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AKMENĖS RAJONO PARAMOS ŠEIMAI CENTRO VEIKLOS PLANAS
I SKYRIUS
DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS
Priemonė
Kvalifikacijos kėlimas.

Veiklos tikslas
Atsakingi asmenys
Sudaryti personalui profesinį tobulėjimą Direktorė,
direktorės
motyvuojančią aplinką, galimybes kelti pavaduotoja
socialiniam
profesinę kvalifikaciją.
darbui.
Parengti darbuotojų kvalifikacijos kėlimo
ir atestacijos grafikus.

Veiklos būdai
Siekti
aukštesnio
išsilavinimo,
dalyvauti
organizuojamuose
seminaruose respublikos ir
rajono mastu.

Metodinės veiklos organizavimas.

Gerosios patirties skleidimas darbuotojų Direktorė,
direktorės Grįžus iš seminarų žiniomis
tarpe. Skatinti personalo iniciatyva pavaduotoja
socialiniam pasidalinti su kolegomis
tobulinti komandinį darbą.
darbui, socialiniai darbuotojai. prie
apvalaus
stalo.
Organizuoti
metodinius
užsiėmimus
pakviečiant
įvairius kitų
įstaigų
specialistus.
II SKYRIUS
TRADICIJŲ FORMAVIMAS

Priemonė
Veiklos tikslas
Atsakingi asmenys
Ryšių palaikymas su buvusiais Palaikyti ryšius su buvusiais globotiniais, Direktorės
pavaduotoja
globotiniais.
skatinti juos bendrauti tarpusavyje.
socialiniam
darbui,
socialiniai darbuotojai.
Ryšių palaikymas su darbuotojais – Palaikyti ryšius su buvusiais darbuotojais. Direktorės
pavaduotoja
veteranais.
socialiniam
darbui,
socialiniai darbuotojai.

Veiklos būdai
Susitikimų,
švenčių
organizavimas.
Susitikimų,
švenčių
organizavimas,
aplankyti
ligoninėje (jei tai būtų),
kvietimas lankytis paramos
šeimai centre.
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Naujų tradicijų formavimas.

Siekti, kad kolektyve vyrautų humaniška, Direktorės
pavaduotoja Skatinti
naujam
tarpusavio pagalbos aplinka.
socialiniam
darbui, produktyviam
darbui
socialiniai darbuotojai.
savivaldos organus. Švęsti
socialinių darbuotojų dieną,
darbuotojų jubiliejus ir kitas
šventes.
III SKYRIUS
ĮSTAIGOS FINANSINĖ VEIKLA

1. Iki metų pabaigos sudaryti įstaigos pagrindinį biudžetą, numatant tikslias pajamos ir pagrįstas išlaidas.
Pajamos:
- lėšos pagal programas;
- biudžetinės įstaigos išlaikymo finansavimo iš rajono biudžeto;
- rėmėjų lėšos.
Išlaidos:
- turto įsigijimui;
- įstaigos išlaikymui;
- socialinių paslaugų plėtrai.
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IV SKYRIUS
2017 METŲ PARAMOS ŠEIMAI CENTRO VAIKO GLOBO PADALINIO VEIKLOS PLANAS
PRIORITETAI
Tenkinti visokeriopus našlaičių ir be tėvų globos likusių vaikų poreikius, sudaryti sąlygas vaiko grįžimui į šeimą ir asmens socialiniam
integravimuisi į visuomenę, užtikrinti saugią ir sveiką gyvenamąją aplinką, kurioje globotiniai (rūpintiniai) realizuotų save.
Atsižvelgiant į brandą, globotiniui (rūpintiniui) sudaromos sąlygos ir suteikiamos galimybės aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime,
realizuoti savo visuomeniškumą, pilietiškumą, ypač priimant sprendimus, turinčius įtakos vaiko gerovės užtikrinimui.
Užtikrinti globotinių (rūpintinių) teigiamą emocinę aplinką, pagrįstą abipusiu vaiko ir paslaugas teikiančio personalo pasitikėjimą,
pagalbą ir meilę. Apsaugoti globotinį (rūpintinį) nuo smurto, prievartos, išnaudojimo, įžeidinėjimo.
Teikti globą besilaukiančioms nepilnametėms ar nepilnametėms mamoms su kūdikiais.

Tikslai

Uždaviniai

Priemonės

Gerinti teikiamų
paslaugų kokybę,
ugdant globotinių
(rūpintinių)
savarankiško
gyvenimo įgūdžius.

Įgyvendinti paslaugų
paskyrimą, planavimą ir
numatyti strategijų
laikymąsi.

Sudaryti naujus ISG planus:
- vaikui teikiant socialinę globą juos
nuolat pildyti;
- ne vėliau kaip po pusės metų
peržiūrėti juos ir užfiksuoti
pasiektus ar nepasiektus tikslus ir
numatyti papildomas priemonės
tikslams pasiekti.
Išklausyti vaikų globos namuose
teiktų socialinių paslaugų ataskaitas.
Susipažinti su psichologo,
bendrosios praktikos slaugytojos,
užimtumo specialisto, šeimynų

Laikas
2017 m. sausio
1-10 d. d.

2017 m. liepos
mėn.

2017 m.
sausio 15 d.

Numatomas
rezultatas
Socialiniai
darbuotojai, įvertinę
globotinių
(rūpintinių)
poreikius, sudarys
detalius ilgalaikius
ir trumpalaikius
planus.

Vykdytojai ir
partneriai
Socialiniai
darbuotojai,
socialinių
darbuotojų
padėjėjai,
psichologas.

Susipažinta su teiktų
paslaugų kokybe ir
kiekybe.

Socialiniai
darbuotojai,
direktoriaus
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veiklos planais ir esant reikalui juos
papildyti.
Sudaryti ir patvirtinti įstaigos veiklos
programą

Teikti globos paslaugą
besilaukiančioms nepilnametėms ar
nepilnametėms mamoms su
kūdikiais.

Tobulinti darbuotojų
profesionalumą.

Kvalifikaciniai seminarai, ugdantys
socialinio darbuotojo ir socialinio
darbuotojo padėjėjo profesines ir
naujas kompetencijas.

Užtikrinti tiriamosios
veiklos organizavimą.

Paramos šeimai centro vaiko globos
padalinio veiklos įsivertinimas ir
analizė.

2017 m. sausio
mėn.

2017 m. pagal
poreikį

Teikiamų paslaugų
kokybės gerinimas.

Gerės nepilnamečių
mamų motinystės
įgūdžiai. Gerės
suteiktų socialinių
paslaugų kokybė.
Atsiras galimybė
integruotis į
visuomenę, didės
besilaukiančių
nepilnamečių ir
socialinės rizikos
šeimų
savarankiškumas

pavaduotoja
socialiniam
darbui.
Direktoriaus
pavaduotoja
socialiniam
darbui
Direktoriaus
pavaduotoja
socialiniam
darbui,
socialiniai
darbuotojai ir
socialinių
darbuotojų
padėjėjai.

Tobulės profesinės ir Paramos šeimai
bendrosios
centro
kompetencijos.
administracija.
2017 m.
gruodžio mėn.

Padės įsivertinti
stipriąsias ir
tobulintinas vaikų
globos namų sritis
planuoti tolimesnes
veiklas.

Įstaigos vadovai.
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Likus 10 dienų
iki bus
suteikiamos
kasmetinės
atostogos.

Padės socialiniams
darbuotojams
tobulinti savo
kompetencijas.

Direktoriaus
pavaduotoja
socialiniam
darbui.

Sudaryti ir patvirtinti paramos šeimai
centro vaiko globos padalinio
prevencinio darbo grupės veiklos
planą.

2017 m. sausio
4 d.

Kurti saugią aplinką
paramos šeimai
centre gyvenantiems
globotiniams
(rūpintiniams).

Psichologė,
direktoriaus
pavaduotoja
socialiniam
darbui.

Patyčių paplitimo globotinių
(rūpintinių) tarpe tyrimai.

2017 m. kovo
mėn.
.

Ištirti globotinių
(rūpintinių)
negatyvaus elgesio
aplinkybes bei
prielaidas.

Direktoriaus
pavaduotoja
socialiniam
darbui,
socialiniai
darbuotojai

2017 m.
balandžio –
birželio mėn.

Ankstyvas profesinis
švietimas sudarys
galimybes geriau
pasirinkti gyvenimo
kelią.

Socialiniai
darbuotojai,
direktoriaus
pavaduotoja
socialiniam

Socialinių darbuotojų veiklos
įsivertinimas ir įvertinimas.

Organizuoti paskaitas, seminarus,
profesijos pasirinkimo ir mokymosi
kitose institucijose klausimais.
Karjeros planavimas.
Aiškinti profesijos pasirinkimo
galimybes, atsižvelgiant į mokymosi
gebėjimus, charakterį.
Darbininkiškų profesijų ypatumai ir
privalumai.
Profesinių ketinimų tyrimai 8 – 10
klasėse:
-individualios konsultacijos;
-anketos;
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-atnaujinti stendą „Viskas apie
profesijas“;
-darbo paieška ir bendravimo su
darbdaviu aspektai konkurencinėje
gamyboje;
-išvyka į Šiaulių teritorinės darbo
biržos Akmenės skyrių;
-sudaryti sąlygas rūpintiniams,
baigusiems pagrindinę mokyklą
profesiją įsigyti.
Naujai atvykusių vaikų adaptacijos
tyrimai:
-pokalbiai su ugdymo įstaigų
pedagogais;
-psichologiniai testai;
-individualūs pokalbiai,
konsultacijos;
-lankymasis šeimose;
- surinkus informaciją ne vėliau kaip
per 2 mėnesius nuo vaiko
apgyvendinimo paramos šeimai
centre įvertinti poreikius ir sudaryti
ISGP.

Efektyvinti
informacinės
kompiuterinės
technologijos (IKT)

darbui.

Atvykus naujam
vaikui.

Globotinių (rūpintinių) mokymosi
rezultatų tyrimas ir analizė.

Pasibaigus
semestrui

IKT ir kitų šiuolaikinių priemonių
taikymas socialinio darbo procese.
Praktiniai užsiėmimai ugdant
socialinius įgūdžius (internetinė

2017 m.

Padės pagal
poreikius ir
galimybes pasirinkti
reikiamos pagalbos
priemonę, kad
sukurti globotiniui
(rūpintiniui)
palankias, jam
priimtinas
gyvenimo sąlygas.

Modernesnis
ugdymo pateikimas
stiprins globotinių
(rūpintinių)

Socialiniai
darbuotojai,
direktoriaus
pavaduotoja
socialiniam
darbui,
psichologė.

Socialiniai
darbuotojai,
direktoriaus
pavaduotoja
socialiniam
darbui.
Socialiniai
darbuotojai.
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panaudojimą socialinės
globos paslaugų
teikimo procese.

bankininkystė, biudžeto planavimas,
mokomieji žaidimai, informacijos
apdorojimas, kūryba ir kt.).
Informacijos apie paramos šeimai
centrą sklaida internetinėje
svetainėje.

Įgyvendinti saugią
paramos šeimai centro
koncepciją.

Naujų priemonių saugumo jausmo
2017 m. kovo paramos šeimai centre didinimui bei birželio mėn.
gero mikroklimato kūrimui paieška ir
panaudojimas.

Pakoreguoti vaikų elgesio taisykles,
priimant jas kartu su globotiniu
(rūpintiniu).
Supažindinti su patyčių mažinimo,
teisėsaugos pažeidimų, saugaus
elgesio prevencija paramos šeimai
centro bendruomenę:

2017 m. vasario
– gruodžio mėn.

-veiksmo savaitė „Be patyčių“;

2017 m. kovo
20-24 d. d.

2017 m. kovobirželio mėn.

mokymosi
motyvaciją, ugdysis
praktiniai gebėjimai,
plėsis bendravimo
galimybės, plėsis
elektroninė mokymo
ir mokymosi kultūra.
Tobulės internetinės
svetainės
administravimas,
operatyviau bus
talpinama
informacija.
Deviantinio ,
delikventinio elgesio
apraiškų
sumažėjimas.

Įstaigos
administracija.
Paramos šeimai
centro vaikų
komiteto nariai.

Laiku išsiaiškinti ir
spręsti konfliktines
situacijas ir numatyti
pagalbą.

Direktorės
pavaduotoja
socialiniam
darbui,
socialiniai
darbuotojai.

Ugdyti globotinių
(rūpintinių)
empatiškumo jausmą
kitam, išmokti
pastebėti ir suprasti

Direktoriaus
pavaduotoja
socialiniam
darbui,
socialiniai
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šalia esantį, skatinti
daryti gerus darbus,
formuoti tinkamas
vertybines nuostatas.

Formuoti saugią,
sveiką, tolerantišką ir
veiklią paramos

Siekti tobulesnio visų
bendruomenės narių
bendravimo ir

darbuotojai,
nevyriausybinės
jaunimo
organizacijos.
Akmenės r. PK
bendruomenės
pareigūnas,
Akmenės
sveikatos biuro
specialistas,
Akmenės
prokuratūros
darbuotojas,
nepilnamečių
inspekcijos
vadovas.

-konsultacijos su kviestiniais
svečiais;
-situacijų analizė;
-grupinė diskusija-debatai;
-paskaitos.

2017m.

Teikti paraiškas projektams.

2017 m. vasario
– gruodžio mėn.

Stiprės vaikų
kompetencijos,
būtinas visapusiškos
asmenybės
formavimuisi,
mokymuisi, viso
gyvenimo
profesinės karjeros
planavimui,
savarankiško
gyvenimo kūrimui.

Tęsti paramos šeimai centro
įvaizdžio kūrimo grupės darbą.

2017 m. kovo
mėn.

Stiprės
Direktorės
pasididžiavimas savo pavaduotoja
namais.
socialiniam

Direktoriaus
pavaduotoja
socialiniam
darbui,
socialiniai
darbuotojai.
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šeimai centro
bendruomenę.

bendradarbiavimo,
stiprinti šeimyniškumą
bei atsakomybę.

Ugdyti sveiko
gyvenimo įgūdžius,
stiprinti vaikų fizinę,
psichinę, emocinę
sveikatą.

darbui.
Organizuoti „Atvirų durų“ dienas
2017 m.
visuomenei.
gruodžio mėn.
Rengti bendras popietes bei šventės
Visus metus.
kartu su Agluonų kaimo
bendruomene.
Tobulinti vaikų, socialinių
darbuotojų bei jų padėjėjų, užimtumo
specialistės, psichologės bei
administracijos bendros veiklos
organizavimo formas, metodus.
Plėtoti socialinės paramos tinklus,
sudaryti sąlygas lankytis įstaigoje,
bendrauti su vaiku, gauti reikalingą
informaciją ir konsultacijas.
Globotinų (rūpintinių) sveikos
2017 metais
gyvensenos ugdymas, sveikatos
priežiūra:
-paskaita „Kaip apsaugoti save ir
kitus nuo gripo?“;
-diskusija „Traumos, nudegimai,
nušalimai, žaizdų tvarstymas“;
-viktorina „Ar žinai, kad...“;
-filmo peržiūra apie paauglių
problemas, valgymo sutrikimus,
anoreksiją, susvetimėjimą;
-ekskursija į anatomijos patologijos
muziejų Šiaulių Respublikinėje
ligoninėje;
-akių ligų, alergologo gydytojo
paskaitos;
-prevencinė paskaita apie
narkomanijos ir alkoholizmo žalą;

Bendravimo įgūdžių
lavinimas,
visuomeniškumo
stiprinimas.
Vaikai suvoks
priklausomybės
šeimai svarbą,
stiprės ir plėsis
socialiniai tinklai.

Užimtumo
specialistė, vaikų
komiteto nariai,
socialiniai
darbuotojai

Gerės vaikų
sveikata, sveikos
gyvensenos įgūdžiai,
laiku (susirgus ir
profilaktiškai bus
teikiamos
medicininės
paslaugos).

Socialiniai
darbuotojai,
bendrosios
praktikos
slaugytoja,
direktoriaus
pavaduotoja
socialiniam
darbui.

Formuosis sveikos
gyvensenos
samprata.

Įstaigos
administracija.
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Plėsti bendravimą ir
bendradarbiavimą už
įstaigos ribų.

-paskaita apie sveiką mitybą;
-prevencinė paskaita apie lytiškai
plintančias ligas, hepatitą B, C,
ŽIV/AIDS;
-profilaktiniai vaiko sveikatos
patikrinimai pagal teisės aktų
reikalavimus;
-vaikų skiepijimai pagal profilaktinių
skiepijimų kalendorių.
Bendrauti su rajono ir Šiaulių,
Vilniaus, Klaipėdos miestų medikais.
Bendrauti su VšĮ Akmenės rajono
psichikos sveikatos centro
darbuotojais.
Bendrauti ir bendradarbiauti su
savivaldybės institucijomis.
Bendrauti ir bendradarbiauti ir rajono
ir kitomis, kuriose mokosi
globotiniai (rūpintiniai) ugdymo
įstaigomis.
Bendrauti su žiniasklaida:
informaciniai pranešimai apie
paramos šeimai centrą, gerosios
darbo patirties sklaida.
Rėmėjų paieška ir
bendradarbiavimas.
Bendravimas ir bendradarbiavimas
su policijos pareigūnais.
Bendrauti su Žagarės, Kuršėnų,
Mažeikių, Kelmės, Raseinių globos
namais. Kviesti globos namų
darbuotojus ir vaikus lankytis
bendrose šventėse, renginiuose,
patiems vykti į kitus globos namus.

2017 metais

Stiprės ryšiai su
socialiniais
partneriais.
Stiprės
komunikacinė
kompetencija.

Administracija,
socialiniai
darbuotojai,
psichologė.

Socialiniai
darbuotojai

Bus dalijamasi
gerąją darbo
patirtimi, sudaromos
sąlygos globotiniams
(rūpintiniams)
Administracija.
bendrauti. Bus
sudarytos palankios
sąlygos saviraiškai,
ugdomas vaikų
poreikis aktyviam
gyvenimo būdui.
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Sudaryti saugias ir
motyvuojančias
erdves, esamas
tobulinti ir pritaikyti
socialinės globos
paslaugų proceso
gerinimui.

Gerinti sporto, darbinių
įgūdžių bazę.

Įsigyti aplinkos puošybos elementų ir
nuolat atnaujinti paramos šeimai
centro aplinką.
Įrengti trinkelėmis klotus takelius.

2017m.

Sukurti globotiniui
(rūpintiniui)
palankias jam
priimtinas gyvenimo
sąlygas.

Administracija

V SKYRIUS
SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO IR UGDYMO PROGRAMA
Eil.
Nr.
I

II

Tema
Teikti socialines paslaugas:
1. Socialinį darbą organizuoti pagal individualų vaiko socialinių paslaugų teikimo planą (ISGP).
2. Teikti globotiniams (rūpintiniams) šias socialines paslaugas:
- informavimo;
- konsultavimo;
- tarpininkavimo ir atstovavimo;
- apgyvendinimo;
- kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant, atliekant buitinius darbus, bendraujant ir pan.);
- darbinių įgūdžių ugdymas (siuvimas, mezgimas, dailės dirbiniai, savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas ir pan.);
- sveikos gyvensenos ugdymas;
- vasaros poilsio organizavimas;
- laisvalaikio organizavimas;
- asmens higienos paslaugos;
- maitinimo paslaugos.
Sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas.
Teikti ugdymo paslaugas:
1. Organizuoti vaikų ugdymą pagal amžių.
2. Sudaryti galimybes gauti ugdymo paslaugas Akmenės gimnazijoje, Akmenės gimnazijos Kivylių skyriuje, Alsėdžių Stanislovo
Narutavičiaus gimnazijoje, Dabikinės specialiojoje mokykloje, Šiaulių profesinio rengimo centre.
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III

3. Skatinti globotinius (rūpintinius) dalyvauti paramos šeimai centre organizuojamuose užsiėmimuose (siuvimo, mezgimo, meninės
saviraiškos, sporto ir kt.).
Ugdyti darbinius įgūdžius:
Mokyti rūpintinius spręsti profesijos pasirinkimo problemas:
• mokyti pasinaudoti darbo biržos paslaugomis;
• karjeros planavimo galimybės;
• diskusijos su įvairių profesijų specialistais, aptariant profesijų privalumus ir ypatumus;
• susitikimas su Socialinės paramos skyriaus specialistais;
• sudaryti savarankiško gyvenimo planus;
• įtraukti globotinius (rūpintinius) į darbinę veiklą;
• mokyti globotinius (rūpintinius) planuoti pajamas ir išlaidas.
VI SKYRIUS
GLOBOTINIŲ (RŪPINTINIŲ) INTEGRACIJOS Į VISUOMENĘ PROGRAMA

Eil.
Nr.
1.
2.

3.
4.

5.
6.

TURINYS
Globotinių (rūpintinių) mokymasis Akmenės gimnazijoje, Akmenės gimnazijos Kivylių skyriuje, Dabikinės specialiojoje mokykloje, Šiaulių
profesinio rengimo centre, Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazijoje ir kitose mokymosi įstaigose.
Globotinių (rūpintinių) individualių gebėjimų ugdymas:
- popamokinės veiklos būreliai gimnazijoje;
- veikla paramos šeimai centre.
Aktyvus rajono renginių lankymas, esant galimybei – ir respublikos.
Susitikimai su kitų vaikų globos namų vaikais:
- Mažeikių rajono vaikų našlaičių ir senelių globos namų;
- Žagarės socialinių paslaugų centro;
- Kelmės rajono Vijurkų vaikų globos namų;
- Akmenės gimnazijos Kivylių skyriaus.
Bendravimas su kaimo bendruomenės vaikais.
Globotinių (rūpintinių) lankymasis ir viešėjimas pas nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantį fizinį asmenį.
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7.
8.
9.
10.

Dalyvavimas konkursuose, varžytuvėse, šventėse, parodose rajone ir respublikoje.
Vasaros poilsis vaikų poilsio stovyklose.
Ekskursijos po rajoną ir respubliką.
Dalyvavimas įstaigos ir rajono tvarkymo talkose.
VII SKYRIUS
VIDAUS KONTROLĖS VEIKLOS PROGRAMA

Eil.
Nr.
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.

Priemonė

Uždaviniai

Pasiekti optimaliausių taupymo
rezultatų.
Vaikų mityba.
Siekti, kad vaikų mityba būtų
kaloringa ir atitiktų higienos
reikalavimus.
Bendradarbiavimas su mokyklų ir Žinoti mokymosi ir elgesio
darželio pedagogais.
rezultatus, nuolat siekti geresnių
rezultatų.
Dienos ritmo laikymasis.
Laikytis vidaus tvarkos taisyklių.
Taupumo programos vykdymas.

Atsakingi asmenys
Direktorės pavaduotoja socialiniam darbui, ūkvedė.
Paramos šeimai centro direktorė, bendrosios praktikos slaugytoja.
Direktorės pavaduotoja socialiniam darbui, socialiniai darbuotojai.

Direktorės pavaduotoja socialiniam darbui, bendrosios praktikos
slaugytoja.
Globotinių ( rūpintinių) užimtumo Siekti, kad užsibrėžti tikslai būtų Direktorės pavaduotoja socialiniam darbui.
veiklos plano vykdymas.
gyvendinti.
Paramos šeimai centro vaiko Siekti, kad suplanuoti renginiai Direktorės pavaduotoja socialiniam darbui.
globos padalinio šeimynų veiklos būtų vykdomi.
planų vykdymas.
Individualių socialinės globos Siekti, kad ISGP būtų laiku Direktorės pavaduotoja socialiniam darbui.
planų peržiūros.
patikslinami ir peržiūrimi.
Aptarnaujančio personalo darbo Kontroliuoti kaip vykdomos Paramos šeimai centro direktorė, direktorės pavaduotoja socialiniam
kontrolė.
pareiginiuose
nuostatuose darbui.
aprašytos funkcijos.
Sanitarinių higieninių reikalavimų Nuolat domėtis vaikų higienos Direktorės pavaduotoja socialiniam darbui, bendrosios praktikos
vykdymas.
įgūdžių ugdymu bei įstaigos slaugytoja.
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10.

11.

higienine būkle.
Globotinių (rūpintinių) asmens Užtikrinti reikiamų dokumentų Direktorės pavaduotoja socialiniam darbui, socialiniai darbuotojai.
bylų sudarymas ir tvarkymas.
bylose
sukaupimą
ir
suregistravimą.
Socialinių
darbuotojų Skatinti socialinius darbuotojus Direktorė, direktorės pavaduotoja socialiniam darbui.
kvalifikacijos kėlimas.
kelti kvalifikaciją.

VIII SKYRIUS
SOCIALINIS DARBAS SU TĖVAIS IR GLOBĖJAIS
Priemonė
Darbas su globotinių tėvais ir
artimais giminaičiais pagal sudarytą
ryšių su vaiko biologine šeima ir
laikinaisiais globėjais palaikymo
tvarka.

Veiklos būdai
Individualūs pokalbiai su
tėvais. Vaiko santykio su
šeima
įvertinimas
ir
skatinimas. Ne rečiau kaip
vieną kartą mėnesyje tėvų
lankymas
ir
kvietimas
lankyti
vaikus
globos
namuose. Sąlygų tėvams
bendrauti
su
tėvais
sudarymas.
Naujai atvykusių globotinių šeimų Susipažinti su globotinio šeima, įvertinti Direktorės pavaduotoja
Individualūs pokalbiai su
lankymas.
tolesnio bendravimo galimybes.
socialiniam darbui, socialiniai tėvais, su tėvais ir vaikais.
darbuotojai.
Kvietimas lankyti vaikus
globos namuose ir sąlygų
bendravimui sudarymas.
Fizinių asmenų, priėmusių vaiką Susipažinti su fizinių asmenų šeima, Direktorės pavaduotoja
Individualūs pokalbiai su
laikinai svečiuotis, lankymas.
socialine situacija šeimoje, įvertinti socialiniam darbui, socialiniai fiziniais
asmenimis,
laikino svečiavimosi efektyvumą.
darbuotojai.
priėmusiais vaiką laikinai
svečiuotis. Ne rečiau kaip
kartą
mėnesyje
fizinių
asmenų, priėmusių vaiką
Veiklos tikslas
Atsakingi asmenys
Skatinti tėvus bendrauti su vaikais, Direktorės pavaduotoja
pasiimti juos savaitgaliais, švenčių socialiniam darbui, socialiniai
dienomis, skatinti sudaryti sąlygas vaikui darbuotojai.
grįžti į šeimą.
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Atvirų durų dienos organizavimas.

Supažindinti visuomenę su paramos Įstaigos darbuotojai.
šeimai centro veikla, globotinių gyvenimo
sąlygomis, jų menine, kultūrine veikla, bei
kitais pasiekimais.
Skatinti tėvus ir laikinuosius globėjus
lankyti savo vaikus, pabūti kartu su jais,
kartu
pažiūrėti,
pasidžiaugti
jų
pasiekimais.

laikinai
svečiuotis,
lankymas,
kvietimas
lankytis paramos šeimai
centre.
Organizuoti vaikų darbelių
parodas, supažindinti su
gyvenimo
sąlygomis,
įstaigos veikla, parodyti
vaikų
meninius
sugebėjimus,
naujų
laikinųjų globėjų paieška.

IX SKYRIUS
2017 METŲ PARAMOS ŠEIMAI CENTRO PAGALBOS ŠEIMAI PADALINIO VEIKLOS PLANAS
PRIORITETAI
Teikti socialinės priežiūros paslaugas socialinės rizikos šeimoms, socialinę pagalbą tėvystės įgūdžių stokojančioms šeimoms, vykdyti
prevencinį darbą. Teikti kompleksines paslaugas šeimoms, siekiant palaikyti pozityvią šeimos raidą, užtikrinti šeimoms socialinę ir psichologinę
pagalbą. Vykdyti vaikų dienos centro veiklą, vaikams iš socialinių problemų turinčių, vargingai gyvenančių šeimų organizuoti užimtumą ir ugdymą po
pamokų, teikti pavėžėjimo paslaugą. Organizuoti globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo bei pagalbos jiems teikimo
paslaugas, vykdyti švietėjišką veiklą. Globėjams (rūpintojams), šeimoms, auginančioms vaikus su fizine negalia, teikti „atokvėpio“ paslaugas. Teikti
laikino apnakvindinimo ir bendrąsias socialines paslaugas smurtą patyrusiems asmenims su vaikais. Nustačius poreikį teikti kitas socialines paslaugas.

17
X SKYRIUS
GLOBĖJŲ IR ĮTĖVIŲ MOKYMO IR KONSULTAVIMO (GIMK) VEIKLA
Tikslai

Uždaviniai

Priemonės

Plėtoti globėjų
(rūpintojų) ir įtėvių
paieškos, rengimo,
atrankos,
konsultavimo ir
reikiamos pagalbos
jiems teikimą

Organizuoti globos ir
įvaikinimo sklaidos
viešinimą

Lankstinukų, plakatų, skrajučių 2017 m.
dalinimas, reklama per vietinę
Ventos TV, publikuojami straipsniai
vietiniame laikraštyje „Vienybė“,
internetiniame įstaigos tinklalapyje.
Susitikimas su bendruomenėmis.

Laikas

Numatomas
rezultatas
Didės žmonių
susidomėjimas ir
supratimas apie
globą ir įvaikinimą.

Vykdytojai ir
partneriai
Atestuotos
socialinės
darbuotojos –
GIMK
mokytojos

Organizuoti ir vesti Įvadiniai mokymai pagal GIMK 2017 m.
įvadinius
mokymus programą
pagal GIMK programą,
norintiems
globoti
(rūpintis) ir įvaikinti
asmenims, budintiems
globėjams.

Daugės būsimų
globėjų ir įtėvių

Atestuotos
socialinės
darbuotojos –
GIMK
mokytojos

Rengti
išvadas Išvadų rengimas pagal patvirtintas 2017 m.
būsimiems globėjams Valstybės vaiko teisių ir įvaikinimo
(rūpintojams)
ir tarnybos rekomendacijas.
įtėviams
baigusiems
GIMK
mokymus,
fiziniams
asmenims,
norintiems priimti vaiką
laikinai
svečiuotis,
artimiesiems
giminaičiams,
atlikti
globos
kokybės
vertinimą, pervertinti
esamus globėjus ir

Daugės būsimų
globėjų, įtėvių ir
fizinių asmenų
priimančių vaiką
laikinai svečiuotis,
artimųjų giminaičių
paimančių globoti
vaiką.

Atestuotos
socialinės
darbuotojos –
GIMK
mokytojos
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įtėvius.

Bendradarbiauti
su Keitimasis informacija apie globėjus 2017 m.
VTAS,
socialiniais (rūpintojus), įtėvius ir globojamus
partneriais,
vaikus.
seniūnijomis,
nevyriausybinėmis
organizacijomis,
kitų
sričių specialistais.

Gerės tarpinstitucinis
bendradarbiavimas
bei komandinis
darbas.

Atestuotos
socialinės
darbuotojos –
GIMK
mokytojos

Organizuoti ir vesti Tęstinė GIMK programa, seminarų ir 2017 m.
seminarus, savitarpio savipagalbos grupių organizavimas.
pagalbos
grupes,
tęstinius
mokymus
esamiems
globėjams
(rūpintojams)
ir
įtėviams.

Gilės esamų globėjų
(rūpintojų) ir įtėvių
žinios, gerės
emocinis ryšys tarp
globėjo (rūpintojo),
įtėvio ir vaiko.

Atestuotos
socialinės
darbuotojos –
GIMK
mokytojos

Vesti
įvadinius Įvadinė GIMK programa.
mokymus pagal GIMK
programą Vaiko globos
padalinio ir Pagalbos
šeimai
padalinio
socialiniams
darbuotojams.

2017m.

Gerės darbuotojų
kompetecijos, gilės
turimos darbinės
žinios.

Atestuotos
socialinės
darbuotojos –
GIMK
mokytojos

Vykdyti
veiklą.

2017m.

projektinę Pagal projekto paraišką.

Atestuotos
socialinės
darbuotojos –
GIMK
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mokytojos

XI SKYRIUS
SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS SOCIALINĖS RIZIKOS ŠEIMOMS TEIKIMAS
Tikslai

Uždaviniai

Priemonės

Laikas

Teikti socialinę
priežiūrą

Vykdyti prevencinį
darbą ir teikti socialinę
pagalbą šeimoms,
turinčioms socialinių
problemų ir kurių vaikų
priežiūros įgūdžiai yra
nepakankami.
Teikti socialinės
priežiūros paslaugas
socialinės rizikos
šeimoms.

Vykdomas prevencinis – socialinis
darbas.

2017 m.

Kompleksinės, bet nuolatinės
specialistų priežiūros
nereikalaujančios priemonės

Numatomas
rezultatas
Gerės socialinių
problemų turinčių
šeimų socialiniai
įgūdžiai, mažės
šeimose gyvenančių
vaikų nepriežiūros
rizika.
Gerės teikiamos
socialinės paslaugos
socialinės rizikos
šeimoms.

Vykdytojai ir
partneriai
Socialiniai
darbuotojai,
teikiantys
socialinę
priežiūrą
socialinės rizikos
šeimoms.
Socialiniai
darbuotojai
teikiantys
socialinės
priežiūros
paslaugas
socialinės rizikos
ir stebimoms
šeimoms.
pedagogai,
ugdymo įstaigų
socialiniai
pedagogai,
psichologai ir kiti
specialistai.
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XII SKYRIUS
KITOS SOCIALINĖS PASLAUGOS

Tikslai

Uždaviniai

Priemonės

Laikas

Teikti bendrąsias ir
kompleksines
paslaugas

Teikti kompleksines
paslaugas šeimoms,
siekiant palaikyti
pozityvią šeimos raidą,
užtikrinti šeimoms
socialinę ir psichologinę
pagalbą. Informuoti ir
konsultuoti tikslines
grupes apie kompleksiškai
teikiamas paslaugas,
informuoti apie kitas
aktualias savivaldybėje
teikiamas paslaugas,
vykdomas programas.

Priemonė Nr. 08.4.1 –ESFA-V-416
„Kompleksinės paslaugos šeimai“

2017m.

Suteikti laikino
apnakvindinimo ir
bendrąsias socialines
paslaugas smurtą
patyrusiems asmenims
su vaikais.

Kompleksinė pagalba smurto
aukoms.

2017 m.

Teikti kitas socialines
paslaugas nustačius
poreikį.

Vykdomas socialinis darbas

2017 m.

„Aukštos kokybės kompleksinės
paslaugos – tai kelias į pozityvią
šeimos raidą ir saugumą“.

Numatomas
rezultatas
Gerės teikiamos
socialinės paslaugos
šeimoms.

Vykdytojai ir
partneriai
Socialiniai
darbuotojai,
nevyriausybinių
organizacijų
atstovai,
psichologas, kiti
specialistai.

Suteikta saugi aplinka,
skubi pagalba smurtą
patyrusiems asmenims
su vaikais.

Socialiniai
darbuotojai ir
socialinių
darbuotojų
padėjėjai,
psichologas,
pagal poreikį
šeimos gydytojas
ir kiti
specialistai.
Centro socialiniai
darbuotojai,
psichologas, kiti
specialistai.

21

