N ac

io

nal ini s skurdo maLinimo

org

an

tzacrjq t inkl as
2014 m. rugsejo 17 d.
Vilnius

Lietuvos Respublikos
Savivaldybiq asociacijos direktorei
Romai Zakaitienei
Lietuvos Respublikos
Savivaldybiq asociacijos patarejai socialiniais klausimais
Audronei Vareikvtei

DEL LESU, SKIRTU PINIGINEI SOCIALINIAI PARAMAI, PANAUDOJIMO
Nuo 2012 metrl sausio L d. Lietuvoje pradeta pinigines socialines paramos sistemos pertvarka isigaliojo Lietuvos Respublikos pinigines socialines paramos nepasiturintiems gyventojams
istatymas (toliau - istatymas). Nuo 20L4 m. sausio men. daugiau teisiq ir atsakomybds skiriant

piniginq socialinq paramq suteikta padioms savivaldybems, lstatyme iteisintas

bendradarbiavimo principas: 3 straipsnis, 7) Pinigines socialinds paramos teikimas remiasi
asmenq, kurie kreipiasi del piniginds socialines paramos, bendruomenes, nevyriausybiniq
organizacijq, savivaldybes, valstybds institucijq ir istaig7 bendradarbiavimu ir tarpusavio pagalba.
Sis principas, pasitelkus NVO, bendruomenes ir kitus suinteresuotus asmenis, leidZia piniginq
socialinq param4 teikti veiksmingiau ir tikslingiau: skirti tiems, kam jos reikia, racionaliau
naudoti skiriamas ldSas.

VieSojoje erdveje vis pasigirsta praneSimq apie atskleistus piktnaudZiavimo atvejus ir
savivaldybiq sutaupytas le5as [pavyzdZiui, www.L5min,lt, 201,4 m. geguZes 15d,: Pa5alpq
melZimo rojaus pabaiga - ivedus nauj4jE tvark4 savivaldybes skaidiuoja sutaupytus milijonusJ.
Tikimes, kad Savivaldybiq asociacija skatins savivaldybes vykdyti monitoring4, ar nauja
grieZtesne tvarka kovojant su piktnaudZiavimu netures nenumatytq pasekmiq, kai ir
vargstantys, nepiktnaudZiaujantys Zmones neiveiks biurokratiniq barjerq ir Iiks ne tik
skurstantys, bet ir be jiems priklausandios paramos. f,aip pat i5rei5kiame viltl, kad pagristai
sutaupytos lbSos bus skirtos socialinei sriiiai - plediamos socialines paslaugos, skatinamas
tiek vaikq ir jaunimo, tiek suaugusiqjq uZimtumas ir pan. Asociacija ,,Nacionalinis skurdo
maZinimo organizacijq tinklas" (Tinklas) yra pasiryZqs ir toliau stebeti situacijq, kokiems
poreikiams tenliinti yra panaudojamos savivaldybiq sutaupytos socialines paramos Ie5os.
Tinklas vienija bemaZ 50 su ivairiomis socialinds atskirties grupemis dirbandiq organizacijq,
kurios veikia nacionaliniu, regioniniu ir vietiniu lygmenimis. Tinklas ir jo nariai yra pa.sirengQ
bendradarbiauti su Savivaldybiq asociacija ir savivaldybrbmis, siekant tikslingiau ir
veiksmingiau skirti socialinq paramE ir teikti konstruktyvius pasifllymus socialin6s
politikos klausimais. Kad skurdo ir socialines atskirties 'maZinimas - vienas svarbiausiq
valstybes prioritetq - yra parei5kuti tiek LR Prezidente, tiek LR Vyriausybe. Tikimes, kad ir
savivaldybems 5is opus klausimas taps pagrindiniu prioritetu, kuri sprendZiant butinas
glaudesnis bendradarbiavimas su nevyriausybinemis organizacijomis.
Tikimes nuoiirdaus bendradarbiavimo.
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