
„Įkalinimo įstaigų personalo kompetencijų stiprinimas, skiriant daugiau dėmesio įkalintų asmenų 

mokymui“ 

 

Projekto vykdytojas Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministerijos 

Projekto partneriai Valstybės įstaiga Norvegijos pataisos tarnybų pareigūnų akademija 

(KRUS), Kalėjimų departamento Mokymo centras, Pravieniškių 

pataisos namai-atviroji kolonija, Kauno nepilnamečių tardymo 

izoliatorius-pataisos namai. 

Projekto tikslas Projekto tikslai: 

- gerinti praktinio bausmių vykdymo sistemos darbo organizavimą, 

tobulinant personalo profesines ir socialines kompetencijas; 

- lavinti bausmių vykdymo sistemos darbuotojų administracinius ir 

profesinius įgūdžius; 

- gerinti įkalintų asmenų priežiūros ir socialinės reabilitacijos 

organizavimą, siekiant resocializuoti laisvės atėmimo vietose esančius 

nuteistuosius, kad jie galėtų grįžti į normalų gyvenimą, nebedarytų 

nusikaltimų, o visuomenė jaustųsi kiek įmanoma saugiau; 

- siekti efektyvesnės suimtų (nuteistų) asmenų motyvacijos bei 

tinkamos jų sveikatos priežiūros; 

- teikti psichologinę ir socialinę pagalbą suimtiesiems (nuteistiesiems) 

bei mokyti juos socialaus elgesio pagrindų, kad jie lengviau galėtų 

integruotis į darbo rinką, visuomenę ir tokiu būdu padėti eliminuoti ar 

sumažinti priežastis, dėl kurių teisės pažeidėjai gali vėl pradėti linkti į 

nusikalstamumą; 

- suteikti tinkamas sąlygas nepilnamečiams suimtiesiems dalyvauti 

formaliojo ir neformaliojo ugdymo veikloje.     

Laukiami rezultatai Įgyvendinus projektą numatoma pasiekti šiuos rodiklius: 

- 16 mokymų bausmių vykdymo sistemos personalui, kurių metų bus 

apmokyta  1515  bausmių vykdymo sistemos darbuotojų; 

- 2 mokymai įkalintiems asmenims, kuriuose dalyvaus 650 nuteistųjų; 

- sukurta 70 mokymo vietų;  

- įrengtos 7 šiuolaikinių reikalavimų mokykloms atitinkančios mokymo 

klasės;  

- užtikrintas nepertraukiamas artimas laisvėje bendrojo lavinimo 

mokyklas lankančių mokinių mokymosi sąlygoms bendrasis lavinimas 

nepilnamečiams, patekusiems į tardymo izoliatorių.  

Projekto pridėtinė vertė – bausmių vykdymo sistemos darbuotojų 

socialinio darbo kompetencijų tobulinimas bei suimtųjų nepilnamečių 

nepertraukiamo bendrojo lavinimo užtikrinimas sąlygos efektyvesnę ir 

sėkmingesnę nuteistųjų (tarp jų ir nepilnamečių asmenų) reintegraciją į 

visuomenę. 

Įgyvendinimo terminas Iki 2016 m. balandžio 30 d. 

Finansavimo šaltinis Norvegijos finansinio mechanizmo lėšos ir Lietuvos Respublikos 

bendrojo finansavimo lėšos. 

Biudžetas 2416490,42 Lt 

Kontaktinis asmuo Eugenijus Šuliokas, tel. (8 5) 271 9016, el. p. 

eugenijus.suliokas@kaldep.lt 

 

 

 

 


