakeisti psichologinės ir socialinės 
reabilitacijos kursais 


