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       Šiais laikais kiekviena civilizuota valstybė saugo ir globoja šeimą, motinystę, tėvystę, vaikystę, nes tai yra jos kertinis akmuo. Kiekvienas 

žmogus stengiasi sukurti aplink save rojų. Visi nori turėti šiltus, gražius namus, kuriuose lauktų artimieji, nenutiltų džiugus vaikų klegesys. Tačiau šiuo 

metu Lietuvoje faktinė situacija nedžiugina. Šeima kaip visuomenės ląstelė irsta. Pakrikusioje šeimoje tėvai nebeatlieka savo, kaip auklėtojų, pareigos. 

Vaikai nukenčia ne tik tuo, kad jie nebegauna to išauklėjimo, kurį turėtų gauti tėvams normaliai gyvenant šeimoje, bet dar daugiau – asocialus tėvų 

elgesys pastumia ir vaikus į asocialumą. 

Kiekvieno vaiko pasaulis prasideda šeimoje. Šeima – pati artimiausia vaiką supanti aplinka, kurioje formuojasi požiūris į žmones, aplinką, 

pasaulį ir save tame pasaulyje. Šeimoje vaikas įgyja savo pirmąją patirtį, pirmąsias žinias, pirmuosius įspūdžius. Taigi namų aplinka turi didelę įtaką 

vaiko patyrimui. Nežiūrint į tai, vis daugiau mažylių netenka tėvų globos, yra socialiai ir pedagogiškai apleidžiami. Nors ir labai skaudu, bet vis 

daugiau vaikų nesimoko ir nedirba, valkatauja gatvėse, yra įtraukiami į nusikalstamą veiklą, girtavimą, prostituciją ir panašiai. Viena didžiausių 

problemų, nulemiančių vaikų nepriežiūrą ir jų teisių pažeidimą, yra didėjantis nedarnių, asocialių šeimų skaičius. Sunki materialinė šeimos padėtis, 

smurtas šeimoje, vaiko elgesio problemos ir šeimos negebėjimas jas išspręsti, tai galimos priežastys, dėl kurių didėja socialinių įgūdžių stokojančių 

šeimų skaičius. 

Kadangi šiuolaikinėje visuomenėje ši tema vis dar aktuali, būtina stengtis, kad Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centre gyvenantys vaikai 

jaustųsi saugiai, gerai ir surastų savo tikruosius namus, spindinčius šiluma ir gerumu. Būtina didinti Vilniaus rajono socialinių įgūdžių stokojančių 

suaugusiųjų asmenų ir likusių be tėvų globos vaikų galimybę gyventi visavertį gyvenimą, skatinant atkurti ryšius su supančia aplinka. Visos veiklos 

turi būti vykdomos siekiant teikti kokybiškas paslaugas kompleksinių problemų turinčioms šeimoms – tėvams, globėjams, rūpintojams ir be abejo, 

vaikams. Turime dėti visas pastangas, kad išsaugotume vaiką šeimoje, o vaikams, netekusiems tėvų globos, užtikrinti tinkamas bei saugias gyvenimo 

sąlygas augti, vystytis ir tobulėti globėjų (rūpintojų) šeimoje. Pagalba ir paslaugos turi būti teikiamos remiantis šeimos modeliu, kad vaikai įgytų 

daugiau gyvenimo šeimoje patirties ir ateityje patys gebėtų pasirūpinti savimi ir atsakingai kurti savo šeimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. PRIORITETINĖS VEIKLOS KRYPTYS, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

CENTRO MISIJA 

Teikti profesionalias socialines paslaugas socialinės rizikos veiksnius patiriančių šeimų vaikams, jų šeimos nariams, likusiems be tėvų globos vaikams, 

juos globojančioms ar įvaikinusioms šeimoms, skirtas apsaugoti vaiką ir išsaugoti jam šeimą. Skatinti pilnavertišką šeimos funkcionavimą bei didinti 

socialiai pažeidžiamų asmenų galimybes savarankiškai integruotis į visuomenę. 

CENTRO VIZIJA 

Laimingi vaikai auga savo, globėjų ar įvaikintojų šeimose mylimi, gerbiami ir saugūs. 

CENTRO PRIORITETAS 

Išsaugoti vaiką šeimoje. Užtikrinti saugią aplinką, laiku suteikiant pagalbą ir garantuojant emocinį bei fizinį saugumą. 

CENTRO VERTYBĖS 

Centro darbuotojai, vykdydami kokybės politiką ir siekdami įgyvendinti jos tikslus, savo veikloje vadovaujasi pagarbos žmogui ir valstybei, 

teisingumo, objektyvumo ir profesionalumo principais, nesavanaudiškai tarnauja visuomenės interesams, užtikrina priimamų sprendimų viešumą ir 

veiklos skaidrumą, nepriekaištingą reputaciją. Centro darbuotojai savo veikloje turi vadovautis šiomis vertybinėmis nuostatomis:  

• gerbti paslaugų gavėjus ir vertinti kiekvieno iš jų individualumą;  

• būti empatišku, stengtis suprasti kiekvieną paslaugų gavėją ir jam padėti;  

• vertinti visus paslaugų gavėjus vienodai ir teikti jiems pagalbą nepriklausomai nuo jų socialinės padėties, tikėjimo, lyties, rasės, 

įsitikinimų ar pažiūrų;  

• pasitikėti paslaugų gavėjais, būti objektyviais priimant sprendimus, nesivadovauti išankstinėmis nuostatomis;  

• sukurti bendradarbiavimo su paslaugų gavėju santykius, į jo problemų sprendimą įtraukiant jį patį, jo šeimą, bendruomenę;  

• laikytis konfidencialumo, apie paslaugų gavėją žinomą informaciją teikiant tik įstatymų numatytais atvejais ir tik siekiant geriausiai 

apginti paslaugų gavėjo interesus.  

 

 

CENTRO TIKSLAI 

1. teikti globos (rūpybos), ugdymo ir socialines paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams arba laikinai Centre apgyvendintiems vaikams tol, 



kol bus išspręstas jų grąžinimo tėvams arba globos (rūpybos) nustatymo klausimas; 

2. teikti socialinę pagalbą į krizinę situaciją patekusioms šeimoms; tėvystės įgūdžių stokojančioms šeimoms; nepilnametėms motinoms ar 

besilaukiančioms nepilnametėms iš šeimų, patyrusių riziką, taip pat šeimoms, auginančioms vaikus, turinčius emocinių ir elgesio sutrikimų; 

3. vykdyti globėjų (rūpintojų) ir įtėvių įvadinius ir tęstinius mokymus, konsultavimą, vykdyti švietėjišką veiklą; 

4. užtikrinti vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugą; 

5. dirbti socialinį darbą su vaiku ir jo tėvais, įgyvendinant vaiko laikinosios globos (rūpybos) planą; 

6. užtikrinti, kad vaikų globos įstaigoje pagal įvertintus individualius vaiko poreikius būtų sudaromas ir įgyvendinamas individualus vaiko 

ugdymo ir socialinių paslaugų teikimo planas; 

7. rengti vaiką savarankiškam gyvenimui ir integracijai visuomenėje; 

8. teikti kvalifikuotas atrankos, konsultavimo bei mokymų organizavimo paslaugas būsimiems globėjams, įtėviams, giminėms, auginantiems 

globojamus (rūpinamus) ir įvaikintus vaikus; 

9. užtikrinti, kad visiems įvaikintiems vaikams, socialinių globėjų, globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų 

prižiūrimiems vaikams bei budintiems globotojams, socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais 

tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba siekiant tinkamo vaiko, įvaikio ugdymo ir 

auklėjimo šeimai artimoje aplinkoje.  

 

CENTRO VADOVO MISIJA 

Efektyvus vadovavimas pagrįstas humaniškumu, demokratiškumu, objektyvumu, geranoriškumu. Centro vadovas ir darbuotojai – partneriai, 

atviri diskusijai, sklaidai, kaitai, gebantys įsivertinti, kartu planuojantys Centro perspektyvą, ieškantys būdų ir tikslų jiems įgyvendinti. Vadovas turi 

gebėti planuoti, organizuoti ir kontroliuoti visus išteklius, bet, žinoma, visų svarbiausia – mokėti plėtoti žmonių išteklius. 

Centro vadovas aiškiai ir tiksliai reglamentuoja personalo veiklą, darbų apimtis, pageidaujamus rezultatus, skatina ir vertina darbuotojų 

iniciatyvą, gebėjimą dirbti komandoje. Siekia, kad jo vadybinė veikla būtų efektyvi, objektyvi, grindžiama geranoriškumu, tolerancija, teisingumu, 

pagarba klientams ir visiems bendruomenės nariams.  

Įstaigoje vykdomos veiklos yra prieinamos įvairiems klientams ir orientuotos į šiandienos žmonių socialinius poreikius ir problemas. Veiklos 

vystomos bendradarbiaujant su visuomeninėmis organizacijomis bei ieškant rėmėjų ir socialinių partnerių. 

 

 



II. VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS PADALINIO PASLAUGOS/VEIKLA 

 

Vaikų socialinės globos padalinyje teikiamos paslaugos: 

• laikino atokvėpio – 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; Vietų skaičius – 1. 

• trumpalaikę iki 3 mėnesių socialinę globą (rūpybą) vaikams, laikinai likusiems be tėvų globos (rūpybos), socialinės rizikos vaikams. Vietų skaičius – 

7. 

Pagrindiniai vaiko globos padalinio uždaviniai 

− sudaryti tinkamas gyvenimo ir ugdymo sąlygas be tėvų globos likusiems vaikams; 

− įgyvendinti paslaugų paskyrimą, planavimą ir numatyti strategijų laikymąsi (poreikių vertinimas, ISGP plano sudarymas ir nuolatinis 

pildymas ir t.t.); 

− suteikti vaikams galimybę puoselėti ilgalaikius santykius šeimoje; 

− puoselėti vaikų dvasines ir fizines vertybes, padėti jiems atskleisti gabumus ir stiprinti pasitikėjimą savimi (karjeros planavimas, tikėjimo 

stiprinimas ir kt.); 

− formuoti vaikams savarankiško gyvenimo įgūdžius skirtinguose vaiko asmenybės vystymosi tarpsniuose, ypatingą dėmesį skiriant 

individualiam darbui su vaiku; 

−  integruoti vaikus į visuomenę; 

− sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas, fizinės, psichinės ir emocinės sveikatos stiprinimas panaudojant įvairias veiklos formas: 

dalyvavimas projektinėje veikloje, dienos centro lankymas, išvykų organizavimas, individualus darbas su globotiniais, patyčių paplitimo globotinių ir 

ne tik tarpe tyrimai ir kt. 

 

Eil. Nr. Paslaugos / veiklos pavadinimas Atsakingas 

darbuotojas 

Pastabos / kokybiniai rodikliai 

1.  Informavimas/ konsultavimas Direktorė. 

Direktoriaus 

pavaduotoja. 

Vyr. 

socialinė 

Paslaugos teikiamos visiems globotiniams pagal poreikį. 



darbuotoja. 

Socialiniai 

darbuotojai. 

2.  Tarpininkavimas/atstovavimas Direktorė. 

Direktoriaus 

pavaduotoja. 

Vyr. 

socialinė 

darbuotoja. 

Socialiniai 

darbuotojai. 

Paslaugos teikiama visiems globotiniams visus metus pagal poreikį. 

Atstovavimas ir ginimas globotinių interesų įvairiose institucijose. 

Klausimų sprendimas dėl globotinio grąžinimo į šeimą.  

3.  Apgyvendinimas Direktorė. 

Direktoriaus 

pavaduotoja. 

Vyr. 

socialinė 

darbuotoja. 

Socialiniai 

darbuotojai. 

Apgyvendinimas planuojamas tik esant laisvai vietai. 

4.  Kasdieninio gyvenimo, darbinių, 

asmens higienos įgūdžių ugdymas 

Vyr. 

socialinė 

darbuotoja. 

Socialiniai 

darbuotojai. 

Paslaugos teikiamos visiems globotiniams visus metus: 

Socialinių įgūdžių ugdymo užsiėmimai. 

Popietės virtuvėje. 

Savitvarkos valandėlės. 

 Darbinės popietės. 

 Higienos valandėlės. 

Bendradarbiavimo. 

Sociakultūrinės veiklos skatinimas. 

Savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas. 



Globotinių savarankiškos darbinės veiklos įgūdžių per estetiškumo, švaros ir tvarkos 

palaikymą savo namuose ugdymas. 

Organizavimas talkų socialinių paslaugų teritorijos švarai palaikyti. 

5.  Laisvalaikio organizavimas 

 

Vyr. 

socialinė 

darbuotoja. 

Socialiniai 

darbuotojai. 

Išvykos į renginius, teatrus, kino teatrus, ekskursijas ir t.t 

Dalyvavimas įstaigos projektuose, dienos centre „Arka“. 

Kalendorinių švenčių organizavimas. 

Dalyvavimas parodose ir mugėse:  „Kaziuko mugė“, „Margučių paroda“, ir t.t. 

Praktiniai užsiėmimai ugdant socialinius įgūdžius (internetinė bankininkystė, 

biudžeto planavimas, mokomieji žaidimai, informacijos apdorojimas, kūryba ir kt.) 

Konsultacijos su kviestiniais svečiais, grupinės diskusijos – debatai.  

Bendrauti su kitomis įstaigomis, vykdančiomis panašią veiklą. Kviesti kitų įstaigų 

darbuotojus ir vaikus lankytis bendrose šventėse, renginiuose, patiems vykti į kitus 

globos namus. 

6.  Aprūpinimas drabužiais, avalyne, 

patalyne ir t.t. 

Vyr. 

socialinė 

darbuotoja. 

Socialiniai 

darbuotojai. 

Paslauga teikiama visiems globotiniams pagal poreikį. 

 

7.  Psichologinės pagalbos paslaugų 

organizavimas 

Psichologė Paslauga teikiama pagal poreikį. 

Individualus globotinių konsultavimas. 

Individualus globotinių tėvų bei globėjų konsultavimas. 

8.  Ugdymosi rezultatų koordinavimas,  

tyrimas ir analizė. 

Vyr. 

socialinė 

darbuotoja. 

Socialiniai 

darbuotojai. 

Paslauga teikiama visiems mokyklinio amžiaus globotiniams. 

Sudaromos sąlygos ikimokyklinio amžiaus vaikams lankyti ikimokyklinio ugdymo 

įstaigas.  

Sudaromos sąlygos mokyklinio amžiaus vaikams mokytis pagal bendrojo ar 

profesinio ugdymo programas. 

Sudaromos sąlygos specialiųjų poreikių turintiems vaikams ugdytis pagal specialiojo 

ugdymo programas.  



Organizuojama pagalba vaikams ruošiant namų darbus. 

Vaikai aprūpinami būtiniausiomis mokymosi priemonėmis. 

Vaikams sudaroma galimybė lankyti neformaliojo ugdymo užsiėmimus, atitinkančius 

vaikų gabumus už įstaigos ribų. 

Vaikams sudaroma galimybė lankyti užimtumo specialistų bei socialinių darbuotojų 

organizuojamas veiklas centre. 

9.  Transporto organizavimas Vyr. 

socialinė 

darbuotoja. 

Vairuotojas. 

Paslauga teikiama visiems globotiniams: 

Vežimas į mokyklas, darželius, renginius. 

Vežimas pas gydytojus – esant poreikiui. 

Apsipirkti. 

Kiti nenumatyti atvejai. 

10.  Maitinimo organizavimas. 

 

Vyr. 

socialinė 

darbuotoja. 

Socialiniai 

darbuotojai. 

Socialinių 

darbuotojų 

padėjėjai. 

Paslauga teikiama visiems globotiniams. 

Maisto gaminimas, meniu sudarymas. Apsipirkimas parduotuvėje.  

Sveikos gyvensenos skatinimas. 

 

11.  Sveikatos priežiūros paslaugų 

organizavimas 

Vyr. 

socialinė 

darbuotoja. 

Socialiniai 

darbuotojai. 

 

Paslauga teikiama visiems globotiniams: 

vaikų lydėjimas pas šeimos gydytoją, specialistus; 

sveikatos patikrinimas prieš mokyklą, skiepai pagal amžių. 

Organizavimas globotiniams sveikos gyvensenos, higienos įgūdžių formavimą. 

 

 

 



III. BENDRUOMENINIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ VEIKLOS PLANAS 

 

1. Veiklos kryptis - įgyvendinti socialinės ir švietimo politikos uždavinius, socialinės globos normas bei globos namų nuostatus, 

užtikrinti  vaikų sėkmingą adaptaciją ir socializaciją ir paslaugas planuojant, visada atsižvelgti į vaiko individualius poreikius. 

2. Tikslas - vaikų, netekusių tėvų globos, laikina ir nuolatinė globa ir rengimas savarankiškam gyvenimui, užtikrinti vaiko 

auklėjimą ir priežiūrą bei saugią ir sveiką aplinką, tinkančią augti, vystytis ir tobulėti. 

3. Uždaviniai: 

3.1. Ugdyti bendravimo ir bendradarbiavimo, atsakomybės už savo veiksmus, darbinius, pagalbos kitam įgūdžius, ruošiant vaikus 

pozityviai integracijai į visuomenę. 

3.2.  Ruošti vaikus savarankiškam gyvenimui ir integracijai į visuomenę, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko individualius poreikius ir 

sugebėjimus, mokant globojamus vaikus planuoti, organizuoti savo veiklą ir laisvalaikį, formuoti sveikos gyvensenos pagrindus. 

3.3. Ugdyti praktinius gyvenimo įgūdžius – ugdyti globotinių gebėjimą palaikyti gerą emocinę sveikatą, demonstruoti adaptyvų ir 

pozityvų                              elgesį, sąveikaujant su savimi ir aplinka. 

3.4. Įvertinti ir padėti spręsti problemas, susijusias su įvairiais, vaikams kylančiais sunkumais,  

3.5. Bendrauti ir bendradarbiauti su tėvais (ar įstatyminiais vaiko atstovais), sveikatos priežiūros institucijomis, ugdymo įstaigomis.  

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos sritis Numatomos darbo formos ir 

būdai 

Laikotarpis Atsakingas 

asmuo 

Laukiami rezultatai 

1. MAISTO GAMINIMO ĮGŪDŽIŲ DIEGIMAS, UGDYMAS IR PALAIKYMAS 

1.1. Maisto gaminimas Darbas su virtuviniais 

įrankiais, mokymas. 

Maitinimą organizuoti 

atsižvelgiant į individualius 

vaiko poreikius ir pomėgius 

Kasdien. Vyr. 

socialinis 

darbuotojas

Socialiniai 

darbuotojai

Soc. 

darbuotojų  

Globotiniai gebės 

savarankiškai paruošti       

maistą, mokės naudotis 

stalo 

įrankiais. Gamins 

sveiką maistą. 



padėjėjos. 

1.2. Meniu sudarymas Planavimas, taupumo mokymas. Kasdien. Socialiniai 

darbuotojai. Soc. 

darbuotojų  

padėjėjos. 

Globotiniai mokės 

planuoti, išmoks 

taupumo. 

1.3. Apsipirkim

as 

parduotuvė

je 

Lėšų planavimas, maisto 

planavimas. Kainų lyginimas. 

Kartą per 

savaitę. 

(Arba pagal 

poreikį) 

Vyr. 

socialinis 

darbuotojas

Socialiniai 

darbuotojai

Soc. 

darbuotojų  

padėjėjos. 

Globotiniai mokės 

planuoti maisto 

pirkimą, lėšų 

naudojimą ir 

analizavimą. 

1.4. Švaros 

palaikymas 

virtuvėje 

Virtuvės tvarkymas po 

maisto gaminimo. Švaros 

palaikymas po kiekvieno 

maisto gaminimo. 

Kasdien. Socialiniai 

darbuotojai. Soc. 

darbuotojų  

padėjėjos. 

Globotiniai gebės 

tvarkytis virtuvėje. 

Supras švaros svarbą. 

2. SAVĘS PRIEŽIŪROS ĮGŪDŽIAI 

2.1. Asmens higiena Mokomi nuolat higienos įgūdžių. 

Higienos valandėlės. 

Kasdien. 

Kartą į 

savaitę. 

Socialiniai 

darbuotojai. Soc. 

darbuotojų  

padėjėjos. 

Globotiniai mokės 

laikysis asmens 

higienos. 

2.2. Tvarkingu

mo įgūdžiai 

Globotinių savarankiškos darbinės 

veiklos įgūdžių per estetiškumo, 

švaros ir tvarkos palaikymą savo 

namuose ugdymas. Diskusijos. 

Savitvarkos valandėlės. 

Kasdien. 

Pagal poreikį. 

Socialiniai 

darbuotojai

. Soc. 

darbuotojų  

padėjėjos. 

Globotiniai mokės ir 

supras 

tvarkingumo svarbą. 

 



 

 Apsipirkim

as 

parduotuvė

je  

Lėšų planavimas, asmens higienos 

priemonių tinkamumo ir kokybės 

nustatymas.  Kainų palyginimas. 

Kartą į ketvirtį  

 

Socialiniai 

darbuotojai

. Soc. 

darbuotojų  

padėjėjos. 

Globotiniai mokės 

išsirinkti sau tinkančias 

higienos priemones, 

suplanuoti kiekį, supras 

paskirtį.  

 

2.3. 

Sveikata. Pokalbis/konsultacija. Kasdien. Vyr. socialinis 

darbuotojasSociali

niai 

darbuotojaiSoc. 

darbuotojų  

padėjėjos. 

Globotiniai daugiau įgys 

sveikatos 

priežiūros įgūdžių. 

 

2.4. 

Žalingi įpročiai Pokalbis, konsultacija, diskusija. Kartą per 

mėnesį. 

Vyr. socialinis 

darbuotojasSociali

niai 

darbuotojaiSoc. 

darbuotojų  

padėjėjos. 

Globotiniai įgys žinių apie 

žalingų įpročių 

vartojimo pasekmes. 

2.5. Lytinis švietimas Pokalbis, konsultacija, aptarimai. 2 kartus 

metuose. 

Vyr. socialinis 

darbuotojasSociali

niai 

darbuotojaiSoc. 

darbuotojų  

padėjėjos. 

Paaugliai bus 

supažindinti su 

nesaugaus lytinio 

gyvenimo 

pasekmėmis. 

2.6 Būstas  Pokalbis apie tolimesnius planus, 

aptarimai.  

1 karta per 

metus, 

Vyr. socialinis 

darbuotojas.Social

Globotiniai bus 

supažindinti su 



Pagalba pateikiant reikiamus 

dokumentus.  

vyresniems 

nei 16 m.  

iniai darbuotojai dokumentais ir 

institucijomis kuru reik, 

norint pateikti 

dokumentus dėl soc. 

būsto.  

3. UGDYMAS 

3.1. Mokyklos lankymas Pagalba, kontrolė pamokų ruošoje. Per mokslo 

metus. 

Vyr. socialinis 

darbuotojas. 

Socialiniai 

darbuotojai. Soc. 

darbuotojų  

padėjėjos. 

Gerės globotinių 

pažangumas. 

3.2. Pažymių 

tikrinimas. 

El. dienyno tikrinimas. Per mokslo 

metus. 

Vyr. socialinis 

darbuotojas. 

Socialiniai 

darbuotojai. 

Pagerės globotinių 

pažangumas. 

3.3. Palaikyti ryšius su 

spec. pedagogais, 

mokyklos socialine 

darbuotoja 

Bendravimas telefonu su klasės 

auklėtojomis, apsilankymas 

mokykloje. 

Per mokslo 

metus. 

Vyr. socialinis 

darbuotojas. 

Socialiniai 

darbuotojai. 

Palaikomi ryšiai su 

institucijomis. 

 Dalyvauti 

organizuojamuose 

susirinkimuose 

Dalyvauti nuotoliniuose ir gyvuose  

susirinkimuose. 

Visus mokslo 

metus 

Vyr. socialinis 

darbuotojas. 

Socialiniai 

darbuotojai.  

Gėrės globotinių elgęsis 

mokykloje.  

3.4. Suteikti pagalbą 

tvarkant 

stojimo į 

Atstovauti globotiniui ir pagelbėti 

pildant dokumentus. 

Metų eigoje,  

pagal poreikį. 

Vyr. socialinis 

darbuotojas. 

Socialiniai 

Globotiniai turės įgytų 

žinių 

dokumentacijų tvarkyme. 



kitas mokyklas 

dokumentaciją 

darbuotojai 

4. SVEIKATA 

4.1. Mokyti suteikti 

pirmąją 

pagalbą. 

Praktinės pratybos, filmų peržiūra ir 

praktinės užduotys. 

Pagal poreikį. Vyr. socialinis 

darbuotojas. 

Socialiniai 

darbuotojai. Soc. 

darbuotojų  

padėjėjos. 

Globotiniai mokės 

teikti pirmąją pagalbą. 

4.2. Mokyti 

puoselėti 

psichinę ir 

emocinę  

sveikatą. 

Problemų sprendimo būdų      

ieškojimas. 

Nuolat. Vyr. socialinis 

darbuotojas. 

Socialiniai 

darbuotojai. Soc. 

darbuotojų  

padėjėjos. 

Globotiniai mokės puoselėti 

savo 

psichinę ir emocinę 

sveikatą. 

4.3. Lytiškai 

plintančios   

ligos. 

Pokalbiai, filmų peržiūra ir  

aptarimas. 

Pagal poreikį. Socialiniai 

darbuotojai. Soc. 

darbuotojų  

padėjėjos. 

Globotiniai bus 

informuoti apie lytinių 

santykių 

pasekmes. 

4.4. Mokyti kaip 

užsiregistruoti 

pas reikiamus 

gydytojus. 

Supažindinimas su gydymo įstaiga. 

Vaikų lydėjimas pas šeimos 

gydytoją, specialistus. Sveikatos 

patikrinimas prieš mokyklą, skiepai 

pagal amžių. 

 

Nuo 16 metų. 

Pagal poreikį. 

Socialiniai 

darbuotojai. Soc. 

darbuotojų  

padėjėjos. 

Vyresni globotiniai mokės 

užsiregistruoti pas  

gydytoją. 



 Bendradarbiavimas 

su psichikos 

sveikatos centru. 

Pagal poreikį lankytis psichikos 

sveikatos centre, kreiptis pagalbos į 

specialistus. 

Pagal poreikį. Vyr. socialinis 

darbuotojas. 

Socialiniai 

darbuotojai.  

Pagerės vaiko emocinė 

būsena. 

5. VAIKO POREIKIŲ VERTINIMO IR ISGP PLANO SUDARYMAS, SISTEMINGAS PILDYMAS 

5.1. Sistemingai vesti 

vaiko poreikių 

sričių               išskyrimą ir 

įvertinimą, 

papildyti        

ISGP planus. 

Įvertinus vaiko poreikius, sudaryti 

individualų socialinės globos planą 

bei siekiamus tikslus.  

Kas pusę metų 

arba pagal 

poreikį 

Vyr. socialinis 

darbuotojas. 

Socialiniai 

darbuotojai. Soc. 

darbuotojų  

padėjėjos. 

Psichologas. 

Savas asmuo. 

Vaikas sieks užsibrėžtų 

tikslų, seks ir vykdys 

numatytą planą.  

5.2. Įvertinti vaiko 

poreikius ir 

sistemingai pildyti 

poreikio vertinimo 

planus 

Įvertinti vaiko poreikius.  Atvykus vaikui 

vieną kartą, 

Vyr. socialinis 

darbuotojas. 

Socialiniai 

darbuotojai 

Globotinių poreikių 

sistemingas fiksavimas. 

6. SOCIALINIS BENDRAVIMAS 

6.1. Mokyti 

globotinius 

užmegzti ir 

palaikyti  

santykius su kitais 

žmonėmis. 

Bendravimo mokymasis, akių 

kontakto palaikymas. 

Nuolat. Vyr. socialinis 

darbuotojas. 

Socialiniai 

darbuotojai. Soc. 

darbuotojų  

padėjėjos. 

Globotiniai mokės 

bendrauti, palaikyti 

pokalbį. 



 

6.2. Bendravimas su 

globotiniu. 

Pokalbiai, planavimas, žaidimai, 

individualus darbas su vaiku. 

Nuolat. Vyr. socialinis 

darbuotojas. 

Socialiniai 

darbuotojai. Soc. 

darbuotojų  

padėjėjos. 

 

Globotiniai mokės 

bendrauti, užmegzti akių 

kontaktą, 

išsipasakoti. 

 Bendrauti ir 

bendradarbiauti 

su 

bendruomene. 

Švenčių organizavimas, susitikimai. Esant 

poreikiui  

Vyr. socialinis 

darbuotojas. 

Socialiniai 

darbuotojai. 

Globotiniai galės laisviau 

bendrauti su aplink 

gyvenančiais vaikais bei 

kitais gyventojais  

7. VAIKŲ SOCIALIZACIJA 

7.1. Ekskursijos Ekologinis ugdymas, išvykos, 

tarpusavio bendravimas 

1 kartą per 

mėnesį. 

Vyr. socialinis 

darbuotojas. 

Socialiniai 

darbuotojai. Soc. 

darbuotojų  

padėjėjos. 

 

Globotiniai pakeis 

aplinką, mokysis 

elgtis svetimoje 

aplinkoje. 

7.2. Būrelių 

lankymas 

Aprūpinimas priemonėmis 

savirealizacijai. 

Nuolat. Vyr. socialinis 

darbuotojas. 

Socialiniai 

darbuotojai. Soc. 

darbuotojų  

padėjėjos. 

Globotiniai mokės save 

realizuoti. 



 

7.3. Vasaros 

stovyklos 

Stovyklų numatymas pagal 

galimybes. 

Vasaros 

atostogų metu. 

Vyr. socialinis 

darbuotojas. 

Socialiniai 

darbuotojai. Soc. 

darbuotojų  

padėjėjos. 

 

Globotiniai galės 

susirasti naujų draugų, 

gerins 

bendravimo įgūdžius. 

7.4. Renginiai Renginių lankymas. Nuolat. Vyr. socialinis 

darbuotojas. 

Socialiniai 

darbuotojai. Soc. 

darbuotojų  

padėjėjos. 

 

Globotiniai turiningai leis 

laiką, pasisems 

žinių. 

7.5. Derliaus 

sodinimas 

Planavimas, daržovių sodinimas Vasaros  

atostogų metu. 

Socialiniai 

darbuotojai. Soc. 

darbuotojų  

padėjėjos. 

Globotiniai gebės 

atlikti ūkio darbus. 

 Ūkiniai darbai Tvarkos palaikymas prie namų, 

ūkinių darbu atlikimas.  

Nuolat  Socialinis 

darbuotojas, 

Soc. darbuotojų  

padėjėjos 

Globotiniai visus metus 

atlikinės priklausančius 

namų ūkio darbus 

(sniego kąsimas, lapų 

griebimas, daržo 

sodinimas ir priežiūra 

ir t.t.) 



 

IV. INTENSYVIOS KRIZIŲ ĮVEIKIMO PAGALBOS PADALINIO PASLAUGOS/VEIKLA 

 Padalinyje teikiama kompleksinė pagalba asmeniui (šeimai), atsidūrusiam (-iai) krizinėje situacijoje, laikino apnakvindinimo ir laikino 

apgyvendinimo paslaugas asmenims krizių atvejais ar dėl šeimoje iškilusių problemų, dėl kurių atsiranda grėsmė asmens sveikatai ar gyvybei, 

siekiant integruoti juos į visuomenę. Vietų skaičius – 4 dviviečiai kambariai. 

Pagrindiniai intensyvios krizių įveikimo pagalbos padalinio uždaviniai: 

- teikti intensyvią krizių įveikimo pagalbą šeimoms ir vaikams; 

- teikti laikino apnakvindinimo ir apgyvendinimo paslaugą; 

- teikti bendrąsias ir kompleksines paslaugas. 

 

 

 

 

 Dvasinis 

ugdymas 

Dalyvavimas Šv. Mišiose 

sekmadieniais. Krikšto, pasirengimo 

Pirmajai Komunijai mokymai, 

Piligriminės kelionės. 

Sekmadieniais 

bei pagal 

poreikį.  

Vyr. socialinis 

darbuotojas. 

Socialiniai 

darbuotojai. Soc. 

darbuotojų  

padėjėjos. 

 

Pagėrės globotinių 

dvasinė ramybė.  

 Pavėžėjimo 

organizavimas  

Vežimas ir pasiėmimas į/iš pas 

gydytojus, į stovyklas, ekskursijas, 

išvykas, teismą, policiją ir t.t.  – 

pagal poreikį mokykloje, sveikatos 

priežiūros įstaigoje, PPT, VDC). 

Nuolat.  Vyr. socialinis 

darbuotojas. 

Socialiniai 

darbuotojai. Soc. 

darbuotojų  

padėjėjos. 

 

Globotiniai  geriau 

orientuosis aplinkoje.  



Eil. Nr. Paslaugos / veiklos pavadinimas Atsakingas darbuotojas Pastabos / kokybiniai rodikliai 

1.  Informavimas/ konsultavimas Direktorius. 

Direktoriaus pavaduotoja. 

Socialiniai darbuotojai. 

Paslaugos teikiamos pagal poreikį. 

2.  Tarpininkavimas/atstovavimas Direktorius. 

Direktoriaus pavaduotoja. 

Socialiniai darbuotojai. 

Paslaugos teikiamos pagal poreikį. 

 

3.  Intensyvios krizių įveikimo pagalba šeimoms ir 

vaikams, patyrusiems riziką. 

Psichologas. 

Socialiniai darbuotojai.  

Paslaugos teikiamos pagal poreikį. 

4.  Laikino apnakvindinimo ir laikino 

apgyvendinimo. 

Socialiniai darbuotojai. 

Socialinių darbuotojų padėjėjai. 

Direktoriaus pavaduotoja. 

Paslaugos teikiamos pagal poreikį. 

5.  Aprūpinimas būtiniausiais drabužiais, avalyne, 

patalyne ir t.t. 

Socialiniai darbuotojai. 

Socialinių darbuotojų padėjėjai. 

Paslaugos teikiamos pagal poreikį. 

6.  Psichologinės pagalbos paslaugų organizavimas 

 

Psichologas.  Paslaugos teikiamos pagal poreikį. 

7.  Maitinimo organizavimas Socialiniai darbuotojai 

Socialinių darbuotojų padėjėjai. 

Paslaugos teikiamos pagal poreikį. 

Sveikos gyvensenos skatinimas. 

 

 

V. PAGALBOS ŠEIMAI PADALINIO PASLAUGOS/VEIKLA 

 

Padalinyje teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos, kompleksinės paslaugos šeimoms, sociokultūrinės paslaugos, socialinė 

– psichologinė pagalba socialinių įgūdžių stokojančioms šeimoms ir asmenims, siekiant grąžinti gebėjimą pasirūpinti savimi bei integruotis į šeimą ir 

visuomenę. Vietų skaičius – 8 dviviečiai kambariai. 

 

  Pagrindiniai pagalbos šeimai padalinio uždaviniai: 

- vykdyti prevencinį darbą ir teikti socialinę pagalbą šeimoms, turinčioms socialinių problemų, ir kurių vaikų priežiūros įgūdžiai yra nepakankami; 



- padėti socialinių įgūdžių stokojančioms ir socialinius sunkumus patiriančioms šeimoms, kad vaikai turėtų galimybę augti biologinėse šeimose 

drauge su tėvais, jausdami jų rūpestį, o tėvai galėtų auklėti savo vaikus; 

- stiprinti tėvų gebėjimą rūpintis savo vaikais ir šeima; 

- stiprinti šeimas, siekiant, kad jose augantys vaikai būtų saugūs, aprūpinti ir nepakliūtų į globą; 

- organizuoti kompleksinių paslaugų teikimą krizinėse situacijose esantiems tėvams, auginantiems vaikus, ugdant tėvų socialinius ir pozityvios 

tėvystės įgūdžius, teikiant prioritetą ankstyvųjų šeimos krizių prevencijai. 

 

Eil. Nr. Paslaugos / veiklos pavadinimas Atsakingas 

darbuotojas 

Pastabos / kokybiniai rodikliai 

1.  Informavimas/ konsultavimas Direktorė 

Pavaduotoja. 

Socialiniai 

darbuotojai. 

Paslaugos teikiamos Pagalbos šeimai padalinio gyventojams. 

2.  Apgyvendinimas Direktorė 

Pavaduotoja. 

Socialiniai 

darbuotojai. 

Apgyvendinimas planuojamas tik esant laisvai vietai Pagalbos šeimai padalinyje. 

3.  Kasdieninio gyvenimo, darbinių, 

asmens higienos įgūdžių ugdymas 

Socialiniai 

darbuotojai. 

Paslaugos teikiamos nuolat, kol šeima gyvena Pagalbos šeimai padalinyje. 

Tėvai turi dalyvauti kursuose, kuriuos rengia Centro psichologė ir soc. darbuotoja. 

4.  Laisvalaikio organizavimas 

vaikams 

 

Socialiniai 

darbuotojai. 

Užimtumo 

specialistė. 

Vaikai, gyvenantys Pagalbos šeimai padalinyje, gali lankyti dienos centrą „Arka“, 

vykti su dienos centru į ekskursijas, išvykas ir t.t. 

 

5.  Aprūpinimas patalyne ir t.t. Socialiniai 

darbuotojai. 

Paslauga teikiama visiems. 

6.  Psichologinės pagalbos paslaugų 

organizavimas 

Psichologė. Paslauga teikiama pagal poreikį. 



 

Prioritetas yra teikti socialinės priežiūros paslaugas sunkumus patiriančioms šeimoms, socialinę pagalbą tėvystės įgūdžių stokojančioms    

šeimoms, vykdyti prevencinį darbą, teikti kompleksines paslaugas šeimoms, dalyvauti atvejo vadybos procese. Taip pat rinkti metodinę medžiagą, ją 

sisteminti, apdoroti ir naudoti. Raginti šeimas dalyvauti Centro socialiniame gyvenime, prisidėti prie patalpų puošimo, bendro estetinio vaizdo 

palaikymo, gerinimo (iš vidaus ir iš išorės). 

 

Tikslai Uždaviniai Priemonės 
Numatomas 

rezultatas 
Vykdytojai 

 

 

Taikyti atvejo 

vadybą 

Vykdyti atvejo vadybos 

procesą 

šeimoms, kurios turi socialinių 

problemų ir kurių vaikų 

priežiūros įgūdžiai yra 

nepakankami. 

Vykdomas atvejo vadybos 

procesas. 

Gerės 

socialinių 

problemų 

turinčių 

šeimų 

socialiniai 

įgūdžiai, 

mažės 

šeimose 

gyvenančių 

vaikų 

nepriežiūros 

rizika. 

Atvejo 

vadybininkai. 

Teikti socialinę 

pagalbą šeimoms. 

Teikti socialinę 

pagalbą šeimoms, kurios 

patiria riziką. 

Vykdomas 

prevencinis – socialinis darbas 

Gerės teikiamos 

socialinės 

paslaugos 

šeimoms. 

Socialiniai 

darbuotojai, 

dirbantys  

su šeima. 

Pedagogai, 

ugdymo įstaigų 

socialiniai 



pedagogai, 

psichologai ir kiti 

specialistai. 

Sumažinti šeimų skaičių, kurie 

įtraukti į atvejo vadybos 

procesą 

Intensyvus atvejo vadybos 

procesas koordinuojant 

specialistų darbą, teikti 

socialinę pagalbą 

šeimoms, 

siekiant teigiamų rezultatų 

šeimose. 

Sumažės 

šeimų, 

kurioms 

taikomas 

atvejo 

vadybos 

procesą. 

Atvejo 

vadybininkai, 

Socialiniai 

darbuotojai, 

dirbantys su šeima, 

psichologas, VTAS. 

Teikti kitas 

paslaugas 

Organizuoti 

savitarpio paramos  grupes 

Vykdomas 

papildomas socialinis  

darbas. 

šeimos dalinsis 

patirtimi, 

sunkumais ir jų 

sprendimais, 

pagerės emocinis 

ryšys                 tarp tėvų ir 

vaikų. 

Socialiniai 

darbuotojai, 

dirbantys  su šeima. 

Skatinti tėvus dalyvauti pozityvios 

tėvystės mokymuose. 

Vedami pozityvios tėvystės 

mokymai sunkumus 

patiriančioms 

šeimoms 

Gerės šeimų 

tėvystės                     

įgūdžiai. 

Socialiniai 

darbuotojai, 

dirbantys  su šeima. 

Organizuoti sociokultūrinę veiklą Raginti prisidėti šeimas 

prie socialinių akcijų, 

dalyvauti renginiuose, 

šventėse. Rengti parodas, 

Pagerės šeimų 

socialiniai 

įgūdžiai. 

Socialiniai 

darbuotojai, 

dirbantys  su šeima. 



darbų rengimą ir viešinimą 

įstaigos socialiniuose 

tinkluose, internetinėje 

svetainėje. Organizuoti 

pažintines, edukacines 

išvykas socialinių įgūdžių 

lavinimui, palaikymui 

(Amatų centras, Kernavės 

muziejus, kt.)  

Teikti 

koordinuotą 

pagalbą 

Koordinuoti ir teikti   kompleksinę 

ir 

ilgalaikę pagalbą    vaikui ir 

vaiko atstovams pagal 

įstatymą. Situacijos įvertinimo, 

planavimo, 

įgyvendinimo,  stebėsenos, 

užbaigimo bei 

proceso įvertinimo 

etapų koordinavimas. 

Ankstyvosios 

intervencijos 

modelio, jo 

įgyvendinimo schemų ir 

stebėsenų metodika. 

Ankstyvas vaiko 

gerovės rizikų 

identifikavimas ir 

savalaikės 

pagalbos 

suteikimas 

anksčiau nei 

atsiranda 

problema. 

Atvejo 

vadybininkas, 

tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo 

koordinatorius, 

ugdymo įstaigos 

atstovai, psichologas 

ir kt. 

 

VI. GLOBOS CENTRO PASLAUGOS/VEIKLA 

 

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centro veiklos plano tikslas –  užtikrinti, kad visiems pagal aptarnaujamą teritoriją 

įvaikintiems vaikams, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų 

prižiūrimiems vaikams bei budintiems globotojams, globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, įtėviams ar asmenims, 

ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė ir kita pagalba, siekiant vaiką, įvaikį tinkamai ugdyti ir 

auklėti šeimai artimoje aplinkoje. 

 



Uždaviniai: 

 

1. skatinti Vilniaus rajono gyventojus tapti budinčiais globotojais, bei globoti (rūpintis) be tėvų globos likusius vaikus; 

2. organizuoti mokymus pagal globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir 

konsultavimo programą (GIMK); 

3. organizuoti koordinuotos pagalbos teikimą budintiems globotojams, globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, 

įtėviams; 

4. organizuoti koordinuotos pagalbos teikimą įvaikintiems vaikams, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių globojamiems 

(rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams; 

5. puoselėti bendradarbiavimo tinklą su jau esamais budinčiais globotojais, globėjais, nesusijusiais giminystės ryšiais, globėjais giminaičiais, 

įtėviais, šeimynos dalyviais, siekiant užtikrinti galimybę vaikams augti saugioje, sveikoje, mylinčioje ir jų poreikius atliepiančioje aplinkoje 

globėjų (rūpintojų) šeimoje; 

6. vadovaujantis Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašu, 

užtikrinti tinkamą globojamo (rūpinamo) vaiko priežiūrą, auklėjimą, ugdymą, atstovavimą ir tarpininkavimą. 

Veiklos plano įgyvendinimo laikotarpis: 2022 m. 

           Tikslinės grupės: Vilniaus rajono gyventojai, asmenys, pageidaujantys globoti (rūpintis) vaikus, įvaikinti ar tapti budinčiais globotojais, 

budintys globotojai, globėjai, nesusiję giminystės ryšiais, globėjai giminaičiai, įtėviai, šeimynų dalyviai. 

           Siektinas rezultatas – nuoseklus veiklos plane numatytų veiklų įgyvendinimas. 

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos pavadinimas Metodai Planuojama 

vykdymo trukmė 

Laukiami rezultatai (vykdomos 

veiklos nauda, poveikis tikslinei grupei, 

visuomenei ir pan.) 

1. 2. 3. 4. 5. 

I. Globos (rūpybos) ir 

įvaikinimo viešinimas. 

Vykdyti Vilniaus rajono šeimos ir vaiko 

gerovės centro 2022 m. viešinimo plane 

numatytas priemones. 

Per visą veiklos 

plano 

įgyvendinimo 

laikotarpį. 

Padidės besidominčių globa bei 

įvaikinimu žmonių ratas, padidės 

globėjų (rūpintojų) skaičius. 

Asmenys, besidomintys globa, 



susipažins su Globos centro veikla, 

aiškiau skirs įvairias globos rūšis. 

II. Būsimų budinčių globotojų, 

globėjų (rūpintojų) 

rengimas. 

Informacijos apie organizuojamus 

pagrindinius, specializuotus, tęstinius  ir 

artimųjų giminaičių mokymus pagal 

GIMK programą skleidimas. 

Nuolat. Informacija bus skelbiama Vilniaus r. 

savivaldybės tinklapyje 

(www.vrsa.lt), Globos centro 

Facebook puslapyje, kituose 

socialiniuose tinkluose. 

Informacijos apie organizuojamas 

globėjų (rūpintojų) ir įtėvių savitarpio 

paramos grupes skleidimas. 

Nuolat. Informacija bus skelbiama Vilniaus r. 

savivaldybės tinklapyje 

(www.vrsa.lt), Globos centro 

Facebook puslapyje, kituose 

socialiniuose tinkluose. 

Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių savitarpio 

pagalbos grupių organizavimas. 

Per veiklos plano 

įgyvendinimo 

laikotarpį grupių 

susitikimai 

organizuojami 

pagal numatytą 

planą. 

Susitikimuose bus dalinamasi  

asmenine patirtimi apie  buvusias ar 

esamas sunkias šeimynines 

aplinkybes,  padedant vieni kitiems  

suprasti savo galimybes sprendžiant 

iškilusias problemas, naujai įvertinant 

situaciją bei kartu ieškant 

alternatyvių problemų sprendimo 

būdų. 

Fizinių asmenų prašymų tapti vaiko 

globėjais (rūpintojais) ir (ar) įtėviais 

priėmimas. 

Nuolat. Prašymų teikimas tiesiogiai Globos 

centrui užtikrins operatyvų jų 

išnagrinėjimą, gėrės paslaugų 

prieinamumas aptarnaujamoje 

http://www.vrsa.lt/
http://www.vrsa.lt/


teritorijoje. 

GIMK mokymų pagal Pagrindinę globėjų 

(rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, 

bendruomeninių vaikų globos namų 

darbuotojų mokymo ir konsultavimo 

programą organizavimas. 

Per veiklos plano 

įgyvendinimo 

laikotarpį. 

Per veiklos plano įgyvendinimo 

laikotarpį organizuoti bent 2 mokymų 

grupes. 

GIMK mokymų pagal Specializuotą 

asmenų, siekiančių teikti socialinės 

priežiūros paslaugas, ir bendruomeninių 

vaikų globos namų darbuotojų mokymo 

ir konsultavimo programą organizavimas. 

Per veiklos plano 

įgyvendinimo 

laikotarpį. 

Per veiklos plano įgyvendinimo 

laikotarpį organizuoti bent 1 mokymų 

grupę. 

GIMK mokymų pagal Artimųjų 

giminaičių rengimo vaiko globai 

programą organizavimas. 

Per veiklos plano 

įgyvendinimo 

laikotarpį. 

Per veiklos plano įgyvendinimo 

laikotarpį organizuoti bent 1 mokymų 

grupę. 

Tęstinių mokymų, skirtų budintiems 

globotojams, globėjams (rūpintojams, 

įtėviams ir asmenims, dirbantiems su 

vaikais bendruomeniniuose vaikų globos 

namuose pagal GIMK programą, 

organizavimas. 

Per veiklos plano 

įgyvendinimo 

laikotarpį. 

Per veiklos plano įgyvendinimo 

laikotarpį organizuoti bent 2 mokymų 

grupes. 

GIMK mokymų dalyvių pasirengimo 

globoti (rūpintis) ar įvaikinti vertinimas, 

išvadų parengimas. 

Per 10 darbo 

dienų nuo 

mokymų 

pabaigos. 

Bus parengtos visų GIMK mokymų 

dalyvių išvados. 



III. Renginiai. Globėjų (rūpintojų) dienos 

organizavimas. 

Liepos mėn. Renginio metu kartu su globėjais bus 

ieškomos galimybės, kaip efektyviau 

ir kokybiškiau suorganizuoti 

teikiamas paslaugas, kad paslaugų 

teikimas nenutrūktų ir vyktų 

sklandžiai. 

IV. Koordinuotos pagalbos ir 

paslaugų teikimo 

budintiems globotojams, 

globėjams, nesusijusiems 

giminystės ryšiais, 

globėjams giminaičiams, 

įtėviams, organizavimas. 

Bylų užvedimas, tvarkymas ir pildymas. Nuolat. Kiekvienam globėjui bus užvesta 

byla, kurioje bus fiksuojami 

(protokoluojami) susitikimai, 

dalyvavusieji susitikime asmenys, 

data, susitikimų turinys, susitarimai, 

jei jie buvo sudaryti, susitarimų 

vykdymo terminai, įsivertinimai ir 

kita darbui svarbi informacija. 

Individualus konsultavimas, 

informavimas ir tarpininkavimas. 

Vadovaujantis 

globos centro 

veiklos ir vaiko 

budinčio 

globotojo 

vykdomos 

priežiūros 

organizavimo ir 

kokybės 

priežiūros tvarkos 

aprašu. 

Individualus konsultavimas, 

informavimas ir tarpininkavimas 

užtikrins kokybišką koordinuotos 

pagalbos ir paslaugų teikimą 

globėjams. 

Ryšio palaikymas elektroninio ryšio 

priemonėmis. 

Vadovaujantis 

globos centro 

veiklos ir vaiko 

Nuolatinio ryšio su globėju 

palaikymas užtikrins informacijos 

sklaidą. 



budinčio 

globotojo 

vykdomos 

priežiūros 

organizavimo ir 

kokybės 

priežiūros tvarkos 

aprašu. 

Dalyvavimas nuolatinės globos  

peržiūrose, kai Globos centras teikia  

paslaugas globėjui (rūpintojui). 

Vadovaujantis 

Vaiko globos 

organizavimo 

nuostatais bei 

globos centro 

veiklos ir vaiko 

budinčio 

globotojo 

vykdomos 

priežiūros 

organizavimo ir 

kokybės 

priežiūros tvarkos 

aprašu. 

Dalyvavimas nuolatinės globos 

peržiūrose padės užtikrinti 

globojamam vaikui saugią, sveiką ir 

mylinčią aplinką globėjų (rūpintojų) 

šeimoje. 

Psichologinių konsultacijų teikimas. Reguliariai pagal 

poreikį. 

Individualios psichologo 

konsultacijos užtikrins globėjo 

emocinį saugumą ir palankią 

psichologinę aplinką. Psichologo 

konsultacijos padės spręsti 

psichologines asmenybės problemas, 



stiprinant gebėjimą bendrauti, 

psichologinį atsparumą. 

Budinčių globotojų, globėjų, nesusijusių 

giminystės ryšiais ir globėjų giminaičių 

vykdomos veiklos kokybės vertinimo 

atlikimas. 

Vadovaujantis 

globos centro 

veiklos ir vaiko 

budinčio 

globotojo 

vykdomos 

priežiūros 

organizavimo ir 

kokybės 

priežiūros tvarkos 

aprašu. 

Atsižvelgiant į gautus veiklos 

vertinimo rezultatus, bus 

planuojamos budinčių globotojų, 

globėjų, nesusijusių giminystės 

ryšiais, globėjų giminaičių veiklos, 

bendradarbiavimo tobulinimo 

priemonės. 

V. Koordinuotos pagalbos ir 

paslaugų teikimo vaikams, 

prižiūrimiems budinčių 

globotojų, globojamiems 

(rūpinamiems) globėjų, 

nesusijusių giminystės 

ryšiais, globėjų giminaičių, 

šeimynų, organizavimas. 

Tarpininkavimas vaikui kitose 

institucijose. 

Vadovaujantis 

globos centro 

veiklos ir vaiko 

budinčio 

globotojo 

vykdomos 

priežiūros 

organizavimo ir 

kokybės 

priežiūros tvarkos 

aprašu. 

Tarpininkaujant vaikui kitose 

institucijose bus užtikrintas vaiko 

teisių ir geriausių jo interesų 

įgyvendinimas. 

Vaiko poreikių vertinimas. Vadovaujantis 

globos centro 

veiklos ir vaiko 

budinčio 

Įvertinus vaiko poreikius bus 

sudarytas individualus pagalbos 

vaikui planas. 



globotojo 

vykdomos 

priežiūros 

organizavimo ir 

kokybės 

priežiūros tvarkos 

aprašu. 

Individualaus pagalbos vaikui plano 

sudarymas. 

Vadovaujantis 

globos centro 

veiklos ir vaiko 

budinčio 

globotojo 

vykdomos 

priežiūros 

organizavimo ir 

kokybės 

priežiūros tvarkos 

aprašu. 

Individualiame pagalbos vaikui plane 

bus numatytos pagalbos priemonės, 

kuriomis bus užtikrintas vaiko 

poreikių tenkinimas, sudarytos 

sąlygos visaverčiam vaiko fiziniam, 

emociniam, protiniam, dvasiniam, 

socialiniam vystymuisi. 

Dalyvavimas ir vaiko atstovavimas vaiko 

laikinosios globos (rūpybos)  peržiūrose, 

atvejo vadybos posėdžiuose, kai Globos 

centras teikia paslaugas globojamam 

(rūpinamam) vaikui. 

Pagal poreikį. Kiekvienas vaikas turi prigimtinę 

teisę augti savo biologinėje šeimoje, 

todėl tinkamas jo atstovavimas atvejo 

vadybos posėdžiuose skatins vaiko 

tėvus spręsti savo problemas, siekiant 

sugrąžinti vaiką į savo šeimą. 



Rekomendacijų, siūlymų ir pastebėjimų 

teikimas atvejo vadybininkams ir 

socialiniams darbuotojams, kurie dirba su 

laikinai globojamo (rūpinamo) vaiko 

šeima. 

Pagal poreikį. Rekomendacijų, siūlymų ir 

pastebėjimų teikimas padės tėvams 

sėkmingai vykdyti jų pagalbos plane 

numatytus uždavinius, siekiant 

sugrąžinti savo vaiką į šeimą.  

Psichologinių konsultacijų teikimas. Reguliariai pagal 

poreikį. 

Individualios psichologo 

konsultacijos užtikrins vaiko emocinį 

saugumą ir palankią psichologinę 

aplinką. Psichologo konsultacijos 

padės spręsti psichologines vaiko 

problemas, stiprinant gebėjimą 

bendrauti, psichologinį atsparumą, 

vaiko saugumą. 

Vaiko paruošimas susitikimams su savo 

biologiniais tėvais. 

Pagal poreikį. Sumažės galimų neigiamų 

išgyvenimų tikimybė, vaikas bus 

emociškai ir dvasiškai pasiruošęs 

susitikimui su savo biologiniais 

tėvais. 

Vaiko ir biologinių tėvų susitikimų 

organizavimas, jeigu susitikimai 

neprieštaraus vaiko interesams. 

Pagal poreikį. Susitikimai užtikrins vaiko emocinio 

ryšio su savo biologiniais tėvais 

palaikymą ir neleis vaikui prarasti 

prieraišumo jausmo. 

Intensyvios pagalbos vaikui teikimas. Vadovaujantis 

globos centro 

veiklos ir vaiko 

budinčio 

globotojo 

Intensyvios pagalbos teikimas padės 

parinkti, suplanuoti ir organizuoti 

reikalingų paslaugų vaikui teikimą. 



vykdomos 

priežiūros 

organizavimo ir 

kokybės 

priežiūros tvarkos 

aprašu. 

VI. Bendradarbiavimas. Tarpinstitucinis bendradarbiavimas. Nuolat. Bendradarbiaujant su kitomis 

institucijomis bus užtikrintas 

kokybiškas pagalbos ir paslaugų 

teikimas globojamiems 

(rūpinamiems) vaikams ir jų 

globėjams (rūpintojams). 

VII. Kvalifikacijos kėlimas. Globos centro specialistų dalyvavimas 

profesinės kompetencijos tobulinimo ir 

kvalifikacijos kėlimo mokymuose, 

saviugda. 

Nuolat. Profesinės kompetencijos 

tobulinimas suteiks Globos centro 

specialistams naujų žinių, įgūdžių, 

gebėjimų, motyvacijos ir nusiteikimo, 

vertybinių nuostatų, reikalingų 

sėkmingai profesinei veiklai vykdyti. 

VIII. Globos centro ataskaitų 

rengimas. 

Globos centro veiklos statistinės 

ataskaitos už kiekvieną mėnesį pildymas 

ir pateikimas GC mainų sistemoje. 

Kas mėnesį. Suteiks galimybę įvertinti specialistų 

atlikto darbo rezultatus, suteiktų 

paslaugų skaičių. 

Globos centro suteiktų pagalbos paslaugų 

registro pildymas. 

Kas mėnesį. Suteiks galimybę stebėti ir įvertinti 

specialistų suteiktų paslaugų skaičių. 

Pastaba. Esant poreikiui planas metų eigoje gali būti koreguojamas. 

  



VII. VAIKŲ DIENOS CENTRAS „ARKA“ 

 

Vaikų dienos centras „Arka“ teikia informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir (ar) palaikymo, 

ir (ar) atkūrimo (savitvarka, asmens higiena, sveikos gyvensenos įgūdžiai ir kt.), pagalbą ruošiant pamokas, organizuoja maitinimą, laisvalaikį, 

psichologinę pagalbą, teikia pedagogines, socialines ir psichologines paslaugas vaikams dienos metu. Dienos centre ugdomi vaikų socialiniai įgūdžiai, 

organizuojamas vaikų užimtumas ir pamokų ruoša, vaikai maitinami, sudaromos vaikų saugumą užtikrinančios sąlygos. Paslauga skiriama visiems 

mokyklinio amžiaus vaikams, vaikams iš socialinių įgūdžių stokojančių šeimų ir socialinės rizikos šeimose gyvenantiems vaikams, neįgaliems vaikams 

ir kitiems (pvz., likę be tėvų globos vaikai ir jų šeimos). Paslauga teikiama nemokamai. Kartu su vaikais Dienos centre yra minimos ir švenčiamos 

valstybinės, kalendorinės ir religinės šventės, organizuojamos vaikų darbelių parodos, anketinės vaikų ir tėvų apklausos, pokalbiai bei susirinkimai. 

  

Dienos centre vykstantys užsiėmimai: 

Sporto užsiėmimai. Siekiant pagerinti, lavinti ir palaikyti dienos centrą „Arką“ lankančių vaikų fizinę savijautą bei išugdyti aktyvaus 

laiko praleidimo įpročius, du kartus per savaitę Centre vyksta sporto užsiėmimai. Dvi valandas vaikai kartu su sporto treneriu užsiima įvairia sporto 

veikla, žaidžia judriuosius, tradicinius ir netradicinius žaidimus, organizuojami turistiniai žygiai, sporto šventės, kita veikla. 

Vokalo užsiėmimai. Vokalo užsiėmimai skirti norintiems praleisti laiką ne tik smagiai, bet ir naudingai. Kartu mokomės dainuoti įvairių 

stilių dainas, naudotis mikrofonu, derinti dainavimą ir sceninį judesį. Programa skirta vaikams, kurie nori išmokti naujų dainų, taisyklingo dainavimo ir 

kitų naudingų įgūdžių. Su muzika renkamės puodeliui arbatos bei nuoširdžiam bendravimui. Dienos centro „Arka“ ansamblis koncertuoja Centro 

renginiuose, dalyvauja festivaliuose ir renginiuose seniūnijoje, Vilniaus rajone. Dažnai išvažiuojame koncertuoti ir už dienos centro ribų. Konkursams 

rengiami solistai, duetai. Dainavimas padeda lavinti muzikinę klausą, išreikšti emocijas ir yra puiki priemonė saviraiškai. 

Vaikų dienos centro Arka veikla bus viešinama Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro svetainėje adresu www.svgc.lt, taip pat 

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos internetiniame puslapyje www.vrsa.lt, Vaikų dienos centro „Arka“ socialinės platformos Facebook 

puslapyje, Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro „Youtube“ platformoje bei spaudoje ir Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro 

informaciniame stende; 

 

Numatoma Dienos centro „Arka“ veikla 2022 m.: 

http://www.svgc.lt/
http://www.vrsa.lt/


 

Eil. 

Nr. 

Veiklos pavadinimas  Planuojama 

vykdymo trukmė 

(veiklos vykdymo 

pradžia ir pabaiga 

mėnesių tikslumu)  

Planuojama veiklos 

vykdymo vieta 

Atsakingas 

veiklos 

vykdytojas 

Kiekybiniai ir kokybiniai 

veiklos įgyvendinimo 

rodikliai 

 

1. Higienos įgūdžių ugdymas 

atsižvelgiant į vaikų amžių ir poreikį. 

Žalingų įpročių prevencija. 

 

2022-01-02 

2022-12-31 

 

Vilniaus rajono šeimos ir 

vaiko gerovės centras 

Socialinis 

darbuotojas, 

užimtumo 

specialistai 

Vaikai, įgiję asmens higienos 

įgūdžių pradmenis, tampa 

mažiau priklausomi nuo 

suaugusiųjų, tampa 

savarankiškesni, pradeda 

suvokti save ir savo galimybes, 

labiau pasitiki savimi. 

25 vaikai. 

2. Pamokų ruoša 2022-01-03 – 

2022-12-31 

Vilniaus rajono šeimos ir 

vaiko gerovės centras 

Užimtumo 

specialistas 

Pagerės vaikų mokymosi 

rezultatai. 

25 vaikai. 

3. Socialinio darbuotojo ir psichologo 

konsultacijos, informavimas bei 

tarpininkavimas dirbant su vaikais ir 

jų šeimomis 

2022-01-02 – 

2022-12-31 

 

Vilniaus rajono šeimos ir 

vaiko gerovės centras 

Socialinis 

darbuotojas, 

psichologas 

Vaikų socialinių, psichologinių 

problemų sprendimas. 

Pagal poreikį. 

25 vaikai, šeimos nariai, 

mokyklų darbuotojai. 

4. Bendras maisto ruošimas 2022-01-03 – 

2022-12-29 

Vilniaus rajono šeimos ir 

vaiko gerovės centras 

Užimtumo 

specialistai 

Vaikai išmoks gaminti sveiką 

maistą, serviruoti. 

25 vaikai. 



5. Vaikų užimtumo organizavimas: 

sporto užsiėmimai atsižvelgiant į oro 

sąlygas (slidinėjimas, ledo ritulys, 

futbolas, krepšinis, lauko ir salės 

treniruokliai; stalo tenisas, stalo ledo 

rutulys, šaškės, mankštos su 

priemonėmis). 

Vaizduojamųjų menų pažinimas, 

vokalo užsiėmimai, rankdarbiai 

(siuvinėjimo, piešimo, karpymo, 

lipdymo), vaidybos užsiėmimai, stalo 

žaidimai. Dailės terapijos užsiėmimai. 

 

2022-01-03 – 

2022-12-31 

Vilniaus rajono šeimos ir 

vaiko gerovės centras 

Psichologas, 

socialinis 

darbuotojas, 

užimtumo 

specialistai 

Vaikai praleis laisvą laiką 

sveikai ir kūrybingai, bus 

skatinama vaikų saviraiška ir 

ugdomi meniniai gabumai. 19 

vaikų. 

 

6. Vaikai iš sunkiai besiverčiančių šeimų 

turės galimybę, vaikams kuriems 

reikia akinių pagaminti juos 

nemokamai 

 

2022-01-03 – 

2022-12-31 

Vilnius optika 

„Fiellman“ 

Socialinis 

darbuotojas 

Pagal poreikį, vaikams kurie 

turi problemų su regėjimu, bus 

nemokamai pagaminti akiniai. 

7. Dalyvavimas projekte „Vaikų 

svajonė“ 

 

2022-01-03– 2022-

12-31 

Vilniaus rajono šeimos ir 

vaiko gerovės centras 

Socialinis 

darbuotojas 

Vaikų su negalia svajonės 

(kovo mėn.)  

Dienos centrų projektas 

(gegužė). Lavinamieji daiktai 



dienos centrams, kuriuos lanko 

skurdžiose šeimose augantys 

vaikai. 

Mokyklinių dovanų svajonės 

(rugpjūčio mėn.)  

Tradicinis Kalėdinių dovanų 

projektas (lapkritis-gruodis). 

Įvairūs žaislai skurdžiose 

šeimose augantiems vaikams. 

8. Išvyka į RoboParką  2022-01-04 Vilniaus rajono šeimos ir 

vaiko gerovės centras 

Socialinis 

darbuotojas, 

Užimtumo 

specialistai 

Vaikai susipažins su galimai 

ateities draugais. Pažins 

inovatyviausias priemones 

skirtas namų priežiūrai ir 

smagiai praleis laiką.  

9. Minime Laisvės gynėjų dieną 

„Atmintis gyva, nes liudija“ 

2022-01-13 Vilniaus rajono šeimos ir 

vaiko gerovės centras 

Užimtumo 

specialistai 

Vaikai kartu su užimtumo 

specialistais paminės Laisvės 

gynėjų dieną, atiduos pagarbą 

1991 m. sausio 13-osios naktį 

kovojusiems už Lietuvos 

laisvę. Minėjimas sutelks 

bendruomenę kartu pajusti 

nakties iš sausio 12 į sausio 13 

dvasią ir primins atkovotos 

nepriklausomybės vertę. 

Edukacija „Neužmirštuolių 

gamyba iš popieriaus“. 25 

vaikai. 



10. Pasaulinė sniego ir spragėsių diena 2022-01-20 Vilniaus rajono šeimos ir 

vaiko gerovės centras 

Socialinis 

darbuotojas, 

užimtumo 

specialistai 

Vaikai darys sniego angelus, 

čiuožinės nuo kalnėlio. Visi 

dalinsimės savo įspūdžiais prie 

puodelio kakavos ir mėgausis 

spragėsiais. 25 vaikai. 

11. Picos diena 2022-02-09 Vilniaus rajono šeimos ir 

vaiko gerovės centras 

Užimtumo 

specialistai 

Vaikai kartu su darbuotojomis 

gamins namines picas, kurias 

vėliau kartu valgys, bus 

išrinkta geriausia pica.  

12. Šv. Valentino diena 2022-02-14 Vilniaus rajono šeimos ir 

vaiko gerovės centras 

Užimtumo 

specialistai 

Veiks Valentino dienos paštas, 

kurio pagalba vaikai ir 

darbuotojai galės siųsti vieni 

kitiems linkėjimus. Vaikai 

turiningai ir kūrybiškai praleis 

laiką.  

25 vaikai. 

13. Lietuvos valstybės atkūrimo diena 2022-02-16 Vilniaus rajono šeimos ir 

vaiko gerovės centras 

Socialinis 

darbuotojas, 

užimtumo 

specialistai 

Vaikai dalyvaus Lietuvos 

valstybės atkūrimo dienos 

šventėje, giedos himną, taip 

kartu užtvirtindami meilę 

Tėvynei ir pagarbą Lietuvos 

valstybės atkūrimo 

iniciatoriams. 

25 vaikai. 

14. Užgavėnės 2022-03-01 Vilniaus rajono šeimos ir 

vaiko gerovės centras 

Užimtumo 

specialistai, 

Socialinis 

darbuotojas  

Vaikai bus supažindinti su 

Užgavėnių šventimo 

tradicijomis. Edukacija „blynų 

kepimas“.  



Bus skatinamas vaikų 

kūrybiškumas ir aktyvumas. 

25 vaikai. 

15. Kaziuko mugė 2022-03-04 Vilniaus rajono šeimos ir 

vaiko gerovės centras 

Socialinis 

darbuotojas, 

užimtumo 

specialistai 

Šurmuliuos vaikų darbelių, 

rankdarbių ir kepinių Kaziuko 

mugė. 

25 vaikai. 

16. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 

diena 

2022-03-10 Vilniaus rajono šeimos ir 

vaiko gerovės centras 

Socialinis 

darbuotojas, 

užimtumo 

specialistai 

Vaikai bus supažindinami su 

Lietuvos nepriklausomybės 

istorija, dalyvaus šventiniame 

himno giedojime, bus 

organizuojamas 

nepriklausomybės atkūrimo 

dienos minėjimas.  25 vaikai. 

17. Savaitė be patyčių 2022-03-14 – 

2021-03-20 

Vilniaus rajono šeimos ir 

vaiko gerovės centras 

Psichologas, 

socialinis 

darbuotojas, 

užimtumo 

specialistai 

Psichologai ves seminarą 

vaikams, kurio metu aptars 

patyčių problemas ir jų 

sprendimo būdus, praktinių 

užsiėmimų metu ugdys 

toleranciją.  

25 vaikai. 

18. Pasaulinė Dauno sindromo diena 2022-03-22 Vilniaus rajono šeimos ir 

vaiko gerovės centras 

Psichologas, 

socialinis 

darbuotojas, 

užimtumo 

specialistai 

Šią dieną vaikai pasipuoš 

skirtingų spalvų kojinėmis. 

Taip prisidėsime prie 

socialinės akcijos, skirtos 

išreikšti paramą. Plėsim 

tolerancijos ribas bei 

formuosim sveiką vaikų 



požiūrį. 

25 vaikai. 

19. Tarptautinė vaflių diena 2022-03-25 Vilniaus rajono šeimos ir 

vaiko gerovės centras  

Socialinis 

darbuotojas, 

užimtumo 

specialistai  

Šią dieną minėsime tarptautinę 

vaflių dieną. Išaiškinsime 

vaflių atsiradimo istoriją, 

vaikai išbandys įvairių receptų 

idėjas. 25 vaikai.  

20. Tarptautinė teatro diena  2022-03-27 Vilniaus rajono šeimos ir 

vaiko gerovės centras 

Socialinis 

darbuotojas  

 

Vaikai vyks į teatrą, stebės 

aktorių pasirodymą. Po teatro - 

aptarimas.   

21. Tarptautinė pagalvių mūšio diena 2021-04-04 Vilniaus rajono šeimos ir 

vaiko gerovės centras 

Socialinis 

darbuotojas, 

užimtumo 

specialistai 

Vaikams bus organizuojamos 

sportinės veiklos dienos 

minėjimui, t. y. pagalvių mūšio 

turnyras.  

25 vaikai. 

22.  Margučių marginimas tradiciniu būdu 2021-04-18 Vilniaus rajono šeimos ir 

vaiko gerovės centras  

Socialinis 

darbuotojas, 

užimtumo 

specialistai 

Edukacijos metu vaikai bus 

supažindinti su Šv. Velykų 

papročiai. Sužinos apie 

tradicinių margučių spalvas, 

natūralių dažų gamybą, 

marginimo techniką ir 

ornamentiką, jos simboliką. 

Kiekvienas galės išbandyti 

tradicinę raižymo techniką ir 

marginimą vašku. 

25 vaikai 

23. Margučių ridenimas 2021-04-19 Vilniaus rajono šeimos ir 

vaiko gerovės centras 

Socialinis 

darbuotojas, 

Vaikai ridens margučius, žais 

smagius žaidimus, ieškos 



užimtumo 

specialistai 

paslėptų margučių ir dovanėlių. 

Kalbėsime apie Velykų 

tradicijas ir dalinsimės savo 

namų tradicijomis. 

25 vaikai, bendruomenės 

nariai. 

24. Dalyvavimas akcijoje ,,Darom“ 2021-04 Vilniaus rajono šeimos ir 

vaiko gerovės centras 

Socialinis 

darbuotojas, 

užimtumo 

specialistai, 

savanoriai 

Tvarkydami aplinką vaikai 

išmoks dirbti kartu, suteikti 

pagalbą kitiems ir tausoti 

gamtą. Bendradarbiaus su 

Dūkštų seniūnijos darbuotojais. 

25 vaikai ir kiti bendruomenės 

nariai. 

25. Šokių diena  2022-04-29 Vilniaus rajono šeimos ir 

vaiko gerovės centras 

Užimtumo 

specialistai  

 

Vaikai ruošis diskotekai, kuri 

vyks centro salėje..  

26. Dažasvydis vaikams 2021-05 Vilnius Užimtumo 

specialistai 

Vaikai lavins vaizduotę, 

mokysis komandinio darbo, 

orientacijos, greito reagavimo. 

Žaidimui vaikai pasirinks tam 

tikrus scenarijus, pvz. įsijaus į 

karinių pajėgų misijas ir pan. 

25 vaikai. 

27. Pasaulinė picos vakarėlio diena 2022-05-20 Vilniaus rajono šeimos ir 

vaiko gerovės centras 

Socialinis 

darbuotojas, 

užimtumo 

specialistai, 

savanoriai 

Vaikams bus organizuojamas 

„picos iššūkis“, taip pat 

edukacija „gatvės šokiai“.  



28. Tarptautinė vaikų gynimo diena. 

Šeimos šventė. 

2022-06-01 Vilniaus rajono šeimos ir 

vaiko gerovės centras 

Socialinis 

darbuotojas, 

užimtumo 

specialistai, 

savanoriai 

Vaikai laiką praleis linksmai, 

turiningai ir sveikai. 

25 vaikai kiti bendruomenės 

nariai. 

 

 

 

 

29. Su dviračiais aplink Geisiškių 

apylinkes.  

2022-06-03 Vilniaus rajono šeimos ir 

vaiko gerovės centras 

 

Užimtumo 

specialistai 

Minima Dviračių diena, 

susipažįstame su vietinėmis 

apylinkėmis.  

30. Sušių diena. 2022-06-18 Vilniaus rajono šeimos ir 

vaiko gerovės centras 

Socialinis 

darbuotojas, 

užimtumo 

specialistas 

Vaikai artimiau susipažins su 

Japonijos virtuvės nacionaliniu 

patiekalu.  25 vaikai išmoks 

gaminti egzotinį maistą. 

31. Sporto šventė 2022-06 Vilniaus rajono šeimos ir 

vaiko gerovės centras 

Užimtumo 

specialistai, 

savanoriai 

Vaikai kartu su šeima, 

darbuotojais ir savanoriais žais 

judriuosius žaidimus, išmoks 

komandinio žaidimo principų, 

smagiai praleis laiką. 

25 vaikai kiti bendruomenės 

nariai. 

32. Pramoginė-pažintinė, kultūrinė 

edukacija po karališkąjį Birštono 

kurortą „Sveikas,  Birštone!“ 

2022-07 Birštonas Socialinis 

darbuotojas, 

užimtumo 

Vaikai ekskursijos metu 

aplankys žymiausius Birštono 

kurorto mineralinio vandens 



 specialistai šaltinius ir gydomojo purvo 

rūsius, kops į Vytauto kalną, 

susipažins su legenda apie 

garsųjį Birštono banginiuką. 

Sveikatinimasis pagal S. 

Kneipo metodo filosofiją 

(priklausys nuo oro sąlygų) – 

vaikščios basomis gruoblėtais 

takeliais, braidys po 

mineralinio vandens šaltinį. 

Pramoginė išvyka naujuoju 

tyliuoju elektromobiliu, 

apžvelgs Karališkąjį kurortą. 

25 vaikai. 

33. Laikinoji sostinė – Kaunas 2022-07 Kaunas Socialinis 

darbuotojas, 

užimtumo 

specialistai 

Vaikai aplankys Lietuvos 

laikiną sostinę – Kauną. 

Išvykos metu aplankys IX forto 

muziejų, Lietuvos zoologijos 

sodą,  Kauno senamiestį ir 

rotušę, Kauno pilį. Vaikai 

turiningai ir aktyviai praleis 

laiką. 

25 vaikai. 

34. Batutų parkas SKYPARK 2022-07 Vilnius Socialinis 

darbuotojas, 

užimtumo 

specialistai 

Vaikai aplankys Sky parką, 

kuriame labai linksmai ir 

aktyviai praleis laiką. Šokinės 

ant batuto platformos, lips į 

laipiojimą sieną, žais krepšinį 



ant batuto, stalo futbolą ir kitus 

žaidimus. Taip sustiprins savo 

fizinę būklę. 25 vaikai 

35. Dviejų dienų išgyvenimo stovykla 

Ignalinos rajone – Tiki INN 

stovyklavietėje. 

 

2022-07 Palūšė Socialinis 

darbuotojas, 

užimtumo 

specialistai 

Vaikai išmoks gyventi gamtos 

apsuptyje, gaminti maistą ant 

laužo, gyventi palapinėje, be 

jokių gyvenimiškų sąlygų. 

36. “Valgyk ledus” diena 2022-07-17 Vilniaus rajono šeimos ir 

vaiko gerovės centras 

 

Socialinis 

darbuotojas, 

užimtumo 

specialistai 

Minima ledų diena, aptariame 

kaip gaminasi ledai, kartu su 

vaikais pabandome pasigaminti 

naminius ledus.  

37. Lietuvos uostas – Klaipėda 2022-08 Klaipėda – Palanga Socialinis 

darbuotojas, 

užimtumo 

specialistai, 

savanoriai 

Vaikai praplės savo akiratį, 

turiningai leis 

laisvalaikį. Vaikščios Danės 

upės pakrante, aplankys Jūrų 

muziejų, delfinų pasirodymą, 

Olando kepurę. Ilsėsis prie 

Baltijos jūros. 25 vaikai. 

 

38. ROCK ON climbing Hall 2022-09 Vilnius Socialinis 

darbuotojas, 

užimtumo 

specialistai, 

 

Padidės vaikų fizinis 

aktyvumas, vaikai susipažins 

su nauja sporto šaka. 25 vaikai. 



39. Tarptautinė grožio diena 2022-09-09 Vilniaus rajono šeimos ir 

vaiko gerovės centras 

Socialinis 

darbuotojas, 

užimtumo 

specialistai, 

savanoriai 

Šią dieną vaikams bus 

organizuojamas grožio 

specialistų (savanorių) 

paslaugų teikimas. Vaikai bus 

supažindinami su grožio sferos 

specialybėmis ir jų veiklos 

subtilybėmis.  

Atvyksta įvairiu sričių 

specialistai, kurie pasakoja apie 

savęs priežiūrą, atlieka įvairias 

procedūras vaikams. 25 vaikai 

 

40. Projektas „Vilties liepsna“ 2022-10 Vilniaus rajono šeimos ir 

vaiko gerovės centras 

 

Socialinis 

darbuotojas 

Vaikai gaus mokyklinių 

priemonių krepšelius. 

41. Išvyka į kiną 2022-10 Vilnius Užimtumo 

specialistai 

Vaikai patirs naujų įspūdžių 

kino filmą žiūrėdami neįprastu 

būdu – su 3D akiniais. 25 

vaikai. 

42. Pyragų diena 2022-11-07 Vilniaus rajono šeimos ir 

vaiko gerovės centras 

Socialinis 

darbuotojas, 

užimtumo 

specialistai 

Vaikai keps pyragą, dalinsimės 

lengvais receptais, kad vaikai 

galėtų su šeima ar globėjais 

išsikepti namuose. 

Aplankysime Paberžės 

socialinės globos namai. 25 

vaikai. 



43. Visų šventųjų diena 2022-10-31 Dūkštų seniūnijos 

kapinės 

Socialinis 

darbuotojas, 

užimtumo 

specialistai 

Vaikai kartu su darbuotojais 

aplankys apleistus kapus, 

sutvarkys juos ir, uždegdami 

žvakeles, atiduos pagarbą 

protėviams. 

25 vaikai. 

 

44. Edukacinis užsiėmimas „Advento 

vainikas“ 

2022-11 Vilniaus rajono šeimos ir 

vaiko gerovės centras 

Socialinis 

darbuotojas, 

užimtumo 

specialistai 

Vaikai su darbuotojais ir 

šeimos nariais pasigamins 

Advento vainikus, sužinos, ką 

vainikas simbolizuoja ir kaip 

reikia elgtis Advento 

laikotarpiu. 

25 vaikai, tėvai. 

45. Šv. Mikalojaus diena 2022-12-06 Vilniaus rajono šeimos ir 

vaiko gerovės centras 

Socialinis 

darbuotojas, 

užimtumo 

specialistai 

Vaikai bus supažindinami su 

Šv. Mikalojaus istorija, šios 

dienos tradicijomis, bus 

organizuojamas lobių 

ieškojimas. 25 vaikai. 

  

46. Imbierinio namelio diena 2022-12-13 Vilniaus rajono šeimos ir 

vaiko gerovės centras 

Socialinis 

darbuotojas, 

užimtumo 

specialistai 

Vaikai kartu su darbuotojais 

dalyvaus imbierinio namelio 

surinkimo, dekoravimo 

edukacijoje. 25 vaikai 

47. Kalėdinis renginys 2022-12 Vilniaus rajono šeimos ir 

vaiko gerovės centras 

Socialinis 

darbuotojas, 

užimtumo 

specialistai 

Vaikai su šeimomis šventiškai 

praleis laiką kartu giedodami 

Kalėdines giesmes, pasigamins 

rankų darbo papuošimus. 



25 vaikai, tėvai (globėjai) kiti 

bendruomenės nariai. 

 

  

VIII. GLOBOTINIŲ (RŪPINTINIŲ) INTEGRACIJOS Į VISUOMENĘ PROGRAMA 

✓ Globotinių (rūpintinių) ugdymas Vilniaus r. Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo gimnazijoje, Vilniaus r. Maišiagalos kun. J. 

Obrembskio gimnazijoje, Vilniaus r. Dūkštų pagrindinėje mokykloje, Vilniaus Verkių mokykloje – daugiafunkciniame centre, Sudervės 

Mariano Zdziechovskio pagrindinės mokyklos Rastinėnų pradinio ugdymo skyriuje, Vilniaus r. Zujūnų gimnazijos Čekoniškių pagrindinio 

ugdymo skyriuje, Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centre. 

✓ Globotinių (rūpintinių) individualių gebėjimų ugdymas: veikla dienos centre „Arka“, būrelių lankymas mokykloje. 

✓ Aktyvus dalyvavimas rajono, seniūnijos renginiuose, konferencijose, konkursuose, esant galimybei ir respublikos renginiuose, 

konferencijose. 

✓ Susitikimai ir bendradarbiavimas su kitų vaikų globos namų vaikais: Vilniaus r. šeimos ir vaiko krizių centru, Juodšilių sen. Bendruomenės 

socialinių paslaugų centru ir kt. 

✓ Vaikų atostogų organizavimas vasaros stovyklų metu. 

✓ Bendravimas su kaimo ir aplinkinių kaimų, miestelių bendruomenės vaikais. 

✓ Ekskursijos Vilniaus apskrityje ir respublikoje, esant galimybei ir užsienyje. 

✓ Dalyvavimas įstaigos ir rajono aplinkos tvarkymo akcijose. 



IX. DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS 

 

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacinių reikalavimų, 

socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų profesinės kvalifikacijos kėlimo tvarkos bei socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos“,  2015 m. 

vasario 13 d. Nr. A1-75. Socialinių paslaugų srities darbuotojai privalo periodiškai tobulinti savo profesinę kvalifikaciją ne mažiau kaip 16 akademinių 

valandų per kalendorinius metus. 

Soc. darbuotojai dalyvauja 16 val. profesinės kvalifikacijos tobulinime dalyvaudami – mokymuose, paskaitose, seminaruose, praktiniuose 

užsiėmimuose, profesinėje praktikoje, supervizijose, vykdydami kitų asmenų mokymą. Soc. darbuotojai atlieka profesinės kompetencijos įsivertinimą 

(įvertinimą) kasmet.  

Soc. darbuotojo padėjėjai dalyvauja  profesinės kvalifikacijos tobulinimo 16 val. mokymuose. Naujai pradedantys dirbti soc. darbuotojo padėjėjai 

privalo būti dalyvavę įžanginiuose socialinio darbuotojo padėjėjo mokymuose (40 val.). 

Visi įstaigos darbuotojai, tiesiogiai dirbantys su vaikais, pagal poreikį ir galimybes dalyvauja įvairiuose kvalifikacijos tobulinimo kursuose, 

mokymuose,  seminaruose, paskaitose, praktiniuose užsiėmimuose, supervizijų procese, konferencijose, stažuotėse, savarankiško gyvenimo namų 

metodinės grupės, savarankiško gyvenimo namų socialinio darbo metodinio centro organizuojamose veiklose, kolegų inervizijose  ir kt. Kvalifikacijos 

tobulinimo prioritetinės sritys: specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo aspektai ir metodai; krizių įveikimo įgūdžių stiprinimas; pykčio, 

neigiamų emocijų valdymas; smurto atpažinimas ir pagalba vaikui. 

 

EIL.NR. 

 

 

SPECIALISTAI DALYVIŲ 

SKAIČIUS 

KVALIFIKACIJOS KĖLIMO FORMA,  LAIKAS PASTABOS 

1  Vyr. soc darbuotojai 

Soc. darbuotojai 

Diana Lomteva 

Lolita Griškevičienė 

Viktorija Bernotienė 

Renata Kanapienienė 

Teresė Radžiūnienė 

 

10 

(pagal poreikį dalyvių 

skaičius gali didėti) 

16 val. soc. darbuotojų kvalifikacijos kėlimo mokymai  

GIMK mokymuose. 

Dalyvavimas Vaikų gerovės ir saugumo didinimo, paslaugų 

šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimo bei 

prieinamumo plėtros projekte numatytuose mokymuose, 

kvalifikacinių renginių lankymas ir aptarimas, 

pasidalinimas gerąja patirtimi, sklaida Centre. 

 

 



2 Soc. darbuotojo 

padėjėjai 

Helena Kazlauskienė 

Lilija Zarumna 

Janina Barščevska 

Česlava Galinauskienė 

Danutė Kamilevičienė 

Lena Lomteva 

Irena Jančevskaja 

Teresa Stankevič 

Agnija 

Karpovič(vaiko 

priežiūros atostogos) 

Danutė Vitkūnienė 

Vaclava Striškienė 

Lilija 

Beliavcevienė(vaiko 

priežiūros atostogose) 

Irina Romančenko 

Valerija Gotovtienė 

Teresa Savlevič 

Valerija Buinicka 

 

16 

(pagal poreikį dalyvių 

skaičius gali didėti) 

Periodiniai 16 val. soc. darbuotojo padėjėjų kvalifikacijos kėlimo 

mokymai 

2022 m.  

 

3 Užimtumo specialistai  

Barbara Lepeika 

Jolanta Lapinskaja 

Božena Lukašun 

 

3 

(pagal poreikį dalyvių 

skaičius gali didėti)  

 

Periodiniai 16 val. soc. darbuotojo padėjėjų kvalifikacijos kėlimo 

mokymai. 

 

 



 

 

4 Socialinis darbuotojas 

– globos 

koordinatorius 

Andželika 

Bagočiūnienė 

Agnieška 

Praitnickienė 

Valdemar Sinkevič 

 

3 Dalyvavimas Vaikų gerovės ir saugumo didinimo, paslaugų 

šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimo bei 

prieinamumo plėtros projekte numatytuose mokymuose, 

kvalifikacinių renginių lankymas ir aptarimas, 

pasidalinimas gerąja patirtimi, sklaida Centre. 

 

5 Globos Centro 

vadovas Tomaš 

Pileckas 

1 Rajoniniai, respublikiniai, tarptautiniai kvalifikacijos kėlimo 

kursai, seminarai, stažuotės, konferencijos, dalyvavimas juose 

2022 m. 

 

6 GIMK specialistai 

Andželika 

Bagočiūnienė 

Lilija Zubova  

2 Dalyvavimas Vaikų gerovės ir saugumo didinimo, paslaugų 

šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimo bei 

prieinamumo plėtros projekte numatytuose mokymuose, 

kvalifikacinių renginių lankymas ir aptarimas, 

pasidalinimas gerąja patirtimi, sklaida Centre. 

 

7 Logopedas  0,5 Dalyvavimas rajoniniuose, respublikiniuose kvalifikacijos kėlimo 

kursuose/seminaruose, mokymuose. Dalyvavimas profesinėse 

supervizijose.  

2022 m. 

 

 

8 Psichologai  

Raminta Mickūnaitė 

Ana Giliun 

Ričardas Pabiržis 

3 

(pagal poreikį dalyvių 

skaičius gali didėti) 

Dalyvavimas rajoniniuose, respublikiniuose kvalifikacijos kėlimo 

kursuose/seminaruose, mokymuose. Dalyvavimas profesinėse 

supervizijose.  

2022 m. Dalyvavimas Vaikų gerovės ir saugumo didinimo, 

 



paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimo bei 

prieinamumo plėtros projekte numatytuose mokymuose, 

kvalifikacinių renginių lankymas ir aptarimas, 

pasidalinimas gerąja patirtimi, sklaida Centre. 

 

9 Direktorė 

Justina Turbienė 

1 Rajoniniai, respublikiniai, tarptautiniai kvalifikacijos kėlimo 

kursai, seminarai, stažuotės, konferencijos, dalyvavimas juose 

2022 m. 

 

10 Ūkvedys 

Edvard Masalskij 

1 Rajoniniai, respublikiniai, tarptautiniai kvalifikacijos kėlimo 

kursai, seminarai, stažuotės, konferencijos, dalyvavimas juose 

2022 m. 

 

11 Direktoriaus 

pavaduotoja  

Sabina Gucevič  

 

1 Rajoniniai, respublikiniai, tarptautiniai kvalifikacijos kėlimo 

kursai, seminarai, stažuotės, konferencijos, dalyvavimas juose 

2022 m. 

 

12 Raštinės 

administratorius 

Violeta Brazienė 

Jelizaveta 

Adamavičienė 

2 Rajoniniai, respublikiniai, tarptautiniai kvalifikacijos kėlimo 

kursai, seminarai, stažuotės, konferencijos, dalyvavimas juose 

2022. 

 

13 Informacinių 

technologijų ir ryšių 

sistemų 

administratorius 

Karolis Pukelis 

1 Rajoniniai, respublikiniai, tarptautiniai kvalifikacijos kėlimo 

kursai, seminarai, stažuotės, konferencijos, dalyvavimas juose 

2022 m. 

 

14 Vyr. buhalteris  

Beata Rakovska 

(vaiko priežiūros 

2 Rajoniniai, respublikiniai, tarptautiniai kvalifikacijos kėlimo 

kursai, seminarai, stažuotės, konferencijos, dalyvavimas juose 

2022 m. 

 



atostogos) 

Elvyra Višnevskaja 

 

15 Buhalteris 

Aleksandra Chmel 

Gražyna Mlynska 

(vaiko priežiūros 

atostogos)  

 

2 Rajoniniai, respublikiniai, tarptautiniai kvalifikacijos kėlimo 

kursai, seminarai, stažuotės, konferencijos, dalyvavimas juose 

2022 m 

 

 

X. TRADICIJŲ FORMAVIMAS 

Priemonės Veiklos tikslas ir būdais Atsakingi asmenys 

Ryšių palaikymas su buvusiais globotiniais, 

šeimomis, kurios buvo apgyvendintos 

Pagalbos šeimai padalinyje,  lankytojais.  

Palaikyti ryšius su buvusiais globotiniais, 

šeimomis, lankytojais, skatinti juos 

bendrauti tarpusavyje. 

Organizuoti susitikimus, kviesti į įvairius 

renginius, šventes. Skatinti 

bendradarbiavimą. 

 

Direktorė, direktoriaus 

pavaduotoja. Vyr. 

socialiniai darbuotojai, 

socialiniai darbuotojai. 

Naujų tradicijų formavimas. Siekti, kad kolektyve vyrautų humaniška, 

tarpusavio pagalbos aplinka. Skatinti 

produktyviam darbui, minėti socialinių 

darbuotojų dieną ir kitas šventes. 

 

Direktorė, direktoriaus 

pavaduotoja. Vyr. 

socialiniai darbuotojai, 

socialiniai darbuotojai. 

 

 

 

 



XI.  ĮSTAIGOS FINANSINĖ VEIKLA 

Tikslas - iki metų pabaigos sudaryti įstaigos pagrindinį biudžetą, numatant tikslias pajamas ir pagrįstas išlaidas.  

 

Pajamos - lėšos pagal programas, projektus 

- biudžetinės įstaigos išlaikymo finansavimo iš rajono biudžeto 

- rėmėjų lėšos 

Išlaidos - turto įsigijimui 

- įstaigos išlaikymui 

- socialinių paslaugų plėtrai 

 

XII. PROJEKTINĖ VEIKLA 

 

• Siekiant pritraukti papildomų lėšų ir bendradarbiaujant su  asociacija ,,Pomoc Polakom na  Wschodzie“ paruošti du projektai – dėl 

materialinės pagalbos nepasiturinčioms šeimoms, bei dėl išvykos į Lenkiją atostogų laikotarpiui globojamiems vaikams.  

• Esame tęstinio projekto partneriai (2019-2022) „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės 

didinimas bei prieinamumo plėtra“. 

• Esame nuo 2019-04-02 pasirašę bendradarbiavimo sutartį su asociacija Lenkijoje „Otwarty dom“. Asociacija kviečia mūsų Centro 

globotinius atostogauti Lenkijoje, organizuoja vaikams įvairias ekskursijas, maitinimą bei apgyvendinimą, vaikų priežiūrą ir t.t.  

• Esame socialinių paslaugų gerinimo sistemos EQUASS dalyviai. Sertifikuodami Globos centro teikiamas paslaugas siekiame galimybės 

gerinti paslaugų kokybę, tinkamai jas vertinti it tobulinti.  

 

XIII. PASLAUGŲ KOKYBĖS KONTROLĖS PRIEMONĖS 

 

•  ISGP plano peržiūra, dalyvaujant globotiniui – bent 2 kartus per metus. Atsakingi asmenys: soc. darbuotojai, soc. darbuotojų padėjėjos, 

psichologas, direktoriaus pavaduotoja, „savas asmuo“ ir kt. 

•  Socialinių darbuotojų, psichologų darbo planai ir ataskaitos. Atsakingi asmenys: direktoriaus pavaduotoja. 

•  Patikrinimai darbo vietoje, 1 kartą per savaitę. Atsakingi asmenys: direktorius, direktoriaus pavaduotoja. 



• Darbo rezultatų, problemų aptarimai darbo vietoje, 1 kartą per savaitę. Atsakingi asmenys: direktorius, direktoriaus pavaduotoja, 

soc. darbuotojai. 

• Administraciniai pasitarimai, 1 kartą per savaitę. Atsakingi asmenys: direktorius, direktoriaus pavaduotoja. 

• Aptarnaujančio personalo darbo kontrolė, nuolat. Atsakingi asmenys: direktorius, direktoriaus pavaduotoja. 

• Sanitarinių, higieninių reikalavimų vykdymas, nuolat. Atsakingi asmenys: pavaduotoja, soc. darbuotojai. 

• Globotinių (rūpintinių) asmens bylų patikrinimas, 2 kartus per metus. Atsakingi asmenys: direktoriaus pavaduotoja. 

• Socialinių darbuotojų ir socialinio darbuotojo padėjėjų kvalifikacijos kėlimo priežiūra, 2 kartus per metus. Atsakingi asmenys: 

direktoriaus pavaduotoja.  

• Pokalbiai su globotiniais šeimynose, 1 kartą  per mėnesį (esant poreikiui, dažniau). Atsakingi asmenys: direktoriaus pavaduotoja, 

soc. darbuotojai. 

• Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro atitikties socialinės globos normoms vertinimas, 1 kartą per metus. Atsakingi 

asmenys: direktoriaus pavaduotoja, soc. darbuotojai, kiti asmenys. 

 

XIV. PASLAUGŲ TEIKIMO PROCESŲ TOBULINIMAS, INOVACIJOS 

 

• stiprinti 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;  

• plėtoti socialinę ir psichologinę pagalbą vaikams ir jų šeimų nariams; 

• kurti paslaugas, kurios mažins institucinės vaikų socialinės globos poreikius; 

• EQUASS rekomendacijų plano diegimas, pažangos ataskaitos ruošimas; 

• EQUASS kokybės sertifikato gavimas; 

• Veiklos įgyvendinimui šeimos padalinyje - neatskirti vaikų nuo tėvų, o kartu apgyvendinti iki 6 mėn. teikiant pagalbą; 

• skatinti globotinių integraciją su visuomenę (dalyvavimas šv. mišiose, aktyvus rajono renginių lankymas, bendravimas su kaimo 

bendruomenės vaikais, dalyvavimas konkursuose, varžybose, šventėse, parodose, ekskursijos po rajoną ir respubliką, dalyvavimas 

įstaigos ir rajono tvarkymo talkose i t.t.); 

• bendradarbiavimo skatinimas su kitomis įstaigomis:  „Šeimos diena“ šventės organizavimas kartu su kitomis socialinėmis įstaigomis ir kt. 



• „Globėjų dienos“ ir globėjų savaitės renginių organizavimas (bendradarbiavimas su Vilniaus r. šeimos ir vaiko krizių centru, kitomis 

įstaigomis, rėmėjais, socialiniais partneriais) 

 


