
Pataisos inspekcijų darbo kokybės tobulinimas, organizuojant nuteistųjų, kuriems laisvės 

atėmimo bausmės vykdymas atidėtas, ir grįžusių iš įkalinimo įstaigų asmenų reintegraciją į 

darbo rinką 

 

Projekto vykdytojas Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 

Projekto partneriai Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Kauno 

regiono pataisos inspekcija, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos 

teisingumo ministerijos Šiaulių regiono pataisos inspekcija, Kalėjimų 

departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Klaipėdos 

regiono pataisos inspekcija, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos 

teisingumo ministerijos Panevėžio regiono pataisos inspekcija, Kalėjimų 

departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Vilniaus regiono 

pataisos inspekcija 

Projekto tikslas 1) Tobulinti pataisos inspekcijų darbuotojų, dirbančių su nuteistaisiais 

(kuriems bausmės vykdymas atidėtas) ir asmenimis, paleistas iš laisvės atėmimo 

įstaigų, kvalifikaciją. 

2) Padėti nuteistiesiems, kuriems bausmės vykdymas atidėtas, ir 

grįžusiems iš įkalinimo įstaigų asmenims reintegruotis į darbo rinką. 

Projekto veiklos Stažuotės užsienio šalių probacijos ar įkalinimo įstaigose. 

Dalyvavimas tarptautinėse konferencijose. 

Mokymai darbuotojams. 

Nuteistųjų ir asmenų, paleistų iš laisvės įkalinimo įstaigų mokymas ir 

konsultavimas. 

Nuteistųjų, kuriems laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas, ir paleistųjų iš 

laisvės atėmimo vietų motyvavimo modulio sukūrimas. 

Rezultatai Per trejų metų laikotarpį projekto metu buvo konsultuoti 447 nuteistieji, kuriems 

laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas, ir grįžusių iš įkalinimo įstaigų 

asmenų. Iš jų po konsultacijų,  mokymų ir kitų jų integracijai į darbo rinką skirtų 

priemonių įsidarbino arba pradėjo mokytis apie 45 procentus dalyvavusiųjų 

projekte. 

Įgyvendinimo terminas nuo 2009-03-09 iki 2012-03-08 

Finansavimo šaltinis Europos socialinio fondo lėšos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos 

(pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto 

„Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ įgyvendinimo priemonę „Socialinės 

rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“) 

Biudžetas 1.813.361,00 Lt 

Papildoma informacija Projektas 2012 m. gruodį teiktas Geriausio Europos socialinio fondo lėšomis 

finansuoto projekto konkursui ir iš pateiktų 60 projektų atrinktas kandidatu 

nominacijai „Projekto dalyvio svajonės įgyvendinimas“. Kalėjimų departamentas 

2010 m. pripažintas Švietimo mainų paramos fondo organizuoto konkurso 

laureatu, t. y geriausiai vykdančiu veiklą socialinės atskirties ir rizikos grupėms. 

Gerosios patirties pavyzdžiu išrinktas šis projektas „Pataisos inspekcijų darbo 

kokybės tobulinimas, organizuojant nuteistųjų, kuriems laisvės atėmimo bausmės 

vykdymas atidėtas, ir grįžusių iš įkalinimo įstaigų asmenų reintegraciją į darbo 

rinką“. Išsamesnė informacija apie tai skelbiama internete 
http://www.smpf.lt/uploads/documents/docs/697_69b12051fcbe8a9929b3a8f512f98cc1.pdf 
Švietimo mainų paramos fondo parengtame elektroniniame leidinyje „Profesinio 

orientavimo paslaugos socialinės atskirties ir rizikos grupėms. Gerosios praktikos 

vadovas“ 

Kontaktinis asmuo Renata Katinaitė-Lodh, Kalėjimų departamento Probacijos skyriaus vyriausioji 

specialistė, tel.: (8 5) 271 9056, el. paštas: renata.katinaite@kaldep.lt 
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