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I. BENDROJI DALIS 

 

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro pagrindinė paskirtis – teikti kompleksinę 

pagalbą: ilgalaikę, trumpalaikę socialinę pagalbą vaikams, šeimoms, globėjams (rūpintojams) ir 

įtėviams. Centre teikiamos bendrosios ir specialiosios, stacionarios ir nestacionarios vaikų socialinės 

globos, pagalbos šeimai, bendruomenei paslaugos. 

          Vaikai į socialinės globos įstaigas daugiausia patenka iš socialinių įgūdžių stokojančių šeimų. 

Šie vaikai dažnai turi elgesio problemų, todėl artimi giminaičiai nenori jų globoti. Vaikai, globojami 

institucijoje, sunkiau pasiruošia savarankiškam gyvenimui. Iš globos institucijos išėjusio vaiko 

situacija dažnai būna sudėtingesnė nei šeimoje globojamo vaiko. Vaikų globos institucijoje sistema 

sąlygoja nevisavertį vaikų pasirengimą savarankiškam gyvenimui – šeimoje globoti vaikai lengviau 

pritampa visuomenėje. 

Centro misija  

 Teikti profesionalias socialines paslaugas socialinių įgūdžių stokojančioms šeimoms 

bei jų vaikams, skirtas apsaugoti vaiką ir išsaugoti jam šeimą. Skatinti pilnavertišką šeimos socialinį 

funkcionavimą bei didinti socialiai pažeidžiamų asmenų galimybes savarankiškai integruotis į 

visuomenę. 

 

Centro uždaviniai 

1. Saugoti vaiko teises ir teisėtus interesus.  

2. Didinti socialinių įgūdžių stokojančių šeimų vaikų ir be tėvų globos likusių vaikų galimybę 

gyventi visavertį gyvenimą normaliomis sąlygomis, skatinant atkurti vaiko ir jo šeimos 

ryšius su supančia aplinka išvengiant specialiųjų (stacionarių) paslaugų teikimo. 

3. Sudaryti vaikui artimas šeimos aplinkai gyvenimo sąlygas, atitinkančias jo amžių, sveikatą 

ir brandą laikinai apgyvendinus jį Centre tol, kol bus išspręstas grąžinimo tėvams arba 

globos (rūpybos) nustatymo klausimas.  

4. Teikti socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas socialinių įgūdžių stokojančioms 

šeimoms.  

5. Organizuoti vaikų laisvalaikį, užimtumą ir ugdymą. 

6. Krizinėje situacijoje atsidūrusioms šeimoms bei asmenims grąžinti gebėjimus pasirūpinti 

savimi bei integruotis į šeimą ir visuomenę.  

7. Krizinėje situacijoje atsidūrusioms šeimoms bei asmenims teikti informavimo, 

konsultavimo, atstovavimo, maitinimo, aprūpinimo būtiniausiais daiktais socialines bei 

psichologo paslaugas.  



Centras yra mišri socialinių paslaugų įstaiga, kurioje veikia 6 padaliniai: 

Intensyvios krizių įveikimo pagalbos padalinys, teikiantis kompleksinę pagalbą vaikams ir (ar) 

šeimoms, turinčioms vaikų, atsidūrusiems krizinėje situacijoje, laikino apgyvendinimo paslaugas 

krizių atvejais ar dėl šeimoje iškilusių problemų, dėl kurių atsiranda grėsmė vaiko sveikatai ar 

gyvybei; 

Pagalbos šeimai padalinys, teikiantis socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo 

paslaugas, kompleksines, sociokultūrines paslaugas, socialinę-psichologinę pagalbą socialinę riziką 

patiriančioms ir (ar) socialinių įgūdžių stokojančioms šeimoms, turinčioms vaikų ir (ar) vaikams kartu 

su jų atstovais (atstovu) pagal įstatymą, jeigu vaikui pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos 

pagrindų įstatymą nustatyta laikinoji priežiūra, siekiant grąžinti gebėjimą pasirūpinti savimi bei 

integruotis į visuomenę; 

Globos centras, kuris, įgyvendindamas vaiko globėjo (rūpintojo) teises ir pareigas, pagal tarpusavio 

bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį perduoda likusį be tėvų globos (rūpybos), socialinę 

riziką patiriantį vaiką prižiūrėti budinčiam globotojui, savo aptarnaujamoje teritorijoje teikiantis 

pagalbą globėjų globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams, 

įvaikintiems vaikams bei globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams, šeimynų 

dalyviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti; 

Vaikų socialinės globos padalinys: 

1. teikiantis trumpalaikę (ilgalaikę) socialinę globą vaikams, turintiems fizinę, proto 

negalią ir (ar) psichikos sutrikimų, dėl kurių jiems nustatytas sunkus neįgalumo lygis; 

2. teikiantis laikino atokvėpio paslaugas – trumpalaikio pobūdžio specialiąsias socialinės 

priežiūros vaikams su sunkia negalia, kuriuos namuose augina, prižiūri ir (ar) globoja (rūpina) kartu 

gyvenantys artimieji, kurie laikinai dėl tam tikrų priežasčių negali jais pasirūpinti; 

3. teikiantis trumpalaikę iki 3 mėnesių socialinę globą (rūpybą) vaikams, laikinai 

likusiems be tėvų globos (rūpybos) ir socialinės rizikos vaikams; 

Vaikų dienos centras „Arka“, teikiantis vaikams dienos socialinės priežiūros, įvairiapuses 

socialines ir ugdymo paslaugas.  

   Bendruomeninių vaikų globos namų padalinys, veikiantis Vilniaus r., Avižienių sen., Bendorių 

k., Bendorėlių 2-ojoje al. 46, ir Vilniaus r., Avižienių sen., Bendorių k., Vilnios g. 3, pagal šeimai 

artimos aplinkos modelį ir teikiantis ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą vaikams, likusiems be 

tėvų globos (rūpybos), socialinę riziką patiriantiems vaikams. 

   Struktūriniai padaliniai nėra juridiniai asmenys, jie veikia pagal Centro Nuostatus ir atsako pagal 

Centro prievoles. 

 



 II. VYKDYTA VEIKLA, ĮGYVENDINANT NUSTATYTOS VEIKLOS TIKSLUS 

 

Paslaugų gavėjų skaičius 2021 m.  

Bendruomeniniai vaikų globos namų padaliniai 

   Nuo 2021-06-02 Socialinių paslaugų ir priežiūros departamentas prie socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos išdavė licenciją (Nr. L000000945) socialinei globai teikti. Licencijos 

rūšis: Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) vaikams socialinės globos įstaigoje, išskyrus 

šeimyną. 

  Bendruomeniniuose vaikų globos namuose (BVGN) adresu Bendorėlių 2-oji al. 46, 

Bendorių k., Avižienių sen., Vilniaus r. gyvena 7 vaikai, o BVGN adresu  Vilnios g. 3, Bendorių k., 

Avižienių sen., Vilniaus r. gyvena 3 vaikai. Viename BVGN gali gyventi ne daugiau kaip 8 vaikai.  

Vaikų globa (rūpyba) 

Vaikų skaičius 2021 m. gruodžio 31 d.   

 

Iš jų  

Vaikai, kuriems nustatyta nuolatinė globa 

(rūpyba) 

7 

Vaikai, kuriems nustatyta laikinoji globa 

(rūpyba) 

3 

 

Pagalbos šeimai padalinio paslaugų gavėjų skaičius:  

Sutarties 

Nr. 

Suaugusių 

asmenų skaičius 

Vaikų 

skaičius 

Apgyvendinimo 

data 

Pastabos 

01/2021 1 2 2020-01-08 paslaugos nutrauktos  

02/2021 1 1 2021-02-02 paslauga nutraukta 

03/2021 1 1 2021-03-02 paslaugos nutrauktos  

04/2021 1 1 2021-03-05 paslaugos nutrauktos  

05/2021 1 1 2021-04-16 paslaugos nutrauktos  

06/2021 1 1 2021-04-19 paslaugos nutrauktos  

07/2021 1 1 2021-05-26 paslaugos nutrauktos  

08/2021 1 1 2021-06-03 paslaugos nutrauktos  

09/2021 1 3 2021-07-01 paslauga nutraukta 

10/2021 1 2 2021-07-30 paslauga nutraukta 

11/2021 1 1 2021-08-05 paslauga tęsiama 

12/2021 1 1 2021-10-26 paslauga tęsiama 



13/2021 1 0 2021-10-27 paslauga nutraukta 

14/2021 - 1 2021-11-03 paslauga tęsiama 

 

Žemiau pateiktoje diagramoje nurodome paslaugų gavėjų kaitą per 2019-2021 m. Paslaugų gavėjų 

skaičius išlieka stabilus.  

 

Intensyvios krizių įveikimo pagalbos padalinyje per 2021  metus paslaugos buvo suteiktos 32 

asmenims.  

Globos centras 

Globos centre yra modernus, šiuolaikiškai įrengtas vaikų žaidimų kambarys, kuriame 

organizuojami globojamų vaikų susitikimai su jų biologiniais tėvais šalims patogiu laiku. Susitikimai 

yra stebimi Globos centro specialistų. Siekiant užtikrinti tinkamą ir efektyvią pagalbą globojamiems 

vaikams ir jų globėjams, Globos centro koordinatoriai reguliariai lankosi globėjų namuose, 

konsultuoja globėjus ir renka, kaupia, analizuoja ir sistemina informaciją, siekiant išsiaiškinti, kokia 

pagalba ir kokios paslaugos yra reikalingos globojamiems vaikams ir jų globėjams.  

Globos centras paskutinius 1,5 metų dalyvauja Projekte „Socialinių paslaugų kokybės 

gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“, kurio tikslas – didinti Lietuvos socialinių paslaugų 

kokybę, nuolat tobulėti, mokytis ir vystytis, kad paslaugų vartotojams visoje Europoje būtų 

garantuotos kokybiškos paslaugos. Projekto metu buvo sukurta 10 naujų tvarkų reglamentuojančių 

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro veiklą. Dar daugelis tvarkų buvo derinta ir patikslinta. 

Tvarkomis yra vadovaujamasi, gaunamas paslaugų gavėjų atgalinis ryšys, jie yra įtraukiami į 

planavimą, vertinimą ir tiesioginį gyvenimo kokybės gerinimą.  
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Teikti ir organizuoti 

kokybišką pagalbą, siekiant 

užtikrinti tinkamą vaiko 

priežiūrą, auklėjimą, ugdymą 

ir atstovavimą galima tik 

suvienijus jėgas, todėl Globos 

centro specialistai glaudžiai ir 

efektyviai bendradarbiauja su 

kitomis institucijomis 

(gydymo įstaigos, mokyklos, 

ikimokyklinio ugdymo 

įstaigos, socialinių paslaugų 

centras, kiti globos centrai). 

Surinkus informaciją iš 

skirtingų įstaigų, galima 

konstruktyviai organizuoti 

pagalbą ir paslaugų teikimą globėjams ir jų globojamiems vaikams. Globos centro koordinatoriams 

neretai tenka tarpininkauti dėl bendrabučio globojamiems paaugliams suteikimo ar dėl galimybės 

globojamiems vaikams lankyti ikimokyklinio ugdymo įstaigas arčiau vaikų gyvenamosios vietos, taip 

pat buvo tarpininkaujama dėl būtinų priemonių globojamiems vaikams užtikrinimo karantino metu, 

kai buvo vykdomas mokymas nuotoliniu būdu dėl COVID-19 pandemijos ir taikomų apribojimų. 

 

Paslaugos pavadinimas Suteikta paslaugų 

Informavimas 422 

Konsultavimas  631 

Tarpininkavimas ir atstovavimas 183 

Kitos paslaugos (atokvėpio organizavimas ir teikimas, palaikymo 

pokalbiai, transporto organizavimas ir kt.) 

353 

 

27%

40%

11%

22%

Globos koordinatorių paslaugos 
2021 m.

Informavimas

Konsultavimas

Tarpininkavimas ir
atstovavimas

Kita



Be pagrindinių ir dažniausiai teikiamų paslaugų nurodytų aukščiau globos koordinatoriai 

teikia ir kitas paslaugas, dažnu atveju jos yra būtinesnės: atokvėpio organizavimas ir teikimas, 

palaikymo pokalbiai, transporto organizavimas, sociokultūrinės paslaugos, poreikių vertinimas ir 

pagalbos planų rengimas ir 

kt. Tokių paslaugų šiais 

metais buvo suteikta 353, 

kas sudarė apie 22 % visų 

koordinatorių suteiktų 

paslaugų. Kaip rodo 

diagramos duomenys kitos 

paslaugos (dažniausiai 

neplanuotos ir teikiamos 

skubiai atsižvelgiant į 

situaciją) užima beveik 

ketvirtadalį globos 

koordinatoriaus darbų.  

Kaip matome 

diagramoje palyginus paslaugų skaičių su 2020 m. duomenimis yra padidėjęs konsultavimo paslaugų 

skaičius ir sumažėję informavimo ir tarpininkavimo skaičiai. Tikėtina, jog tai susiję su Globos centre 

diegiama paslaugų gerinimo sistema „EQUASS“, kuri tarp kitų kriterijų, didelį dėmesį skiria 

paslaugų gavėjų įgalinimui ir tiesioginiame jų dalyvavime paslaugų organizavime, teikime ir 

vertinime. Mažesnis šių paslaugų skaičius gali reikšti padidėjusį paslaugų gavėjų savarankiškumą. 
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Lyginant GIMK specialistų suteiktų paslaugų skaičių 2021 m. su 2020 m. matomas 

informavimo paslaugų didėjimas, konsultavimo paslaugų skaičiui išliekant panašiam. Tai gali reikšti 

didesnį susidomėjimą Globos centro veikla ir teikiamomis paslaugomis, pažymint veiklos viešinimo 

svarbą ir efektyvumą metų eigoje. Manoma, kad viešinimo planui ir pasirinktiems instrumentams 

duodant rezultatą atitinkamai padidėjo susidomėjimas globa, įvaikinimu ir budinčio globotojo veikla.  

Psichologinės pagalbos teikimas Globos centre: 

Kliento tipas: Pagalbos 

gavėjų 

skaičius: 

Konsultacijų 

skaičius 

Budintis globotojas  3 12 

Globėjas (rūpintojas) 10 44 

Globėjas (rūpintojas) artimas giminaitis 8 28 

Šeimynos dalyvis 1 1 

Globojamo vaiko biologiniai tėvai 2 2 

Globėjo (rūpintojo) šeimoje globojamas (rūpinamas) vaikas 

(išskyrus artimųjų giminaičių šeimoje) 

12 57 

Globėjo (rūpintojo) artimojo giminaičio šeimoje 

globojamas (rūpinamas) vaikas 

7 29 

GC Darbuotojai (pvz. koordinatorius, GIMK) 6 39 

Viso: 49 212 
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Globos centro psichologai  teikia konsultacijas globėjams ir jų globojamiems vaikams, 

dalyvauja globos ir įvaikinimo viešinimo procesuose, organizuoja ir veda savitarpio pagalbos 

grupių susitikimus (viso 8 susitikimai), veda paskaitas įvairiomis progomis ir temomis (kaip pvz. 

Globėjų savaitės metu buvo pravesta paskaita “Paauglystės iššūkiai: kaip su jais tvarkytis”). Taipogi 

vedami edukaciniai užsiėmimai BVGN globotiniams ir globėjų šeimose augantiems vaikams. Taip 

pat aktyviai dalyvauja Globos centro veikloje: 

- Švietimas psichologiniais klausimais: darbuotojų švietimas ir informavimas.  

- Dalyvavimas susirinkimuose, atvejų aptarimuose.  

- Dalyvavimas atliekant poreikių vertinimus, pagalbos planų rašymą (3 kartai).  

- Vaikų – tėvų susitikimų stebėjimas.  

- Apsilankymai globėjų šeimose arba šeimynoje.  

- Išvadų rengimas.  

2021-11-05 d. Vilniaus rajone esančiuose Bendoriuose iškilmingai atidaryti du nauji 

bendruomeniniai vaikų globos namai, kuriuose laikinajai ir nuolatinei globai bus priimami tėvų 

globos netekę vaikai. Sukurtas trumpas reportažas: https://www.svgc.lt/investicija-i-vaiku-gerove/ 
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Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centras kartu su Vilniaus rajono 

šeimos i vaiko krizių centro Globos centru organizavo globėjų savaitę, kuri tęsėsi nuo birželio 28 d 

iki liepos 4 d. Visą savaitę globėjai kartu su globotinais aktyviai dalyvavo įvairiuose suplanuotose 

veiklose.  

Liepos 3 d. aktyviai dalyvavome pirmą kartą organizuotame globėjų sąskrydyje „Vaikai 

yra vaikai“ Kaune.  

 

 

Globos centras skleidė žinią apie globą ir įvaikinimą Vilniaus rajono savivaldybėse 

organizuotose  šventėse, renginiuose, akcijose (Maišiagalos derliaus šventė; Dūkštų derliaus šventė; 

Kolektyvo „Kapela Świętojańska“ 30-ies metų veiklos šventė). Susitikimų metu pateikė atsakymus į 

rajono gyventojų rūpimus klausimus.  

 

 

 



2021 m. Centras prisidėjo prie tarptautinių akcijų ir švytėjo atitinkamomis spalvomis:    

 

Organų donorystės diena – 2021-10-09 – žalia spalva 

Pasaulinė neišnešiotų naujagimių diena – 2021-11-17 – violetinė spalva 

 

 

Tarptautinė kovos su smurtu prieš moteris diena – 2021-11-25 – oranžinė spalva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Centras nuolat gauna Maisto banko paramą, du kartus per metus dalyvaujame akcijoje, 

renkame maisto produktus ir kitas prekes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendradarbiaujant su asociacija ,,Pomoc Polakom na  Wschodzie“ įgyvendintas 

projektas „Pomoc rzeczowa (odzież, obuwie) dla 20 podopiecznych placówki“, projektui skirta lėšų 

suma siekė 6000 zlotų.  

Nuolat ieškome rėmėjų. 2021 metais buvo organizuojamos įvairios veiklos: 

2021-07-23 Organizuota išvyka į „Pelėdų parkas“ (nemokami bilietai, dalyvavo 17 vaikų) 

2021-08-25 Organizuota išvyka į „ Dubingių žirgynas“ (nemokami bilietai, dalyvavo 15 vaikų) 

2021-08-19 Organizuotas apsilankymas vandens batutų parke. (nemokami bilietai, dalyvavo 15 

vaikų) 
 
 

   2021 metais gauta parama: 

1. „Fielmann“ optika (3 vaikai gavo nemokamus akinius) 

2. Parama naujais drabužiais ( išdalinta 6 vaikams, 4 šeimoms)  

3. Projektas „Vaikų svajonės“( dovanas gavo 4 kūdikiai ir išpildytos 28 vaikų svajonės )  

4. UAB Visma (Sporto inventorius) 

5. UAB Manjana (Vienkartiniai indai) 

6. UAB Party inbox (Papuošimai) 

7. „Braškė ir bebenčiukas“ – vaikiškų koktelių baras (Sveikuolių kokteiliai)  

8. Labdaros ir paramos fondas „Vilties liepsna“ (14 vaikų nemokamai aprūpinti mokyklinėmis 

priemonėms) 

9. UAB Girteka logistics (kanceliarinės priemonės išdalintos 14 vaikų)  

10. UAB Fotoras (sportinę aprangą gavo 9 vaikai 

11. Projektas „Vaikų svajonės“ (mokyklines priemones gavo 30 vaikų) 

12. „Uoga Uoga“ kosmetika (vazelinais 20 vnt. ) 



13. Projektas „Vaikų svajonė“ (išpildyta 16 vaikų Kalėdinių svajonių)  

14. „Biok Lab“ gamykla (higienos priemonės). 

Paramos įteikimo akimirkos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dienos centras 2021 m. sudalyvavo trijuose Vilniaus rajono savivaldybės 

organizuotuose projektuose, kurių tikslas buvo turiningas ir prasmingas laisvalaikio praleidimas bei 

įgūdžių socialinėje ir emocinėje srityse ugdymas. Vaikai praleido laiką prasmingai ir turiningai o 

projekto metu veiklos buvo pritaikytos socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymui. 

 

 

 

Sudalyvavome pirmosios ponios D. Nausedienės rengtoje akcijoje "Baltasis paukštis" 

gavę kvietimą iš Vilniaus rajono savivaldybės. Dalis mūsų darbelių liko ant eglutės savivaldybėje, o 

kita dalis nutūpė ant Prezidentūros eglės. 

 

 

 

Darbuotojų skaičius 2021 m. Patvirtintų etatų 54. Centre dirba 50 darbuotojų.  

 

 

 



Darbuotojų kvalifikacija 

Darbuotojai nuolat kelia kvalifikaciją, dalyvauja konferencijose, mokymuose, šiemet 

įstaigos darbuotojai dalyvavo profesinės kompetencijos tobulinimo seminare socialinėje srityje 

dirbantiems specialistams „Kompleksiškai teikiamos paslaugos bendruomenėse Europos Sąjungos 

šalyse“ 2021 m. lapkričio 25-28 d. Čekijoje bei 2021 m. gruodžio 11-12 d. Lenkijoje. Seminarų tikslas 

– stiprinti dirbančių socialinėje srityje specialistų profesines kompetencijas, skatinant tarpžinybinį 

bendradarbiavimą, kompleksiškai teikiant paslaugas bendruomenės.  Siekiant stiprinti psichologinę 

gerovę ir psichikos sveikatą Centro darbuotojams organizuoti tęstiniai mokymai „Darbuotojų 

psichikos sveikatos kompetencijų didinimas“ bei „Psichikos sveikatos raštingumas“.  

Organizacinis darbas 2021 m. gauta 1090 vnt. įvairių dokumentų, susijusių su įstaigos veikla.  

Parengta Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro direktoriaus įsakymų:  

veiklos klausimais – 139 vnt.; 

personalo klausimais – 125 vnt.;  

komandiruočių ir atostogų klausimais – 129 vnt. 

Parengta 427 vnt. siunčiamųjų dokumentų.  

Viešieji pirkimai. Darbuotojas, kuriam priskirtos funkcijos viešųjų pirkimų vykdymo, atsakingas už 

viešųjų pirkimų organizavimą įstaigoje. Visos sutartys laiku buvo paskelbtos CVP IS. 

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. 2021 metais buvo vystomas ir stiprinamas 

bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. Pasidalinti gerąja patirtimi VRŠVGC darbuotojai buvo 

nuvykę į VšĮ “Vaikų ir paauglių socialinį centrą”, Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centrą, 

Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namus. Pasirašyta bendradarbiavimo ir partnerystės sutartis su 

Vilniaus r. Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinė mokykla.  

 2021 metais vyko bendradarbiavimas su: „Otwarty dom“ (Lenkija),   Maišiagalos 

tradicinių amatų centru, Karvio kultūros namais, Vilniaus r. Maišiagalos kun. J. Obrembskio 

gimnazija, Vilniaus r. Maišiagalos LDK Algirdo gimnazija, Dūkštų pagrindine mokykla, Vilniaus r. 

Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindine mokykla, Paberžės globos namais, Pal. kun. Mykolo 

Sopočkos hospisu. 

 

 

 

 

 

 

 



III. FINANSINĖ – ŪKINĖ VEIKLA 

2021 m. patvirtinti savivaldybės biudžeto asignavimai 

Įstaigos pavadinimas 
Darbo užmok. 

(tūkst. €) 

Kitos išlaidos 

(tūkst. €) 

Turtui 

(tūkst. €) 

Iš viso 

(tūkst. €) 

1 2 3 4 5 

Vilniaus rajono šeimos ir 

vaiko gerovės centras 
686.2 166.6 17.0 872.8 

VISO: 686.2 166.6 17.0 872.8 

  

2021 m. patvirtinti valstybės biudžeto asignavimai (Projektas Atraskime save su „Arka“) 

Įstaigos 

pavadinimas 

Paslaugų gavėjų skaičius 
2021 metų patvirtinti valstybės biudžeto 

asignavimai 

2021-01-01 2021-12-31 

Darbo 

užmok. 

(tūkst. €) 

Kitos išlaidos 

(tūkst. €) 

Iš viso 

(tūkst. €) 

1 2 3 4 5 7 

Vilniaus rajono 

šeimos ir vaiko 

gerovės centras 

32 32 4.0 3.2 7.2 

 

2021 m. Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro pajamų už teikiamas paslaugas 

įmokos į savivaldybės biudžetą 

 

Pervesti mokesčiai už suteiktas paslaugas 

Iš viso (tūkst. €): 
Priskaityti mokesčiai už suteiktas 

paslaugas (tūkst. €) 

Priskaityti mokesčiai už 

apgyvendinimo išlaidas (tūkst. €) 

1 2 3 

0,05 2,06 2,1 

 



2021 m. gautos globos (rūpybos) išmokos globotiniams 

Įstaigos pavadinimas Išmokos (tūkst. €) 

1 2 

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės 

centras 
42.2 

VISO: 42.2 

 

IV. LAUKIAMI   REZULTATAI 

 

Globos centras: tikimės ir toliau teikti kokybiškas paslaugas, turime daugiau patirties 

teikiant atokvėpio paslaugą, planuojame ją teikti sklandžiau ir efektyviau. Artimiausioje ateityje 

tikimės gauti išorės audito ataskaitą su rekomendacijomis, taipogi EQUASS kokybės sertifikatą. 

Planuojame rengti daugiau renginių globėjams, globotiniams (paskaitos, edukaciniai užsiėmimai, 

įvairių įgūdžių gerinimas), sklandžiai įtraukti juos į paslaugų vertinimą, planavimą. Tikimės tikslingai 

dirbti pagal veiklos planą, viešinimo planą.   

Siekiant pritraukti papildomų lėšų ir bendradarbiaujant su asociacija ,,Pomoc Polakom na  

Wschodzie“ parašytas projektai „Pełni szczęścia, czyli super Dzieciak” ir  „Marzę dotknąć nieba” – 

išvyka į Lenkiją bei „Pomoc rzeczowa dla podopiecznych placówki”.  

 Stiprinsime Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro ir kitų organizacijų 

bendradarbiavimą siekiant tobulinti socialinių darbuotojų ir kitų specialistų, tiesiogiai dirbančių su 

šeima, kvalifikaciją  bei dalintis pažangiais darbo metodais, užtikrinančiais veiksmingesnes socialines 

paslaugas šeimai. 

 Toliau plėtosime socialinę ir psichologinę pagalbą vaikams ir jų šeimų nariams. 

 

Direktorė                                                                                                                      Justina Turbienė  

 

 


