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AKMENĖS RAJONO PARAMOS ŠEIMAI CENTRO 

2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

I. SKYRIUS 

BENDROS ŽINIOS APIE ĮSTAIGĄ 

 

Akmenės rajono paramos šeimai centras (toliau – Centras) yra mišrių bendruomeninių 

socialinių paslaugų įstaiga, kurioje veikia 4 padaliniai: Vaiko globos padalinys, veikiantis šeimyniniu 

principu, Pagalbos šeimai padalinys, Globos centras ir Bendruomeniniai vaikų globos namai. Centre 

yra teikiamos bendrosios ir specialiosios, stacionarios ir nestacionarios socialinės globos, paramos 

šeimai, bendruomenei paslaugos.  

Vaiko globos padalinyje ir Bendruomeniniuose vaikų globos namuose teikiamos 

globos ( rūpybos), ugdymo ir socialinės paslaugos tėvų globos netekusiems vaikams nuo gimimo iki 

18 metų. 

Pagalbos šeimai padalinyje teikiamos socialinės paslaugos riziką patiriančioms 

šeimoms. Taip pat vykdoma atvejo vadybos veikla. 

Globos centre  teikiamos paslaugos būsimiems ir esamiems globėjams (rūpintojams), 

įtėviams, budintiems globotojams, globėjams giminaičiams, fiziniams asmenims, priimantiems vaiką 

laikinai svečiuotis. 

Centro vizija - užtikrinti klientų gerovę, saugumą, siekiant pozityvios socializacijos ir 

integracijos į visuomenę, skatinant visavertę asmenybės raišką, misija - suteikti tėvų globos 

netekusiam vaikui prieglobstį globėjų šeimoje, padėti globėjams  ir riziką patiriančioms šeimoms 

išspręsti susidariusias problemas, tikslas -  atsižvelgiant į vaiko interesus ir poreikius, sudaryti 

prielaidas vaikui augti biologinėje šeimoje, plėtojant prevencinių ir kompleksinių paslaugų 

prieinamumą vaikui bei jo biologinei šeimai krizinėse situacijose ar nukentėjus nuo smurto, o 

netekusiam tėvų globos vaikui – sudarant tinkamas globos ( rūpybos) ar įvaikinimo sąlygas, kurios 

atitiktų geriausius vaiko interesus bei poreikį augti šeimos aplinkoje arba aplinkoje, artimoje šeimai, 

tinkamai pasirengti savarankiškam gyvenimui šeimoje ir visuomenėje. 

 Viena iš paramos šeimai centro darbuotojų prioritetinių veiklų – kelti kvalifikaciją ir dalyvauti 

kvalifikacijos kėlimo kursuose ir seminaruose. 2018 metais darbuotojai dalyvavo rajoniniuose bei 

respublikiniuose seminaruose, mokymuose, kursuose, supervizijose (komandinio darbo). 

Vadovaujantis kvalifikacijos kėlimą reglamentuojančiais atitinkamais teisės aktais, darbuotojai 

atestuojasi ir įgyja aukštesnes kvalifikacines kategorijas. 2018 m. vienas socialinis darbuotojas 

atestavosi ir įgijo vyr. socialinio darbuotojo kvalifikaciją. 

 Įvairiuose kvalifikacijos kėlimo kursuose ir seminaruose dalyvavo ir išklausė: 
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- direktorė – 50 val. mokymų; 

- laikinai einanti direktoriaus pavaduotojo socialiniam darbui pareigas – Tarnybos atestuotas 

asmuo – 90 val. mokymų; 

- vyriausia socialinė darbuotoja – 58 val. mokymų; 

- tarnybos atestuoti asmenys – 100 val. mokymų; 

- globos koordinatorius – 30 val. mokymų; 

- vyriausioji buhalterė – 26 val. mokymų; 

- psichologė – 6 val. mokymų; 

- socialiniai darbuotojai – 202 val. mokymų; 

- socialinio darbuotojo padėjėjai – 268 val. mokymų; 

- socialiniai darbuotojai, dirbantys su šeimomis – 659 val. mokymų; 

- atvejo vadybininkai – 36 val. mokymų; 

- bendrosios praktikos slaugytoja – 26 val. mokymų;  

- sandėlininkė – 17 val. mokymų; 

- ūkvedys – 20 val. mokymų. 

 

 

 

 Centras bendrauja ir bendradarbiauja su įvairiais socialiniais partneriais. Tai - rajono 

savivaldybės administracija, rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrius, 

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius, sveikatos priežiūros įstaigų specialistais, 

finansuojamų projektų partneriais ir pan. Per metus gauti 1262 raštai, išsiųsta 1308 raštai. 
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 Centro paslaugų gavėjai, esant reikalui, kreipiasi į administraciją dėl iškilusių problemų 

supratimo bei konstruktyvios reakcijos. Objektyviai reaguojama į skundus bei pageidavimus. 

Įstaigoje nuolat atnaujinamos įvairios tvarkos, pareigybių aprašymai. Centras užtikrina tvarkingos su 

klientu susijusios informacijos ir dokumentų kaupimą teisės aktų numatyta tvarka. Įstaigos valdymas 

ir administravimas nuolat tobulinamas. Reguliariai svarstomi nauji teisės aktai, jų pasikeitimai, 

aptariami gerosios praktikos pavyzdžiai. Centre veikia patariamoji direktoriaus institucija – darbo 

taryba. Ji dalyvauja įstaigos administracinėje veikloje, rengiant metinius planus, ataskaitas. Taryba 

pateikia pasiūlymus dėl įstaigos veiklos tobulinimo, socialinių paslaugų kokybės gerinimo. 

 Siekiant užtikrinti efektyvų įstaigos darbą, tikslų pasiekimą, yra sudarytos tokios darbo 

sąlygos, kurios leidžia kiekvienam darbuotojui atsiskleisti, panaudoti ir plėtoti savo potencialą – 

žinias, įgūdžius ir kompetencijas.  

 

II. SKYRIUS 

SVARBIAUSI METŲ LAIMĖJIMAI 

 Įstaiga akreditavosi kaip organizacija, galinti priimti jaunimo savanorius. 2018 m. įstaigoje 

savanoriavo 2 jaunuoliai. 

 2018 m. liepos 23 – 27 dienomis organizuota prevencinė vasaros dienos stovykla „Aš galiu“, 

vykdant Akmenės rajono savivaldybės administracijos priklausomybių, smurto, savižudybių, 

prekybos žmonėmis prevencijos Akmenės rajone 2018 metų programos prevencines priemones. 

Stovyklos tikslas - vykdyti priklausomybių, smurto, savižudybių ir prekybos žmonėmis prevencijos 

priemones vaikų ir jaunimo tarpe. Stovykloje dalyvavo 17 vaikų, gyvenančių ir augančių Akmenės 

rajone, nepasiturinčiose šeimose, kurių amžius 12-16 metų, bet turintys riziką tapti priklausomais nuo 

alkoholio, rūkalų, narkotikų, smurto ir t.t. 

 Įsigytas butas Akmenės mieste, kuriame steigiami bendruomeniniai vaikų globos namai. Juose 

gyvens vaikai, netekę tėvų globos. Bendruomeniniai vaikų globos namai įrengti pagal higienos 

normas ir atitinka geriausius vaikų interesus ir poreikius. 

 Pasirengta vykdyti globos centro funkcijas. Surinkta kvalifikuotų specialistų komanda, kuri 

teikia ir koordinuoja paslaugas budintiems globotojams, socialiniams globėjams, globėjams 

giminaičiams, įtėviams, šeimynų dalyviams, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams. 

Pasirašyta projekto „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams 

(rūpintojams) kokybės didinimas ir prieinamumo plėtra Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001“ sutartis. 

Pasirengta projekto įgyvendinimui. 
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III. SKYRIUS 

VAIKO GLOBOS PADALINYS 

  Paramos šeimai centro Vaiko globos padalinys įsikūrę renovuotose, pritaikytose 

patalpose, esančiose adresu: Dvaro g. 15, Agluonų kaimas, Akmenės rajonas. Vienam globotiniui 

(rūpintiniui) tenka 25 m2. Globotiniai (rūpintiniai) gyvena šeimynų principu – 3  šeimynose. Vaikai 

kambariuose gyvena po du, atsižvelgiant į vaiko lytį, giminystės ryšį bei charakterių suderinamumą. 

Turimi baldai yra nauji, tinkami ir atitinkantys vaikų poreikius bei higienos normų reikalavimus. 

  Akmenės rajono paramos šeimai centro Vaiko globos padalinyje bendrosios socialinės 

paslaugos teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 

m. birželio 16 d. įsakymu Nr. A1-321 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ 

pakeitimo“ patvirtintu socialinių paslaugų katalogu.  Taip pat teikiamos specialiosios paslaugos - 

trumpalaikė ir ilgalaikė globa vaikams nuo 0 iki 18 metų amžiaus  ir laikinai vaiko globos padalinyje 

apgyvendintiems globotiniams tol, kol bus išspręstas jų grąžinimo tėvams arba globos (rūpybos) 

klausimas. 

Centras turi leidimą - higienos pasą, kuris numato ambulatorinių asmens sveikatos 

priežiūros įstaigų veiklą bei leidimą – higienos pasą, kuriame numatyta stacionarių vaikų ir jaunimo 

globos ir slaugos įstaigų veikla - 20 miegamųjų kambarių (iki 40 vietų). 

Įstaiga taip pat turi licencijas socialinei globai teikti - institucinė socialinė globa 

(ilgalaikė, trumpalaikė) vaikams su negalia ir institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) 

likusiems be tėvų globos vaikams, socialinės rizikos vaikams. 

Paramos šeimai centro vaiko globos padalinyje teikiamos šios socialinės globos paslaugos: 

Paslauga 

 

Paslaugos apibūdinimas 

1.Informavimas Įstaigos specialistai vaikui ir jo artimiesiems teikia informaciją apie 

socialinės globos ir kitas paslaugas paramos šeimai centro vaiko 

globos padalinyje. Sudaromos sąlygos vaikui gauti reikiamą 

informaciją iš kitų institucijų. Užtikrinamas informacijos apie 

asmenį konfidencialumas. 

2. Konsultavimas Supažindinama su paramos šeimai centro vidaus tvarkos taisyklėmis, 

asmenine atsakomybe. Sudaromos sąlygos konsultuotis  su įvairiais 

paramos šeimai centro ir kitų institucijų specialistais, gauti 

informaciją. 

 

3.Tarpininkavimas   

ir atstovavimas  

Suteikiama pagalba vaikui sprendžiant įvairias asmenines problemas 

(teisines, sveikatos, buitines, tvarkant dokumentus, mokant 

mokesčius). Atstovaujama vaikui, ginant jo teisėtus interesus, kai 

teismo sprendimu paramos šeimai centras yra vaiko globėjas ir/ar 

turto administratorius. Tarpininkaujama vaikui jam reikalingose 

institucijose. 
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4.Apgyvendinimas 

Vaikui suteikiamas gyvenamasis plotas, apgyvendinant 2 vietų 

kambariuose (derinant kambaryje gyvenančiųjų interesus bei 

poreikius). Aprūpinama baldais, rūbais, avalyne, mokymo ir kitomis 

priemonėmis poreikiams tenkinti. 

Teikiamos buitinės paslaugos (skalbimo, aprangos priežiūros, 

patalpų tvarkymo ir    kt.). 

 

5.Kasdieninio gyvenimo 

įgūdžių ugdymas ir 

palaikymas 

 

Paslaugos teikiamos, kuriomis siekiama ugdyti ir palaikyti kuo 

didesnį savarankiškumą, atliekant įvairias asmeniniame ar 

visuomeniniame  gyvenime reikalingas funkcijas. Skatinama 

dalyvauti įvairiose veiklose tenkinant savo poreikius. Teikiama 

pagalba tvarkant asmenines pinigines vaikų lėšas, apsiperkant, 

planuojant ir atliekant asmeninės higienos, buitinius darbus bei 

bendraujant ir pan. 

 

6.Darbinių įgūdžių 

ugdymas 

Darbinė veikla organizuojama individualiai  ir šeimynoje pagal 

parengtas veiklos programas. Sudaroma galimybė globotiniams 

(rūpintiniams) įgyti praktinių įgūdžių: mokėjimą apsipirkti 

parduotuvėje, pasigaminti sau maisto, išplauti indus, skalbti, lyginti 

ir prižiūrėti savo drabužius, atlikti smulkius remonto darbus, 

palaikyti švarą gyvenamoje aplinkoje. 

 

7.Laisvalaikio 

organizavimas 

Laisvalaikio organizavimo paslaugų dėka vaikai gali bendrauti, 

dalyvauti grupiniuose socialinio darbo užsiėmimuose, užsiimti 

mėgstama veikla pagal pomėgius: sporto, meno,  dailės, dramos, 

darbelių, aerobikos -  šokių, žaidimų, meno raiškos.  Organizuojama 

kultūrinė veikla: valstybinių, religinių, globos namų tradicinių 

švenčių šventimas, išvykų organizavimas į vaikų pageidaujamus 

renginius ar vietoves, kultūriniai renginiai globos namuose ir už jų 

ribų (koncertai, parodos, diskusijos). Vaikai naudojasi informacijos 

centru: multi - media įranga, bibliotekėle. Šeimynose įrengtos  

kompiuterizuotos vietos, sudaryta galimybė naudotis internetu. 

Globotiniai (rūpintiniai) gali žiūrėti  televizorių, video filmus, žaisti 

stalo žaidimus, mokytis kompiuterinio raštingumo. 

8.Pagalba rengiantis, 

maitinantis, prausiantis ir 

kt. pobūdžio pagalba 

Pagalba teikiama mažamečiams vaikams, nesugebantiems tenkinti 

savo fiziologinių bei higieninių poreikių. 

9.Asmeninės higienos 

paslaugų organizavimas 

Paramos šeimai centro vaiko globos padalinyje teikiamos asmens 

higienos paslaugos: vaiko aprūpinimo individualiomis higienos 

priemonėmis (pagal poreikį ir įstaigos galimybes), naudojimosi dušu 

(maudosi pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per savaitę), 

personalo pagalba atliekant asmens higienos (nagų, plaukų kirpimas 

ir kt.) procedūras. Kūdikiams ir mažamečiams vaikams kasdien 

atliekamos kūno priežiūros procedūros, kiti vaikai savarankiškai 

naudojasi dušu pagal poreikį. 

 

10.Maitinimas 

Maitinimo paslauga paramos šeimai centro vaiko globos padalinyje 

gyvenantiems vaikams teikiama 5 kartus per dieną. Atsižvelgiant į 

vaiko amžių, sveikatos būklę ir medikų rekomendacijas, maitinimo 

dažnumas gali būti keičiamas, organizuojama speciali, dietinė 

mityba. Globotiniai (rūpintiniai), padedant darbuotojams, patys 

gaminasi maistą. 

11. Sveikatos priežiūros 

paslaugos 

Kiekvieno globotinio (rūpintinio) sveikatos būklė yra nuolat 

matoma, pastebima ir vaikas gauna reikalingą pagalbą. Sveikatos 

profilaktiniai patikrinimai vykdomi remiantis teisės aktų 
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reikalavimais. Yra pasirūpinama, kad kiekvienas globotinis  

(rūpintinis) būtų skiepijamas pagal jo amžių ir sveikatos būklę. 

Aprūpinama medikamentais. Vaikai lydimi į asmens sveikatos 

priežiūros įstaigas, reikalui esant suteikiama pirmoji medicininė 

pagalba ir iškviečiamas gydytojas.   

 

12. Socialinis darbas, 

bendravimas 

Socialinei globai globotiniui (rūpintiniui) teikti sudaromas ISG 

planas, kuriame numatoma, kokiomis priemonėmis bus siekiama 

socialinės globos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo, detalizuojamos 

paslaugos, kurios vaikui bus teikiamos. ISGP rengia socialinę globą 

teikiantys specialistai ir globotinis (rūpintinis), dalyvaujant VTAS 

atstovams , seniūnijų socialiniams darbuotojams ir kitiems 

reikalingiems specialistams. ISGP ne rečiau kaip kas pusę metų, o 

atsiradus naujoms aplinkybėms, susijusioms su vaiko sveikatos 

būkle, jo branda ar poreikiais, nedelsiant yra peržiūrimas, 

tikslinamas ir papildomas. Bendraujama ir bendradarbiaujama su 

ugdymo įstaigų ar kitų socialines paslaugas teikiančių įstaigų 

specialistais bei globotinio (rūpintinio) biologiniais tėvais, globėjais. 

13. Psichologinė pagalba Teikiama psichologinė pagalba paramos šeimai centro vaiko globos 

padalinio globotiniams ( rūpintiniams) jų tėvams (globėjams) bei 

kitiems paramos šeimai centro vaiko globos padalinyje dirbantiems 

specialistams, padedant jiems spręsti iškylančias emocines, 

bendravimo, bendradarbiavimo ir kitas problemas. 

 

Vaikų apgyvendinimo priežastys Vaiko globos padalinyje: 

Priežastys 
Vaikų skaičius  

2015 m. 2016 m. 2017m. 2018 m. 

Iš viso: 18 12 15 6 

iš jų dėl: 

- tėvų girtavimo; 11 7 5 

 

2 

- įgūdžių stokos prižiūrint vaikus; 1 - 6 2 

- dėl smurto prieš vaiką 2 1 - - 

- tėvų ligos; 4 3 2 - 

- tėvų mirties; - - - - 

- globėjams atsisakius; 1 - 2 2 

- globėjams mirus. - 1 - - 

 

Globotinių (rūpintinių) turinčių specialiųjų poreikių skaičius: 

 2015 m. 2016 m.  2017 m.  2018 m. 

Vaikai, kuriems 

nustatyti specialieji 

poreikiai 

15 18 19 16 

Iš viso vaikų 

skaičius su negalia: 

6 8 6 5 

-su proto (dėl 

intelekto 

sutrikimų) 

3 5 4 3 
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-su psichine 

negalia 

2 1 - - 

-su fizine (kūno) 1 2 2 2 

 

Laikinosios arba nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo vaiko globos padalinyje gyvenantiems 

vaikams analizė: 

2018 metai Bendras  

globotinių (rūpintinių) 

skaičius 

Laikinoji globa  Nuolatinė globa  

Sausio mėn. 25 3 22 

Vasario mėn. 30 5 23 

Kovo mėn. 26 4 22 

Balandžio mėn. 25 4 22 

Gegužės mėn. 25 4 21 

Birželio mėn. 25 4 21 

Liepos mėn. 26 5 21 

Rugpjūčio mėn. 27 5 22 

Rugsėjo mėn. 25 4 21 

Spalio mėn. 25 3 22 

Lapkričio mėn. 25 3 22 

Gruodžio mėn. 23 3 20 

Vidurkis: ~25 ~4 ~21 

 

Specialiųjų poreikių turinčių globotinių (rūpintinių) skaičius/ dalis (%) lyginant su bendru globotinių 

(rūpintinių) skaičiumi: 

Globotinių (rūpintinių) 

skaičius (gruodžio 31 d.) 

Specialiųjų poreikių globotiniai (rūpintiniai) 

 Skaičius (2018 m. gruodžio 31d.) Dalis (%) 

23 16 70 % 

 

Vaikų, gyvenančių vaiko globos padalinyje, skaičius nuolat kinta.  
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Globotiniai (rūpintiniai) pagal savo amžių ir brandą ugdomi įvairiose ugdymo įstaigose (2018 m. 

gruodžio 31d.) 

 

 
  

 

 Vaiko globos padalinyje specialistai dirba glaudžiai bendradarbiaudami ir papildo vienas kito 

veiklą, kad organizuojama pagalbos vaikui veikla duotų kuo geresnių rezultatų. 

 Padalinyje vykdoma metodinio būrelio veikla, vedami metodiniai užsiėmimai, kurių metu 

darbuotojai dalijasi darbo patirtimi, kartu sprendžia iškilusias problemas. 2018 m. skaityti pranešimai: 

1.  „Organizacijos mikroklimato įtaka darbuotojo savijautai darbe. Kiekybinis tyrimas“ 

(socialinis darbuotojas V. Pocius). 

2. „Paauglių elgesio krizės ir jų prevencija paramos šeimai centre. Kokybinis tyrimas“ (socialinė 

darbuotoja E. Rakickaitė). 

3. „Akmenės rajono paramos šeimai centre gyvenančių globotinių (rūpintinių) ir dirbančių 

darbuotojų tarpusavio bendravimo problemų analizė. Kiekybinis tyrimas“ (socialinė 

darbuotoja A. Jurkuvėnaitė). 

4. „Socialinių darbuotojų patyčių prevencinė veikla paramos šeimai centre. Kiekybinis tyrimas.“ 

( socialinė darbuotoja J. Jonušienė). 

5. „Vaikų, gyvenančių paramos šeimai centre, tarpasmeniniai santykiai su bendraamžiais. 

Kokybinis tyrimas“  (socialinė darbuotoja N. Narščiuvienė). 

 Užsiėmimų metu yra aptariamos įvairios temos, susijusios su vaikų, netekusių tėvų globos, 

ugdymu, bendravimu, auklėjimu, pagrindiniais vaikų poreikiais. 

1

161

1

1

2

1 2 1 1

Akmenės rajono Akmenės gimnazijos

ikimokyklinio ugdymo skyrius " Gintarėlis"

Akmenės rajono Akmenės gimnazija

Mažeikių Jievaro" pagrindinė mokykla

Šiaulių logopedinės mokyklos ikimokyklinio

ugdymo skyrius

Šiaulių specialiojo ugdymo  centras

Šiaulių sanatorinė mokykla

"Diemedžio" ugdymo centras

Kuršėnų politechnikos mokykla

Akmenės rajono Vladimiro Zubovo

mokykla

Kaunoepilnamečių tardymo izoliatorius -

pataisos namai
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             Įstaigoje taip pat dirba ir vaiko gerovės komisija, kurios nariai yra įstaigoje dirbantys 

specialistai (socialiniai darbuotojai, psichologas, bendruomenės slaugytoja, direktoriaus pavaduotoja 

socialiniam darbui, užimtumo specialistas) ir globotiniai  (rūpintiniai). Vaiko gerovės komisija vykdo 

ir prevencinę veiklą. 2018 metais vaiko gerovės komisijos vykdytos veiklos: 

1. Prevencinė paskaita tema „Prekyba žmonėmis“ (Kovos su prekyba žmonėmis ir 

išnaudojimu centras (KOPŽI)). 

2. Paskaita „Lytiniu keliu plintančios ligos“. 

3. Mokomoji prevencinė pamoka: „PATYČIOMS – STOP! – sukurk gerumo medį” 

(Akmenės rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūnė). 

4. Mokomoji prevencinė pamoka: „PATYČIOMS – STOP! – diskusija apie patyčias” 

5. Saugaus eismo valandėlė  mažiesiems ir pradinių klasių mokiniams (kelio ženklai, 

saugaus eismo taisyklės, animacija). 

6. ,,Gyvenvietėje ir užmiesčio keliu važiuok saugiai“ 13-17 metų paaugliams. (kelių eismo 

taisyklių pakartojimas, praktinė išvyka dviračiais). 

7. Skaitoma pasaka apie Karalių Tabaką. Informacijos apdorojimas vaikų piešiniais. 

Piešinių parodėlė. 

8. Paskaita mergaitėms apie asmens higieną, lytiškumą (Vilniaus natūralios šeimos 

planavimo asociacijos centras). 

9. Prevencinio filmo pristatymas „Prekyba žmonėmis“. 

10. Mokomoji prevencinė pamoka: „PATYČIOMS – STOP! – anoniminė vaikų ir darbuotojų 

apklausa”. 

11. Paskaita „Sveikas vaikas, sveika mityba – sveika visuomenė“ (Akmenės rajono 

visuomenės sveikatos biuras). 

12. Globotinių (rūpintinių) savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo programos 

įgyvendinimas. 

13. Sveikatos ugdymo bendrosios programos įgyvendinimas. 

14. Našlaičių ir tėvų globos netekusių vaikų rėmimo ir integravimo į visuomenę programos 

įgyvendinimas.  

15. Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa. 

 Vaiko globos padalinyje dažnai apgyvendinami vaikai, kurie jau turi neigiamos 

gyvenimo patirties, patyrę skurdą, smurtą, fizinę ir emocinę nepriežiūrą. Traumuojanti gyvenimo 

patirtis ir kognityvinės intelektinės moralinės raidos stimuliacijos trūkumas sąlygoja įvairius 

emocinius elgesio ir mokymosi sunkumus. Netenkinant globotinio (rūpintinio) poreikių, gali sutrikti 

jo prieraišumas, gebėjimas bendrauti ir palaikyti konstruktyvius tarpusavio santykius, o išmoktas 

chaotiškas elgesys šeimoje, atkartojamas vaiko globos padalinyje ir ugdymo įstaigos bendruomenėje. 
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Globotiniams (rūpintiniams) yra  būdingas socialinis ir psichologinis apleistumas, menka savivertė, 

sutrikęs prieraišumas, elgesio, emocijų, bendravimo sutrikimai, mokymosi ir adaptacijos sunkumai 

bei  kiti neigiami bruožai, todėl labai svarbu ugdyti globotinių (rūpintinių) pozityvų savęs, savo 

galimybių ir gebėjimų vertinimą, mokyti konstruktyviai bendrauti ir bendradarbiauti su 

bendraamžiais ir suaugusiais, mokyti užmegzti ir išlaikyti naujus ryšius, tenkinti vaikų pažintinius 

poreikius, stiprinti jų emocinį ir psichologinį atsparumą, didinti mokymosi motyvaciją bei palengvinti 

adaptacinį laikotarpį, suteikiant psichologinę pagalbą. Atsižvelgiant į globotinių (rūpintinių) 

individualumą, siekiant užtikrinti ypatingų vaikų gebėjimų ir gabumų realizavimą, vaikų brandą, 

įgūdžius ir interesus, atitinkančias ugdymuisi reikalingas priemones, su jais dirba Centro, Akmenės 

gimnazijos, VšĮ Akmenės  rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centro 

psichologai.  

  Darbuotojams svarbu užtikrinti, kad vaiko globos padalinyje gyvenantys globotiniai 

(rūpintiniai) gyventų saugioje, jiems palankioje, draugiškoje aplinkoje, turėtų visas būtinas sąlygas 

savo, kaip vaikų, sėkmingai raidai, adaptacijai, būtų užtikrintas sėkmingas ugdymasis. Norėdami tai 

įgyvendinti, vaiko globos padalinio darbuotojai nuolatos bendrauja su ugdymo įstaigų pedagogais, 

vaikų biologiniais tėvais, asmenimis, priimančiais vaiką laikinai svečiuotis, veda individualius 

pokalbius su globotiniais (rūpintiniais). Visa organizuojama veikla yra viešinama publikuojant 

straipsnius. 

Vaiko globos padalinyje vykdyta veikla: 

Eil.Nr. Veikla 2017 m. 2018 m. 

1.  Darbas su pedagogais 393 502 

2.  Darbas su biologiniais tėvais 126 86 

3.  Darbas su fiziniais asmenimis, 

priimančiais vaiką laikinai 

svečiuotis 

111 146 

4.  Individualūs pokalbiai su 

globotiniais (rūpintiniais) 
572 834 

5.  Pokalbiai ir renginiai 76 90 

6.  Straipsnių publikavimas 80 86 

 

 Vaiko globos padalinio darbuotojai globotiniams ( rūpintiniams) organizuoja įvairias išvykas, 

renginius, diskutuoja įvairiomis vaikams aktualiomis temomis t. t. Globotiniai (rūpintiniai) skatinami 

dalyvauti įvairiuose konkursuose, šventėse bei kituose organizuojamose renginiuose. Su vaikais 

nuolat švenčiamos didžiosios metų ir tradicinės šventės, organizuojami įvairūs renginiai, išvykos.  

 Vasarą globotiniai (rūpintiniai) ilsėjo stovyklose prie jūros „Raganė“ ir „Žilvytis“, o žiemą 

stovyklauti vyko į „Balsių stovyklą“ stovyklą. 
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 Globotiniai (rūpintiniai) dalyvavo trijų dienų renginyje „Pažink pasaulį su kamuoliu“ Kaune. 

Taip pat kelis kartus vyko stebėti krepšinio varžybų Šiaulių arenoje, dalyvavo stalo teniso       

varžybose Jurdaičiuose. 

 Renginyje „Pažink pasaulį su kamuoliu“. Nuotr. aut. L. Lileikis 

        

 Kiekvieno vaiko pagrindiniai  poreikiai atsispindi individualios socialinės globos plane 

(ISGP), kuriame kiekvieno globotinio (rūpintinio) galios ir sunkumai yra vertinami kaip bendra vaiko 

asmenybę sudaranti visuma, parenkami tiksliausi individualizuoti būdai, metodai ir korekcijos 

priemonės, siekiant išsaugoti globotinių (rūpintinių) unikalumą. Per metus vidutiniškai sudaryti 30 

individualūs socialinės globos planai ir į jų sudarymą įtraukiami seniūnijų, ugdymo įstaigų, Vaiko 

teisių apsaugos skyriaus darbuotojai. Sudarant individualų socialinės globos planą, atsižvelgiama į 

vaiko nuomonę, jo gebėjimus ir gabumus, situaciją vaiko šeimoje, vaiko ypatumus, susijusius su jo 

amžiumi ir branda, lytimi ir siekiama įtraukti jo tėvus bei fizinius asmenis, priimančius vaikus laikinai 

svečiuotis į savo šeimą. Plane numatoma, kokios bus teikiamos paslaugos, kokia reikalinga pagalba, 

ar vaikui būtina pritaikyti aplinką specialiesiems poreikiams tenkinti ir kt. Taip pat numatomas 

laikotarpis – kiek laiko kiekviena pagalbos rūšis, paslauga bus teikiama. Individualus socialinės 

globos planas nuolat pildomas ir jame atsispindi vaiko raidos, augimo ir vystymosi būklė. 

Užtikrinama, kad ne rečiau kaip kartą per metus globotinio (rūpintinio) socialinės globos poreikis 

būtų vertinamas iš naujo.  

 Rūpintiniai nuo 14 metų  iki pilnametystės, padedami socialinio darbuotojo ir kitų specialistų 

sudaro savarankiško gyvenimo planus, kuriuose nurodo pasirengimo savarankiškam gyvenimui 

etapus. Šiuo proceso metu rūpintiniams padedama suprasti, kur jis norėtų mokytis, kokios sieks 

profesijos, kur gyvens bei kaip panaudos išmokėtas išmokas ar sutaupytas lėšas, numatomos 

socialinės integracijos priemonės.  
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 Globojamų (rūpinamų) vaikų interesai atstovaujami ugdymo įstaigose, savivaldybių 

institucijose, įvairiose policijos pareigūnų apklausose ir tyrimuose, teismų posėdžiuose.  

 Vaiko globos padalinio bendruomenės slaugytoja įgyvendina sveikatos ugdymo bendrąją 

programą, vedė grupinius ir individualius užsiėmimus, kurių metu globotiniai (rūpintiniai) buvo 

mokomi asmens higienos, mokoma pirmosios medicininės pagalbos,  kalbama apie lytinį švietimą, 

apie žalingų įpročių žalą, lytiniu keliu plintančias ligas bei sveiką mitybą ir gyvenseną. 

            Socialiniai darbuotojai, atsižvelgdami į globotinių (rūpintinių) poreikius, įgyvendina 

globotinių (rūpintinių) savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo programą, našlaičių ir tėvų globos 

netekusių vaikų rėmimo ir integravimo į visuomenę programą, rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo 

programą. Taip pat veda individualius ir grupinius užsiėmimus apie sveiką gyvenseną, žalingus 

įpročius ir jų prevenciją, asmens higieną, vaikų teises ir pareigas bei atsakomybę, saugų elgesį kelyje 

bei saugų elgesį prie vandens, tamsiu paros metu, ant užšalusių vandens telkinių, vyksta rūpintinių 

profesinis orientavimas. Suteikiama informacija apie medicininės, psichologinės, socialinės, teisinės 

pagalbos galimybes ir institucijas. Gyvendami šeimynose, globotiniai (rūpintiniai) patys gaminasi sau 

maistą, mokomi skalbti, išlyginti ir prižiūrėti savo rūbus, palaikyti švarą gyvenamoje patalpoje. 

Ugdomi vaikų darbiniai įgūdžiai mokant juos sėti, auginti, ravėti daržą, užsiauginti  vaistažolių bei 

daržovių šiltnamyje. 

 Užimtumo specialistas ugdydamas globotinių (rūpintinių) savarankiškumą, prisidėdama prie 

vaikų fizinio aktyvumo didinimo mokė juos sportinių žaidimų vingrybių, organizavo futbolo, 

krepšinio, tinklinio, stalo teniso treniruotes. Taip pat organizavo išvykas į gamtą, turistinius žygius,  

sporto varžybas, diskotekas,  plėtė ugdytinių akiratį organizuodama įvairias ekskursijas. 

 Socialinių darbuotojų padėjėjai taip pat padeda globotiniams (rūpintiniams) pasiruošti 

savarankiškam gyvenimui. Moko atpažinti ir rinkti vaistažoles, sodinti gėlių daigus, juos pikiuoti, 

sėti, sodinti ir auginti daržoves. Vėliau iš jų gaminti patiekalus ar konservuoti, užšaldyti žiemai. Kartu 

mokė tvarkyti aplinką, puoštis įvairioms šventėms, gaminti rankdarbius. 

 Globotiniams (rūpintiniams) suteikiama pagalba įgyvendinant savęs realizavimo, atstovavimo 

ar dalyvavimo principus, padedama ne tik suvokti saviraiškos svarbą žmogaus gyvenime, bet ir ją 

įgyvendinti įvairiose gyvenimiškose situacijose, todėl vaikai skatinami lankyti neformaliojo ugdymo 

užsiėmimus. 

 

Neformaliojo ugdymo 

užsiėmimo pavadinimas 

Vaikų, lankančių 

neformaliojo ugdymo 

užsiėmimus, vieta 

Vaikų, lankančių neformaliojo ugdymo 

užsiėmimus, skaičius 

2016 m. 2017 m. 2018 m. 

Teniso būrelis Akmenės gimnazijos 

Kivylių skyriuje 

7 - - 

Savanorystės būrelis Agluonų kaimo 

daugiafunkciniame centre 

1 - - 
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Kompiuterinio raštingumo 

būrelis 

Agluonų kaimo 

daugiafunkciniame centre 

2 - - 

Olimpinio bokso 

treniruotės 

 

 

Agluonų kaimo 

daugiafunkciniame centre  

11 6 3 

Jaunųjų šokėjų  Akmenės gimnazija - 5 - 

Dailės būrelis  Akmenės gimnazija - 4 5 

9 amatai – etnokultūra  Akmenės gimnazija - 3 - 

Sporto būrelis Akmenės gimnazija - - 2 

Futbolo būrelis Akmenės gimnazija - - 3 

„Virtuvės paslaptys“ Akmenės gimnazija - - 1 

Krepšinio būrelis Akmenės gimnazija - - 1 

Šaškių būrelis Kuršėnų politechnikos 

mokykla 

- - 2 

 

Stalo teniso būrelis Kuršėnų politechnikos 

mokykla 

- - 2 

Kūno kultūra  „Diemedžio“ specialiojo 

ugdymo centras, 

„Jievaro“ pagrindinė 

mokykla 

- 4 2 

Technologijų „Diemedžio“ specialiojo 

ugdymo centras, 

„Jievaro“ pagrindinė 

mokykla 

- 4 2 

Kompiuterinio raštingumo  „Diemedžio“ specialiojo 

ugdymo centras, 

„Jievaro“ pagrindinė 

mokykla 

- 5 2 

Muzikos  „Jievaro“ pagrindinė 

mokykla, 

Vilniaus vaikų socializacijos 

centras 

- 3 - 

Želdinių dizainas  „Jievaro“ pagrindinė 

mokykla 

- 1 - 

Molio „Jievaro“ pagrindinė 

mokykla 

- 3 1 

Tinklinio  Vilniaus vaikų socializacijos 

centras 

- 1 - 

Ekvipo  Vilniaus vaikų socializacijos 

centras 

- 1 - 

 

  Fizinė aplinka – reikšmingos įtakos vaiko savijautai turintis veiksnys. Vaikų globos 

padalinys įsikūręs pritaikytose patalpose, kur globotiniai (rūpintiniai) gyvena šeimynose ir yra 

užtikrinta pareigas ir atsakomybę formuojanti aplinka, kurioje lavinami savarankiško gyvenimo 

įgūdžiai, stiprinama motyvacija vaikui pačiam spręsti savo problemas. Nuolat atnaujinamas vaiko 

globos padalinio inventorius viduje ir lauke, sudaromos sąlygos vaikams augti ir tobulėti. Globotiniai 

(rūpintiniai) aprūpinami reikalinga apranga ir avalyne, atsižvelgiant į metų laiką, vaiko lytį, amžių ir 
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jo pageidavimą. Sudaroma galimybė pačiam globotiniui (rūpintiniui) parduotuvėje išsirinkti norimą 

rūbą ar avalynę, ugdomas vaiko estetinis skonis, sudaromos galimybės išreikšti savo individualumą, 

nuostatas ir vertybes. 

 Maitinimo paslaugų organizavimas. Vaiko sveikatai ir normaliam vystymuisi labai svarbus 

visavertis maitinimas, įvertinant vaiko amžių, brandą ir su tuo susijusius jo fiziologinius poreikius, 

taip pat vaiko sveikatos būklę. Globotinių (rūpintinių) maitinimas organizuojamas vadovaujantis 

Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 22 d. sprendimu Nr. T-69 „Dėl Akmenės rajono 

paramos šeimai centro maitinimo ir medikamentų išlaidų finansinių normatyvų patvirtinimo“. 

Patvirtinta mitybos paros kaina–mokyklinio amžiaus – 4 eurai, ikimokyklinio amžiaus – 2,80 euro. 

Globotiniams (rūpintiniams) yra sudaryta galimybė išreikšti savo pageidavimus dėl maitinimo ir 

maistą ruošiasi patys pagal sudarytą valgiaraštį. Gaminamo maisto kokybė atitinka higienos normų 

reikalavimus. Akmenės rajono paramos šeimai centro direktoriaus 2017 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 

V-144 yra patvirtinta Akmenės rajono paramos šeimai centro vaiko globos padalinio globotinių 

(rūpintinių) maitinimo organizavimo tvarka. Įvairių pokalbių, renginių metu globotiniams 

(rūpintiniams) skiepijamos žinios apie sveiką maitinimąsi, diegiami sveiko maisto pasirinkimo 

įgūdžiai. 

 Sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas. Daug dėmesio skiriama vaikų sveikatos 

priežiūra. Asmens sveikatos paslaugos įstaigos globotiniams (rūpintiniams) yra skiriamos nuolatos, 

priežiūros paslaugos teikiamos nemokamai, laiku suteikiama pirmoji medicinos pagalba, atliekami 

nuolatiniai globotinių (rūpintinių) sveikatos profilaktiniai patikrinimai ir iki rugsėjo 1 dienos, 

atitinkamoms švietimo institucijoms pateikiami išsamūs sveikatos patikrinimų rezultatai. Įstaigoje 

vaikai skiepijami pagal skiepų kalendorių, taip pat atliekami skiepai pagal indikacijas kurias nurodo 

šeimos gydytojas. Kiekvienais metais dėmesys yra skiriamas vaikų dantų priežiūrai, tikrinamas vaikų 

regėjimas ir laikysena. Vaikų imuniteto stiprinimui yra skiriami B, C, D grupės vitaminai, žuvų 

taukai. Vaikai į įstaigą patenka pažeisti, turintys elgesio ir emocijų sutrikimų, todėl tokie vaikai nuolat 

stebimi ir konsultuojami vaikų psichiatrų, psichologų,  ir kitų reikiamų specialistų. Iškilus globotiniui 

(rūpintiniui) sveikatos problemoms, vaikai vežami pas šeimos gydytoją į VŠĮ Akmenės rajono 

pirminės sveikatos priežiūros centrą, arba kviečiama greitoji medicinos pagalba. Jei būtina, pagal 

šeimos gydytojo siuntimą, vaikai vežami į antrinio arba tretinio lygio ligoninę. Vykstama į VŠĮ 

Šiaulių Respublikinę ligoninės Moters ir vaiko kliniką, VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės santaros 

klinikų filialą, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikas. 

 2018 metų sveikatos priežiūros analizė: 

       Šeimos gydytojo apžiūros – 118; 

       Išduoti siuntimai į kitas gydymo įstaigas – 113; 

       Išduotos medicininės formos Nr. 027-1/a – 42; 
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       Apsilankiusių vaikų skaičius vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos tarnyboje – 3; 

       Apsilankiusių mergaičių skaičius pas gydytoją ginekologę – 2; 

       Vaikų alergologo konsultacijos – 2; 

       Reabilitologo konsultacijos – 5; 

       Okulisto konsultacijos – 22; 

       Ausų, nosies, gerklės gydytojo konsultacijos – 8; 

       Vaikų neurologo konsultacijos – 10; 

       Stomatologo konsultacijos ir gydymas -22; 

       Burnos chirurgo konsultacijos – 4; 

       Gydytojo chirurgo konsultacijos – 5; 

       Vaikų hematologo konsultacijos – 2; 

       Vaikų kardiologo konsultacijos – 2; 

       Vaikų endokrinologo konsultacijos – 1; 

       Odos ligų gydytojo konsultacijos – 10; 

       Gydytojo psichiatro konsultacijos N. Akmenėje – 7; 

       Psichologo konsultacijos Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos 

sveikatos centre – 5; 

      Ortopedo traumatologo konsultacijos – 11; 

      N. Akmenės ligoninės vaikų ligų skyriuje gydėsi – 15; 

      Šiaulių respublikinės ligoninės vaikų ligų skyriuje gydėsi – 1; 

      Respublikinėje Šiaulių ligoninės vaikų moters ir vaiko klinikų vaikų ir paauglių psichiatrijos     

centre gydėsi - 9; 

      Respublikinėje Šiaulių ligoninės vaikų moters ir vaiko klinikų ortopedijos chirurgijos skyriuje 

gydėsi – 2; 

      Vilniaus ligoninėje VUL Santaros klinikoje vaikų ortopedijos skyriuje gydėsi – 2; 

      Vilniaus ligoninėje VUL Santaros klinikoje pediatrijos skyriuje gydėsi – 1; 

      Vilniaus ligoninėje VUL Santaros klinikoje nefrologiniame skyriuje gydėsi – 1; 

      Klaipėdos respublikinėje vaikų psichiatrijos skyriuje gydėsi – 1; 

      Paskiepyta nuo gripo ( nuo 3 metų amžiaus) – 27; 

      Paskiepyta nuo žmogaus papilomos viruso (ŽPV) -1; 

     Nustatyta pedikuliozės atvejų – 14 ( 8 vaikams); 

      Kviesta greitoji medicinos pagalba – 15; 

      Gydėsi sanatorijoje Palangos VRS ,,Palangos gintaras‘‘- 2; 

      Gydėsi Druskininkų sanatorijoje ,,Saulutė‘‘ – 1. 
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 Globotiniams (rūpintiniams) nuo 7 metų kiekvieno mėnesio gale mokami kišenpinigiai. Jie 

mokami vadovaujantis Akmenės rajono paramos šeimai centro direktoriaus 2018 m. balandžio 12 d. 

įsakymu Nr. V-181 patvirtinta ,,Akmenės rajono paramos šeimai centro vaiko globos padalinio 

kišenpinigių skyrimo ir mokėjimo globotiniams (rūpintiniams) tvarkos aprašas“. Vaikai kartu su 

šeimynų socialiniais darbuotojais planuoja savo pajamas ir išlaidas, mokomi racionaliai elgtis su 

pinigais, planuoti biudžetą ir išlaidas. 

 Vaiko socialinių ryšių tinklo sukūrimas, palaikymas ir stiprinimas. Vaikų globos padalinyje 

palaikomi ir stiprinami globotinių (rūpintinių) socialiniai ryšiai su jiems svarbiais žmonėmis ir 

institucijomis, sudaromos sąlygos vaikams bendrauti su juos aplankančiais tėvais, fiziniais 

asmenimis, priimančiais ar norinčiais priimti juos laikinai svečiuotis. Vaikai su tėvais ar fiziniais 

asmenimis bendrauja savo kambariuose, eina pasivaikščioti, turi galimybę šeimynose pasivaišinti 

arbata, kartu pažiūrėti televizorių, pažaisti kompiuteriu bei stalo žaidimus. 

 Bendruomeniniai vaikų globos namai. Akmenės rajono paramos šeimai centras 2018 m. 

įsigijo butą Akmenės mieste, kuriame bus įrengti bendruomeniniai vaikų globos namai. Juose gyvens 

vaikai, netekę tėvų globos. Bendruomeniniai vaikų globos namai įrengti pagal higienos normas ir 

atitinka geriausius vaikų interesus ir poreikius. 

 

IV. SKYRIUS 

PAGALBOS ŠEIMAI PADALINYS 

 Pagalbos šeimai padalinyje teikiamos socialinės paslaugos riziką, patiriančioms šeimoms, 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. birželio 16 d. 

įsakymu Nr. A1-321 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. 

balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ pakeitimo“ 

patvirtintu socialinių paslaugų katalogu ir Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 

pavaduotojo 2018 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. PAV – 516  patvirtintu „Pagalbos šeimai organizavimo 

ir teikimo Akmenės rajono savivaldybėje tvarkos aprašu“. 

 Pagalbos šeimai padalinyje dirba 13 socialinių darbuotojų, dirbančių su šeimomis bei 4 atvejo 

vadybininkai. Teikiamos bendrosios ir socialinės priežiūros paslaugos: 

• informavimas; 

• konsultavimas; 

• tarpininkavimas ir atstovavimas; 

• transporto organizavimas; 

• sociokultūrinės paslaugos; 

• asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas; 

• kitos bendrosios socialinės paslaugos. 
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• socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas; 

• intensyvi krizių įveikimo pagalba; 

• psichosocialinė pagalba. 

Riziką patiriančių šeimų ir jose augančių vaikų skaičius, kurioms teikiamos socialinės paslaugos: 

Seniūnija Šeimos Vaikų skaičius 

2017 m.  2018 m.  2017 m.  2018 m. 

N. Akmenės miesto sen. 55 80 121 173 

N. Akmenės kaimiškoji sen. 8 10 18 21 

Akmenės sen. 18 23 68 79 

Ventos sen. 19 23 43 56 

Papilės sen. 20 22 56 61 

Kruopių sen. 6 12 22 31 

Iš viso: 126 170 328 421 

 

 Teikiamos ne tik bendrosios socialinės paslaugos, bet ir organizuojamos savitarpio  

pagalbos grupės riziką patiriančioms šeimoms, organizuojamos šventės, renginiai ir išvykos riziką 

patiriančioms šeimoms su vaikais, siekiant paslaugas teikti naudojant kuo įvairesnius metodus. Vesti 

grupiniai mokymai „Kontroliuoju jausmus – kontroliuoju save: streso įveikimo ir pykčio valdymo 

Bendrosios socialinės

paslaugos(informavimas, konsultavimas,…

Lankymasis šeimose

Transporto paslauga

Kasdieninių įgūdžių ugdymas

Klientų lydejimas

Sociokultūrinės paslaugos

Labdara

8651

9171

226

1896

495

31

23

21500

13108

851

10490

844

121

306

Suteiktos socialinės paslaugos

2018 m. 2017 m.
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būdai“. Taip pat sudalyvauta kasmetiniame projekte „Vaikų svajonės“. Siekiant išpildyti visas vaikų 

svajones, vaikų svajonių išsipildymo akcija buvo pratęsta. 

 „Vaikų svajonės“: 

 

 2018 m. iš viso suorganizuoti 147 atvejo vadybos posėdžiai, iš kurių naujas atvejo 

vadybos procesas pradėtas taikyti 28 šeimoms, iš kurių 16 šeimų nustatytas pirmas grėsmės lygis, 1 

šeimai – antras grėsmės lygis, 11 šeimų  - atvejai. Iš 113 esamų šeimų, 23 šeimoms nustatytas 1 

grėsmės lygis,3 šeimoms– antras grėsmės lygis, 7 šeimoms  - atvejai ir 80 šeimų atliktas 

pervertinimas. 

 

 

Seniūnija Vaikų, dalyvaujančių 

projekte, skaičius 

Pasirinkta svajonių Įgyvendintos 

svajonės 

2017 m. 2018 m. 2017 m.  2018 m.  2017 m. 2018 m. 

N. Akmenės miesto sen. 133 134 133 

 

134 121 105 

N. Akmenės kaimiškoji sen. 

Akmenės sen. 68 61 68 61 62 61 

Ventos sen. 47 46 47 46 42 46 

Papilės sen. 60 51 60 51 55 51 

Kruopių sen. 22 24 22 24 22 24 

Iš viso: 330 316 330 316 302 287 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Išvykos

Renginiai

Paskaitos

Dalyvavimas projektinėse veiklose

Tarpinstituciniai susitikimai

Savipagalbos grupės

10

2

5

3

2

89

10

4

5

3

2

100

Socialinių darbuotojų, teikainčių paslaugas riziką patiriančioms šeimoms, 

vykdyta papildoma veikla

2018 m. 2017 m.
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Kapų lankymas. Nuotr. aut. V. 

Varanavičienė 

 

Kalėdinių atvirukų gamyba. Nuotr. aut. D. Spaičienė 

V. SKYRIUS 

GLOBOS CENTRO PADALINYS 

 

Akmenės rajono paramos šeimai centro globos centro padalinyje  teikiamos ir 

koordinuojamos paslaugos budintiems globotojams, socialiniams globėjams, globėjams 

giminaičiams, įtėviams, šeimynų dalyviams, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams. 

Paslaugos teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ 

patvirtintu socialinių paslaugų katalogu, pagal galiojančią suvestinę redakciją, Lietuvos Respublikos 

socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. A1-28 „ Dėl globos centro 

veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos veiklos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros 

tvarkos aprašo patvirtinimo“, Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 24 d. sprendimu 

Nr. T – 129 „ Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 22 d. sprendimo Nr. T – 72 „ 

Dėl globos centro ir vaiko priežiūros budinčio globotojo šeimoje veiklos organizavimo ir finansavimo 

Akmenės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.   

 Teikiamos paslaugos: 

• informavimas, 

• konsultavimas (įskaitant tęstinį), 

• tarpininkavimas ir atstovavimas, 
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• mokymų organizavimas (įskaitant tęstinį), 

• savitarpio pagalbos grupių organizavimas, 

• organizuojami seminarai, 

• organizuojamos šventės, 

• kitos paslaugos pagal poreikį. 

 Susiklosčius nepalankioms aplinkybėms šeimoje, kai tėvai negali pasirūpinti savo vaikais,  

vadovaujantis Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymu, 

Centro globos centro padalinyje apgyvendinami vaikai  nuo 0 iki 18 metų ir jiems teikiamos visos 

reikalingos paslaugos, siekiant suformuoti visavertę asmenybę ir tenkinti vaikų poreikius. 

  Centras yra globojamo (rūpinamo) vaiko atstovas pagal įstatymą, turintis įstatymo 

numatyta tvarka užtikrinti be tėvų globos likusiam vaikui globą (rūpybą), ginti jo teises bei teisėtus 

interesus. 

 Globos centre apgyvendinus tėvų globos netekusius vaikus, iki tol, kol bus išspręstas jų 

grąžinimo tėvams klausimas ar globos ( rūpybos) klausimas, jie gali būti perduoti prižiūrėti 

budinčiam globotojui. 

Eil.Nr. Globos centro suteiktos paslaugos 2016 2017 2018 

1.  Mokymų grupių skaičius ( dalyvių skaičius) 1 (2) 2 (14) 2 (10) 

2.  Parengtos išvados: 

Norintiems globoti ( rūpintis) 

 

1 

 

2 

 

3 

Globėjams giminaičiams (dėdės, tetos) - 1 1 

Artimiesiems giminaičiams (broliais, seserys, seneliai) - 4 6 

Budintiems globotojams - - 7 

 Fiziniams asmenims, norintiems priimti vaiką laikinai 

svečiuotis 

- 7 

 

 

6 

Įvaikintojams - 2 - 

3.  Suteikta konsultavimo paslaugų 17 75 174 

4.  Suteikta informavimo paslaugų 24 129 464 

5.  Apsilankymai šeimoje - - 64 

6.  Susitikimų organizavimas su biologine šeima - - 27 

7.  Seminarai 3 3 2 

8.  Savitarpio pagalbos grupės 2 - 2 

9.  Susitikimai su bendruomenėmis 8 6 6 

10.  Švietėjiška veikla įstaigose 24 23 13 

11.  Publikuota straipsnių 16 12 8 
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 Akmenės rajone 2018 m. buvo 8 socialinių globėjų šeimos, kurios augina 9 vaikus ir  

30 globėjų šeimų, kurios susijusios giminystės ryšiais ir augina 45 

 vaikus. 

 Taip pat organizuoti  seminarai globėjams  temomis „ Pagrindiniai bendravimo poreikiai: ką 

reiškia drausminimas, kultūra, auklėjimas, ribų nustatymas“, „ Vesk vaiką į sėkmę“.  Savipagalbos 

grupės „ Bendravimo stiprinimas su globojamu vaiku“ bei video seminarai „Kursas tėvams, 

auginantiems paauglius“. 
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Seminaras globėjams. Nuotr. aut. A. Lukė          Sporto šventė. Nuotr. aut. A. Lukė  

 

VI .  SKYRIUS 

MATERIALINĖS BAZĖS POKYČIAI 

 Akmenės rajono paramos šeimai centro finansinė apskaita tvarkoma  vadovaujantis VSAFAS. 

Paramos šeimai centras finansuojamas iš dviejų šaltinių, kurių vienas – Akmenės rajono savivaldybės 

administracija, o kitas – valstybės tikslinės dotacijos. 

Gautas finansavimas 2015-2018 m. m. 

Finansavimo  

šaltinis 

Lėšos tūkst. Eur  

2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m.  

Patvirtinti 
asignavimai 

Gauti 
asignavimai 

Patvirtinti 
asignavimai 

Gauti 
asignavimai 

Patvirtinti 
asignavimai 

Gauti 
asignavimai 

Patvirtinti 
asignavimai 

Gauti 
asignavimai 

Akmenės 

rajono 

savivaldybė 

247,7 256,9 65,3 65,3 - - 448,9 493,9 

Valstybės 

tikslinės 

dotacijos 

- 42,5 246,2 295,2 578,4 557,8 187,0 197,2 

Biudžetinių 

įstaigų 

pajamos 

-         

3,8 

3,3 4,0 4,0 6,8 5,0 11,1 

Iš viso: 247,7 303,2 314,8 364,5 582,4 564,6 640,9 702,2 

 

 Akmenės rajono savivaldybės skirtos lėšos naudojamos įstaigos darbuotojų darbo 

užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms, ryšio paslaugoms, komunalinėms paslaugoms, į 

kuriuos įeina elektros energijos, vandens ir atliekų tvarkymo sąnaudos, kvalifikacijos kėlimui, 

transporto priemonių remontui ir privalomajam draudimui. 

 Valstybės tikslinės dotacijos lėšos naudojamos maisto produktų pirkimui, kuro sąnaudoms 

socialinei globai teikti, globotinių (rūpintinių) kišenpinigių mokėjimui ir kitoms prekėms įsigyti, 

kurios susijusios su vaiko poreikių tenkinimu. 
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 Gautų lėšų panaudojimas 2015-2017 m. m. 

Finansavimo  

šaltinis 

Lėšos tūkst. Eur 

2015 m. 2016m. 2017 m. 2018 m. 

Valstybės 

tikslinės 

dotacijos vaiko 

išlaikymui 

42,5 47,0 54,5 33,9 

Valstybės 

tikslinės 

dotacijos 

darbuotojų, 

teikiančių 

socialinės 

paslaugas 

socialinės rizikos 

šeimoms, darbo 

užmokesčiui ir 

kvalifikacijos 

kėlimui 

- - 123,7 197,2 

Biudžetinių 

įstaigų pajamos 

3,8 4,0 6,8 11,0 

Akmenės rajono 

savivaldybė: 

256,9 313,5 379,6 460,1 

darbuotojų darbo 

užmokestis ir soc. 

draudimo įmokos 

226,6 277,00 321,1 367,4 

kitos prekės 12,0 15,9 16,8 18,3 

paslaugos ir 

įvairūs 

patarnavimai 

18,3 20,6 41,7 74,4 

Iš viso: 303,2 364,5 564,6 702,2 

 

Projektinė veikla 2015-2017m.m. 

 Lėšos tūkst. Eur 

Projekto 

pavadinimas 

Finansavimo 

šaltinis 

2015m. 2016m. 2017m. 2018 m.  

Aš laukiu tavęs Valstybės 

biudžetas 

- 3,0 3,0 3,6 

„Pajudėk“ Savivaldybės 

biudžetas 

- - - 1,0 

„Mes sportuojam-

mes jėga“ 

Savivaldybės 

biudžetas 

- - 0,9 - 

„Sveikas kūnas – 

sveika siela“ 

Savivaldybės 

biudžetas 

- 0,3 - - 

„Sveikai gyvenu – 

laimingas esu“ 

Savivaldybės 

biudžetas 

0,2    

Aukštos kokybės 

kompleksinės 

paslaugos-tai 

kelias į pozityvią 

ES - - 3,4 9,9 
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šeimos raidą ir 

saugumą 

Bandomosios 

budinčių 

globotojų veiklos 

užtikrinimo 

paslaugos Šiaulių 

regione 

ES    3,8 

„Aš galiu“ Savivaldybės 

biudžetas 

   1,5 

Iš viso:  0,2 3,3 7,3 19,8 

 

 Išorės lėšų pritraukimo tendencijos. Paramos šeimai centras yra labdaros, paramos gavėjai, 

priima labdarą – paramą, kuri gaunama  piniginėmis lėšomis, materialinėmis vertybėmis iš paramą 

teikiančių įstaigų. Visa tai panaudojama įstaigos materialinės bazės gerinimui, reikalingo 

inventoriaus įsigijimui, neformalių programų įgyvendinimui. 

Gauta labdara – parama 2015 – 2017 m. m. 

 Gauta labdara – parama tūkst. Eur. 

2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m.  

Iš viso gauta: 

Iš jų: 

1,4 5,2 2,7 1 

2% gyventojų 

pajamų mokesčio 

0,2 1,9 1,4 0,6 

„Išsipildymo 

akcija“ 

1,0 2,1 1,3 - 

Kiti rėmėjai 0,2 1,2 - 0,4 

 

VI.  SKYRIUS 

VADOVAUJAMOS ĮSTAIGOS PROBLEMOS 

Trūkumai ir problemos: 

• Nepakankama darbuotojų kompetencija dirbti su agresyviais ir netinkamai besielgiančiais 

klientais. 

• Turimos sporto salės patalpos neatitinka sportinės veiklos poreikio. 

•  Priemonių, padedančių globotiniams (rūpintiniams) laikytis vidaus tvarkos taisyklių ir 

visuomenėje priimtinų normų, trūkumas. 

• Naujai atvykusių globotinių (rūpintinių) didėjantis socialinis ir pedagoginis apleistumas, 

higienos įgūdžių neturėjimas reikalauja aukštesnės kvalifikacijos darbuotojų.  

• Daugiau vaikų su specialiaisiais poreikiais ir psichikos ligomis reikalauja naujų kompetencijų, 

kurių šiuo metu trūksta darbuotojams. 

• Sunkumus patiriančių šeimų bendravimo ir bendradarbiavimo trūkumas su socialiniais 

darbuotojais, dirbančiais su šeimomis. 
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• Sunkumus patiriančių šeimų nenoras priimti teikiamų socialinės priežiūros paslaugų, 

pagalbos. 

• Didelis socialinių darbuotojų, dirbančių su šeima ir atvejo vadybininkų darbo krūvis. 

• Socialinių darbuotojų nedalyvavimas tarptautiniuose projektuose. 

• Nepalanki geografinė padėtis, teikiant paslaugas globėjams ( rūpintojams). 

 

 

Direktorė      Violeta Mikštienė 

 

ĮSTAIGOS STIPRYBĖS, SILPNYBĖS, GALIMYBĖS, GRĖSMĖS 

 

Stiprybės Silpnybės 

Naujai įrengtos Vaiko globos padalinio 

patalpos, kurios atitinka visus higienos normų 

keliamus reikalavimus bei užtikrina saugią ir 

sveiką aplinką vaikams bei gražiai sutvarkyta 

padalinio teritorija.  

Nepakankama pasiūla kvalifikacijos tobulinimo 

temų, kaip dirbti su agresyviais ir netinkamai 

besielgiančiais klientais, žalingų įpročių 

turinčiais globotiniais (rūpintiniais). 

Kasmetinis darbuotojų kvalifikacijos kėlimas 

(ne mažiau 16 ak. val. kiekvienam darbuotojui). 

Turimos sporto salės patalpos neatitinka 

sportinės veiklos poreikio. 

Vaiko globos padalinio gyvenimo sąlygos 

atitinka higienos reikalavimus. 

Maža pasiūla tarptautinių projektų, kuriuose 

galėtų dalyvauti socialiniai darbuotojai. 

 Globotinių (rūpintinių) priežiūra 

organizuojama šeimyniniu principu. 

Teisinės bazės, padedančios globotiniams 

(rūpintiniams) laikytis vidaus tvarkos taisyklių 

ir visuomenėje priimtinų normų, trūkumas. 

Darbuotojų ir klientų santykiai grindžiami 

abipusės pagarbos, tarpusavio supratimo ir 

sutarimo pagrindu. 

Didėjanti darbuotojų kaita. 

Stipri globos centre dirbančių specialistų 

komanda. 

Mažas skaičius fizinių asmenų, priimančių 

vaiką laikinai svečiuotis savaitgaliais, švenčių ir 

atostogų metu. 

 
Mažas skaičius globėjų, priimančių vaikus į 

savo šeimą. 

Galimybės Grėsmės 

Platesnė informacijos apie įstaigos veiklą 

sklaida internetinėje svetainėje siekiant 

visuomenę informuoti apie globotinių 

(rūpintinių) gyvenimą bei teikiamas paslaugas. 

Nesikeičianti, neigiama visuomenės ir vaikų 

nuostata į Vaiko globos padalinyje 

gyvenančius globotinius (rūpintinius) gali 

didinti globotinių agresyvumą, mažinti 

kvalifikuotų darbuotojų motyvaciją dirbti 

padalinyje. 
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Su klientų integracija į visuomenę visų 

susijusių organizacijų sutelkimas į 

bendradarbiavimo tinklą siekiant veiklos 

veiksmingumo. 

Nekylantis socialinių darbuotojų, dirbančių su 

globojamais vaikais atlyginimas, mažina 

darbuotojų motyvaciją ir naujų darbuotojų 

pritraukimą. Nepakankamas dėmesys 

panašiose įstaigose sunkų darbą dirbantiems 

asmenims gali sukelti perdegimo sindromą, dėl 

ko gali suprastėti veiklos kokybė. 

Didesnis darbuotojų įsitraukimas į įstaigos 

lėšomis finansuojamus kvalifikacijos kėlimo 

mokymus. 

Naujai atvykusių globotinių (rūpintinių) 

didėjantis socialinis ir pedagoginis 

apleistumas, higienos įgūdžių neturėjimas 

pareikalaus didesnio skaičiaus darbuotojų 

padalinyje. Daugiau vaikų su specialiaisiais 

poreikiais ir psichikos ligomis pareikalaus 

naujų kompetencijų, kurių šiuo metu neturi 

darbuotojai. 

Projektinės veiklos vystymo, siekiant gerinti 

įstaigos materialinę bazę ir teikiamų paslaugų 

kokybę, galimybė. 

Nuolatinis teisinės bazės keitimas gali 

sumažinti darbuotojų domėjimąsi pokyčiais, 

gerąja patirtimi. 

Savanorių pritraukimas padėtų klientams 

spręsti jiems iškilusias problemas. 

Mažėjantis socialinių darbuotojų skaičius 

rajonuose, mažina pasiūlą renkantis 

kvalifikuotus darbuotojus. 

 Sudaryti sąlygas globotiniams (rūpintiniams) 

lavinti savarankiško gyvenimo įgūdžius 

apgyvendinant globotinius (rūpintinius) 

bendruomeniniuose vaikų globos namuose ir 

gerinti darbinius įgūdžius, vasaros metu 

įdarbinant vyresnius nei 16 metų globotinius 

(rūpintinius). 

 

Tarnybos atestuotų asmenų vykdoma 

švietėjiška veikla bendruomenėse, įstaigose 

(ugdymo, gydymo, teisėsaugos ir kt.), kuriose 

susiduriama su globojamais (rūpinamais) 

vaikais. 

 

 

______________________________________________ 

 

 


