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METODIKOS/PAGALBOS MECHANIZMO APRAŠYMO FORMA
Metodikos/pagalbos mechanizmo
pavadinimas
Tikslinė grupė, kuriai skirta
metodika/pagalbos mechanizmas
Teorinis metodikos/pagalbos
mechanizmo pagrindimas

Aprašoma, kuo remiantis metodika/pagalbos mechanizmas buvo
kuriamas (metodikos/pagalbos mechanizmo sukūrimo eiga/istorija ir
atskiri etapai, teorijos, pasiteisinusios praktikos, tyrimai, analizės,
moksliniai įrodymai ir pan.).

Metodikos/pagalbos mechanizmo
turinys

Aprašymas turi pilnai atskleisti metodikos/pagalbos mechanizmo
principus, įrankius ir darbo metodus, turi būti aiški metodikos/pagalbos
mechanizmo esmė. Jei tai naujas pagalbos mechanizmas – įvardijama,
kiek ir kokios konkrečios naujos paslaugos ir nauji darbo metodai bus
taikomi, ir kiek ir kokios – jau šiuo metu prieinamos paslaugos ir darbo
metodai.

Metodikos tinkamumas Lietuvos
situacijai

Pateikiama analizė (gali būti atlikta paties pareiškėjo) pagrindžianti,
kad metodiką/pagalbos mechanizmą galima adaptuoti Lietuvos
sąlygomis ir kaip metodika/pagalbos mechanizmas atitinka Lietuvos
socialinę, kultūrinę, ekonominę, teisinę situaciją.

Metodikos/pagalbos mechanizmo
gairės/vadovas ar kt. dokumentas
arba nuoroda į jį (lietuvių ir (ar)
anglų kalba)

Turi būti pridėtas dokumentas, kuris atskleidžia aiškų
metodikos/pagalbos mechanizmo turinį, principus, darbo metodus ir
įrankius, aiškiai įvardija tikslines grupes, kt. – tai yra, paaiškina
metodikos/pagalbos mechanizmo turinį ir jos taikymą arba pateikta
nuoroda į tokį dokumentą, pagal kurią galima susipažinti su jo turiniu.

Metodikos/pagalbos mechanizmo
teigiamas poveikis tikslinei grupei ir
efektyvumas

Jei tokie tyrimai/analizės/vertinimai buvo atlikti – pateikti trumpą
aprašymą, pridėti susijusią medžiagą (lietuvių ir (ar) anglų kalba) arba
nuorodas į tokią medžiagą (lietuvių ir (ar) anglų kalba). Jei ne – būtina
pagrįsti, kodėl manoma, kad metodika/pagalbos mechanizmas turi/turės
teigiamą poveikį pasirinktai tikslinei grupei, kaip konkrečiai keis jos
situaciją.
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Pagrindimas, kodėl ši
metodika/pagalbos mechanizmas yra
reikalingas ir naudingas projekto
tikslinei grupei, kokius konkrečius
jos poreikius atitinka ir kaip
Metodikos/pagalbos mechanizmo
poveikio tyrimas/analizė

Nurodoma, kokie metodai ir instrumentai bus naudojami, siekiant
įvertinti metodikos/pagalbos mechanizmo poveikį tikslinei grupei –
būtina įvertinti tikslinės grupės situaciją projekto pradžioje ir projekto
pabaigoje, ir nurodyti konkrečius pokyčius, kurie įvyko dėka taikytos
metodikos/pagalbos mechanizmo. Poveikio tyrimas/analizė turi remtis
konkrečiais įrodymais, kurie aiškiai rodo metodikos/pagalbos
mechanizmo teigiamą poveikį tikslinei grupei

Metodikos/pagalbos mechanizmo
atitikimas teisės aktams

Trumpai paaiškinama, kaip metodika/pagalbos mechanizmas atitinka
teisės aktus, pvz., socialinių paslaugų teikimo reglamentavimą, ar būtų
reikalingi ir kokie, teisės aktų pakeitimai, kad metodika/pagalbos
mechanizmas galėtų būti taikomas Lietuvoje
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DARBO MODELIO APRAŠYMO FORMA
Sritis, kurią apima darbo modelis

Pvz., kompleksinių paslaugų teikimas vaikams, patyrusiems seksualinę
prievartą ir išnaudojimą.

Tikslinė grupė
Esamas Lietuvoje taikomas darbo
modelis

Aprašoma, kaip šiuo metu yra dirbama su projekto tiksline grupe, kuo toks
darbo modelis ydingas.

Ydingą praktiką patvirtinantys
įrodymai

Jei teigiama, kad dabartinis darbo modelis yra neefektyvus ar netinkamas,
pagal galimybes, reikėtų pridėti tą įrodančius faktus, pvz., Valstybės
kontrolės tyrimus, mokslinius ar kitokio pobūdžio patikimus tyrimus,
analizes ar pan. arba nuorodą (-as) į tokius šaltinius lietuvių kalba.

Siūlomas naujas darbo modelis

Aiškiai įvardijama, kas konkrečiai bus keičiama, koks naujas darbo
algoritmas bus kuriamas ar tobulinamas esamas, kaip bus paruošti
specialistai tokio naujo darbo modelio taikymui, kokių pokyčių, resursų
reikia naujam darbo modeliui, kaip jis keis esamą situaciją, kuo bus
geresnis nei esamas darbo modelis. Taip pat, turi būti aiškus darbo modelio
turinys – kas bus daroma, kas tą darys (kokie specialistai) ir kaip tai bus
daroma.

Darbo modelio tinkamumas
Lietuvos situacijai

Pateikiama analizė (gali būti atlikta paties pareiškėjo) pagrindžianti, kad
darbo modelį galima adaptuoti Lietuvos sąlygomis ir kaip darbo modelis
atitinka Lietuvos socialinę, kultūrinę, ekonominę, teisinę situaciją.

Darbo modelio teigiamas poveikis Jei tokie tyrimai/analizės/vertinimai buvo atlikti – pateikti trumpą
tikslinei grupei ir efektyvumas
aprašymą, pridėti susijusią medžiagą arba nuorodas į tokią medžiagą. Jei
ne – būtina pagrįsti, kodėl manoma, kad naujas darbo modelis turi/turės
teigiamą poveikį pasirinktai tikslinei grupei, kaip konkrečiai keis jos
situaciją
Pagrindimas, kodėl toks darbo
modelis yra reikalingas ir
naudingas projekto tikslinei
grupei, kokius konkrečius jos
poreikius atitinka ir kaip
Darbo modelio poveikio
tyrimas/analizė

Nurodoma, kokie metodai ir instrumentai bus naudojami, siekiant įvertinti
naujo darbo modelio poveikį tikslinei grupei – būtina įvertinti tikslinės
grupės situaciją projekto pradžioje ir projekto pabaigoje, ir nurodyti
konkrečius pokyčius, kurie įvyko dėka naujo darbo modelio. Poveikio
tyrimas/analizė turi remtis konkrečiais įrodymais, kurie aiškiai rodo naujo
darbo modelio teigiamą poveikį tikslinei grupei

