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Pranešimas spaudai 
Liuksemburgas, 2021 m. sausio 21 d. 

ES humanitarinė pagalba švietimo 
srityje turėtų būti teikiama ilgiau ir 
pasiekti daugiau mergaičių 
Pastaraisiais metais ES pagalba švietimui ekstremaliųjų situacijų ir užsitęsusių krizių atveju 
buvo gana veiksminga įgyvendinant atitinkamus pagalbos projektus. Tačiau šiandien 
paskelbtoje Europos Audito Rūmų specialiojoje ataskaitoje taip pat nurodyta keletas trūkumų. 
Apskritai ES parama pasiekia daugiau berniukų, nors konfliktų regionuose labiau tikėtina, kad 
mokyklos nelankys mergaitės. ES pagalbos efektyvumui taip pat būtų naudingi ilgesnės 
trukmės projektai, geresnė sąnaudų analizė ir didesnis grynųjų pinigų švietimo reikmėms 
programų tvarumas. 

Skaičiuojama, kad 64 milijonai besivystančiose šalyse gyvenančių vaikų nelanko pradinės 
mokyklos. Pusė jų gyvena konfliktų paveiktose vietovėse. Galimybė įgyti išsilavinimą jiems 
suteikia mokymosi galimybių, taip pat skubią fizinę apsaugą, gyvybiškai svarbių žinių ir įgūdžių. 
Europos Komisija neseniai padidino pagalbą švietimo srityje iki 10 % visos savo humanitarinės 
pagalbos, o 2019 m. šiai pagalbai buvo skirta apie 160 milijonų eurų. 

Auditoriai nustatė, kad ES pagalba prisidėta humanitarinių krizių metu atkuriant ir išlaikant 
prieigą prie saugaus ir geros kokybės švietimo. Projektai buvo svarbūs ir gerai koordinuoti, o 
Europos Komisija sprendė problemas, kurias ji nustatė per stebėjimo vizitus. Todėl įgyvendinant 
projektus pavyko pasiekti daugumą jų tikslų. 

„Su palyginti menkomis priemonėmis ES galėjo padėti daugeliui mokyklos nelankančių vaikų 
krizės paveiktose vietovėse“, – teigė už ataskaitą atsakingas Europos Audito Rūmų narys Hannu 
Takkula. – Tačiau jos parama švietimui ekstremaliosiose situacijose turi būti patobulinta, kad 
būtų pasiektas šios kilnios priežasties efektyvumo ir aktualumo lygis.“ 

Dauguma projektų vykdomi per trumpai (10–12 mėn.), kad būtų patenkinti ilgalaikių krizių vaikų 
daugiamečiai švietimo poreikiai. Tai reiškė, kad ES pagalba buvo ne tokia efektyvi ir buvo sunkiau 
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rasti tvarių sprendimų. Kalbant apie efektyvumą auditoriai rekomenduoja Komisijai pagerinti 
sąnaudų analizes, kad būtų pasiekta daugiau naudojant tą pačią pinigų sumą. 

Mergaitėms kyla didesnė rizika nei berniukams nebaigti mokyklos, nes jos dažniau dirba namų 
ūkyje, patiria smurtą ir anksti išteka. Tačiau auditoriai savo ataskaitoje nurodo, kad mergaičių 
dalis, kurią norėta pasiekti ir (arba) dalis, kuri buvo pasiekta, neatspindi didesnių sunkumų, su 
kuriais jos susidūrė. 

Pagaliau ES grynųjų pinigų švietimo reikmėms projektais daroma per mažai, kad būtų sumažinta 
paramos gavėjų priklausomybė nuo pagalbos pinigais. Todėl auditoriai rekomenduoja Komisijai 
planuoti, kad pasibaigus humanitarinės pagalbos teikimui rezultatai būtų tvarūs, pavyzdžiui, 
skatinant savarankiškumą ir susiejant daugiau paramos gavėjų šeimų su pragyvenimo 
sprendimais. 

 
 

Bendroji informacija 

Per Komisijos Europos civilinės saugos ir humanitarinės pagalbos operacijų generalinį direktoratą 
(ECHO GD) ES teikia humanitarinę pagalbą tiems, kuriuos užklupo nelaimės. Ji remia įvairią 
švietimo veiklą, pavyzdžiui, klasių įrengimą ar remontą, aprūpinimą mokymosi medžiaga ir 
baldais, mokytojų mokymą, spartesnio švietimo paslaugų teikimą siekiant padėti vaikams grįžti į 
mokyklą, tėvų informuotumo apie švietimo svarbą didinimą ir grynųjų pinigų skyrimą šeimoms, 
kad vaikai galėtų lankyti mokyklą. 
Auditas, apie kurį paskelbta šiandien, apima projektus Jordanijoje ir Ugandoje, kuriose 2017–
2019 m. ES įsipareigojimai sudarė atitinkamai 18 milijonų eurų ir 16 milijonų eurų. Turkija, kuri 
yra didžiausia švietimo ekstremaliųjų situacijų atvejais ES lėšų gavėja (84 milijonai eurų), buvo 
įtraukta į kitą 2018 m. paskelbtą auditą. 

Specialioji ataskaita Nr. 02/2021 „ES humanitarinė pagalba švietimo srityje: pažeidžiami vaikai 
sulaukia pagalbos, tačiau ji turėtų būti teikiama ilgiau ir pasiekti daugiau mergaičių“ paskelbta 
Audito Rūmų interneto svetainėje (eca.europa.eu) 23 ES kalbomis. 

Audito Rūmai savo specialiąsias ataskaitas pristato Europos Parlamentui ir ES Tarybai bei kitoms 
suinteresuotosioms šalims, kaip antai nacionaliniams parlamentams, pramonės srities 
suinteresuotiesiems subjektams ir pilietinės visuomenės atstovams. Didžioji jų ataskaitose 
pateiktų rekomendacijų dalis yra praktiškai įgyvendinamos. 

Kontaktai spaudai dėl šios ataskaitos 

Vincent Bourgeais, e. paštas vincent.bourgeais@eca.europa.eu, 
tel. (+352) 4398 47 502, mob. tel. (+352) 691 551 502 
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