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AKMENĖS RAJONO PARAMOS ŠEIMAI CENTRO VEIKLOS PLANAS 

 

I. SKYRIUS 

DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS 

 

Priemonė Veiklos tikslas Atsakingi asmenys Veiklos būdai 

 

Kvalifikacijos kėlimas. 

 

 

 

 

 

Sudaryti personalui profesinį tobulėjimą 

motyvuojančią aplinką, galimybes kelti 

profesinę kvalifikaciją, dalyvauti 

supervizijos mokymuose. 

Parengti darbuotojų kvalifikacijos kėlimo 

ir atestacijos grafikus. 

 

Direktorė, direktorės 

pavaduotoja socialiniam 

darbui. 

 

 

 

Siekti aukštesnio 

išsilavinimo, dalyvauti 

organizuojamuose 

seminaruose respublikos ir 

rajono mastu. 

 

Metodinės veiklos organizavimas.  

 

 

Gerosios patirties skleidimas darbuotojų 

tarpe. Skatinti personalo iniciatyva 

tobulinti komandinį darbą. 

 

Direktorė, direktorės 

pavaduotoja socialiniam 

darbui, socialiniai darbuotojai. 

Grįžus iš seminarų žiniomis 

pasidalinti su kolegomis prie 

apvalaus stalo. Organizuoti 

metodinius užsiėmimus 

pakviečiant įvairius kitų  

įstaigų specialistus. 

 

II.  SKYRIUS 

TRADICIJŲ FORMAVIMAS 

 
Priemonė Veiklos tikslas Atsakingi asmenys Veiklos būdai 

Ryšių palaikymas su buvusiais 

globotiniais (rūpintiniais). 

Palaikyti ryšius su buvusiais globotiniais, 

skatinti juos bendrauti tarpusavyje. 

Direktorės pavaduotoja  

socialiniam darbui,             

socialiniai darbuotojai. 

Susitikimų, švenčių 

organizavimas. 

Ryšių palaikymas su darbuotojais – 

veteranais. 

Palaikyti ryšius su buvusiais darbuotojais. Direktorės pavaduotoja  

socialiniam darbui,             

socialiniai darbuotojai. 

Susitikimų, švenčių 

organizavimas, aplankyti 

ligoninėje (jei tai būtų), 
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kvietimas lankytis paramos 

šeimai centre. 

Naujų tradicijų formavimas. Siekti, kad kolektyve vyrautų humaniška, 

tarpusavio pagalbos aplinka. 

Direktorės pavaduotoja  

socialiniam darbui,             

socialiniai darbuotojai. 

Skatinti naujam 

produktyviam darbui 

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 pajamas ir pagrįstas išlaidas. 

  Pajamos: 

- lėšos pagal programas; 

- biudžetinių įstaigų pajamos; 

- valstybės deleguotos lėšos; 

- projektinės lėšos; 

- rėmėjų lėšos. 

 

Išlaidos: 

- turto įsigijimui; 

- įstaigos išlaikymui; 

- socialinių paslaugų plėtrai. 
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IV. SKYRIUS 

PROJEKTINĖVEIKLA 

 

Projekto pavadinimas Duomenys apie projektą 

(programa, prioritetas, 

priemonė) 

Finansavimo šaltiniai (lėšų 

poreikis, tūkst. Eur,) 

Atsakingi vykdytojai Laukiamas rezultatas 

 „Linksmosios pėdutės “ 2019 m. Akmenės rajono 

savivaldybės visuomenės 

sveikatos rėmimo 

specialioji programa 

0,600 Laikinai einanti 

direktoriaus pavaduotoja 

socialiniam darbui V. 

Spudulienė, Centro 

socialiniai darbuotojai 

Didės fizinis aktyvumas, 

išbandant naujas 

sportavimo galimybes.  

„Aukštos kokybės 

kompleksinės paslaugos – 

tai kelias į pozityvią 

šeimos raidą ir saugumą“. 

Priemonė Nr. 08.4.1 –

ESFA-V-416 

„Kompleksinės paslaugos 

šeimai“ 

9,867 

ES struktūrinių fondų lėšos 

 

Centro socialinis 

darbuotojas, direktorė V. 

Mikštienė 

Kompleksinės paslaugos 

bus suteiktos 50 asmenų. 

Vasaros stovykla“ Aš 

galiu“ 

Priklausomybių, smurto, 

savižudybių mažinimo ir 

prevencijos programa 2019 

metams 

3,000 Centro socialiniai 

darbuotojai 

Vykdant priemonę sumažės 

priklausomybių, smurto ir 

savižudybių  bei pagerės 

prevencija vaikų ir jaunimo 

tarpe. 

Bandomosios budinčių 

globotojų veiklos 

užtikrinimo paslaugos 

Šiaulių regione 

 17,805 

ES struktūrinių fondų lėšos 

 

Direktorė, globos centro 

darbuotojai 

Padaugės budinčių 

globotojų rajone, pagerės 

teikiamos paslaugos 

budintiems globotojams. 

 „Vaikų gerovės ir 

saugumo didinimas, 

paslaugų šeimai, 

globėjams (rūpintojams) 

kokybės didinimas ir 

prieinamumo plėtra“ 

Priemonė Nr. 08.4.1-ESFA-

V-405-02-0001 

22,690 

ES struktūrinių fondų lėšos 

Direktorė, globos centro 

darbuotojai 

Pagerės globos centre 

teikiamų socialinių paslaugų 

kokybė . 
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V. SKYRIUS 

VIDAUS KONTROLĖS VEIKLOS PROGRAMA 

 

Eil. Nr. Priemonė Uždaviniai Atsakingi asmenys 

1.  Taupumo programos vykdymas. Pasiekti optimaliausių 

taupymo rezultatų. 

Direktorės pavaduotoja socialiniam darbui, 

sandėlininkė. 
2.   Paramos šeimai centro vaiko globos padalinio  šeimynų 

ir bendruomeninių vaikų globos namų vaikų mityba. 

Siekti, kad vaikų mityba 

būtų kaloringa ir atitiktų 

higienos reikalavimus. 

Paramos šeimai centro direktorė, bendrosios 

praktikos slaugytoja, sandėlininkė. 

3.  Bendradarbiavimas su mokyklų ir darželio pedagogais. Žinoti mokymosi ir elgesio 

rezultatus, nuolat siekti 

geresnių rezultatų. 

Direktorės pavaduotoja socialiniam darbui, 

socialiniai darbuotojai. 

4.   Paramos šeimai centro vaiko globos padalinio  šeimynų 

ir bendruomeninių vaikų globos namų dienos ritmo 

laikymasis. 

Laikytis vidaus tvarkos 

taisyklių. 

Direktorės pavaduotoja socialiniam darbui, 

bendrosios praktikos slaugytoja. 

5.  Globotinių (rūpintinių) užimtumo veiklos plano 

vykdymas. 

Siekti, kad užsibrėžti tikslai 

būtų gyvendinti. 

Direktorės pavaduotoja socialiniam darbui, 

socialiniai darbuotojai. 

6.  Paramos šeimai centro vaiko globos padalinio  šeimynų 

ir bendruomeninių vaikų globos namų veiklos planų 

vykdymas. 

Siekti, kad suplanuoti 

renginiai būtų vykdomi. 

Direktorės pavaduotoja socialiniam darbui. 

7.  Paramos šeimai centro vaiko globos padalinio  šeimynų 

ir bendruomeninių vaikų globos namų Individualių 

socialinės globos planų peržiūros. 

Siekti, kad ISGP  būtų laiku 

patikslinami ir peržiūrimi. 

Direktorės pavaduotoja socialiniam darbui. 

8.   Paramos šeimai centro vaiko globos padalinio  šeimynų 

ir bendruomeninių vaikų globos namų globotinių 

(rūpintinių) asmens bylų sudarymas ir tvarkymas. 

Užtikrinti reikiamų 

dokumentų bylose 

sukaupimą ir 

suregistravimą. 

Direktorės pavaduotoja socialiniam darbui, 

socialiniai darbuotojai. 

9.  Paramos šeimai centro vaiko globos padalinio  šeimynų 

ir bendruomeninių vaikų globos namų sanitarinių 

higieninių reikalavimų vykdymas. 

Nuolat domėtis vaikų 

higienos įgūdžių ugdymu 

bei įstaigos higienine būkle. 

Direktorės pavaduotoja socialiniam darbui, 

bendrosios praktikos slaugytoja. 
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10.  Pagalbos šeimai padalinio darbuotojų teikiamų 

paslaugų kokybės vertinimas. 

Kontroliuoti ir vertinti ar 

kokybiškai teikiamos 

socialinės paslaugos 

klientams 

Direktorė, direktorės pavaduotoja socialiniam 

darbui, vyr. socialinė darbuotoja. 

11.  Pagalbos šeimai padalinio darbuotojų darbo kontrolė. Kontroliuoti kaip vykdomos 

pareiginiuose nuostatuose 

aprašytos funkcijos. 

Direktorė, direktorės pavaduotoja socialiniam 

darbui, vyr. socialinė darbuotoja. 

12.  Globos centro darbuotojų teikiamų paslaugų kokybės 

vertinimas. 

Kontroliuoti ir vertinti ar 

kokybiškai teikiamos 

socialinės paslaugos 

klientams 

Direktorė, direktorės pavaduotoja socialiniam 

darbui. 

13.  Globos centro darbuotojų darbo kontrolė. Kontroliuoti ir vertinti ar 

kokybiškai teikiamos 

socialinės paslaugos 

klientams 

Direktorė, direktorės pavaduotoja socialiniam 

darbui. 

14.  Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas Skatinti darbuotojus kelti 

kvalifikaciją. 

Direktorė, direktorės pavaduotoja socialiniam 

darbui, vyr. socialinė darbuotoja 
15.  Darbuotojų darbo kontrolė. Kontroliuoti kaip vykdomos 

pareiginiuose nuostatuose 

aprašytos funkcijos. 

Paramos šeimai centro direktorė, direktorės 

pavaduotoja socialiniam darbui. 

 

 

VI. SKYRIUS 

PSICHOLOGO PASLAUGOS 

 

Prioritetai 

Psichologas įvertina kliento (riziką patiriančios šeimos, globotinio (rūpintinio), budinčio globotojo, socialinio globėjo, globėjo giminaičio, 

įtėvių, fizinio asmens, priimančio vaiką laikinai svečiuotis) galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybes, ugdymosi ir kitas  problemas. 

Konsultuoja psichologinių, asmenybes ir ugdymosi problemų turinčius globotinius, kitus Centro klientus, Centro specialistus problemų sprendimo 

klausimais. 
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Eilės 

Nr. 

Veikla Ištekliai Numatomas rezultatas Laikas / pastabos 

PSICHOLOGINIS KONSULTAVIMAS 

1.  Vaikų, paauglių gyvenančių Centre ir/ar 

Bendruomeniniuose  vaikų globos namuose 

konsultavimas. 

Konsultacijos, 

individualūs pokalbiai. 

Pagerėja vaikų, paauglių emocinė, 

psichologinė savijauta. 

Nuolat 

2.  Kitų Centre dirbančių specialistų  

konsultavimas. 

Konsultacijos, 

individualūs pokalbiai. 

Adekvačiai įvertinama susidariusi 

situacija, numatomos tolimesnės 

veiklos kryptys, pagerėja darbo 

kokybė, atsiranda glaudesnis 

bendradarbiavimas tarp specialistų. 

Nuolat 

3.  Vaiko šeimos (tėvų, globėjų ir budinčių 

globotojų) konsultavimas. 

Konsultacijos, 

individualūs pokalbiai, 

savipagalbos grupės.  

Pagerėja tėvų/globėjų ir budinčių 

globotojų pasirengimas priimti vaiką (-

us) į savo šeimą. 

Nuolat 

4. Grupinis konsultavimas, iškilus 

psichologinėms problemoms šeimynose ir/ar 

bendruomeniniuose vaikų globos namuose. 

Grupinės 

konsultacijos, darbo 

grupėje 

organizavimas, 

savipagalbos grupės. 

Pagerėja vaikų, paauglių tarpusavio 

santykiai, atsiranda ir gerėja 

konfliktinių situacijų sprendimo 

įgūdžiai. 

 

 

Nuolat 

PSICHOLOGINIS ĮVERTINIMAS 

5. Metodikų skirtų pažintiniams procesams tirti, 

savižinos klausimynų, projekcinių metodikų, 

profesinės orientacijos klausimynų bei kitų 

klausimynų, testų ir anketų naudojimas.  

 Tyrimui reikalingos 

metodikos, literatūra ir 

kitos priemonės. 

Galių ir sunkumų įvertinimas. Prielaidų 

esamoms vaikų, paauglių problemoms 

iškėlimas ir konsultavimo plano 

sudarymas. 

Nuolat 

(pagal poreikį) 

DARBAS SU SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ TURINČIAIS VAIKAIS, PAAUGLIAIS 

6. Psichologinės pagalbos teikimas specialiųjų 

ugdymosi poreikių vaikams, paaugliams. 

Korekcinis darbas. 

 Reikalingos darbui 

priemonės (metodikos, 

žaislai, relaksacijos 

kambarys). 

Tenkinami specialiųjų poreikių 

turinčių vaikų, paauglių individualūs 

poreikiai. 

Nuolat 

PSICHOLOGINIS ŠVIETIMAS 
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7. Rengiami pranešimai, paskaitos, diskusijos, 

literatūros atranka atsižvelgiant į kitų Centre 

dirbančių specialistų pageidavimus ir poreikį. 

Vaizdinė medžiaga, 

praktinės užduotys, 

intelektiniai ištekliai, 

literatūra, viešinimas. 

Kitų specialistų švietimas, 

informavimas. 

Nuolat 

DARBAS PSICHOLOGINIŲ PROBLEMŲ PREVENCIJOS SRITYJE 

8. Grupiniai užsiėmimai – emocijų valdymas. Metodinės priemonės, 

vaizdinė medžiaga, 

praktinės užduotys,  

literatūra. 

Emocijų pažinimas ir valdymas. Pagal poreikį 

9. Grupiniai užsiėmimai – žaidimo ir pasakų 

terapija. 

Metodinės priemonės, 

vaizdinė medžiaga, 

praktinės užduotys,  

literatūra. 

Gerėja emocinė savijauta, lavinami 

socialiniai įgūdžiai. 

Pagal poreikį 

10. Relaksacijos ir aromaterapijos užsiėmimai. Relaksacijos 

kambarys, literatūra, 

aromaterapijos 

priemonės. 

Gerėja atsipalaidavimo įgūdžiai. Pagal poreikį. 

11.  Kontroliuoju save – kontroliuoju jausmus: 

streso įveikimo ir pykčio valdymo būdai. 

Metodinės priemonės, 

literatūra, vaizdinė 

medžiaga, praktinės 

užduotys. 

Atsiranda ir stiprėja streso ir pykčio 

įveikimo įgūdžiai. 

Pagal poreikį 

12. Darbas vaiko gerovės komisijoje ir kitose 

direktoriaus įsakymu paskirtose grupėse. 

Intelektiniai ištekliai. Numatytų tikslų siekimas. Pagal poreikį 

RENGINIAI 

13. Dalyvavimas visuose  Centre vykstančiuose 

renginiuose. 

Reprezentacinės 

priemonės, 

informavimas, 

transportas, sklaida, 

viešinimas. 

Pagalba ir bendradarbiavimas su kitais 

specialistais. 

Nuolat 

14. Prevencinių renginių organizavimas. Metodinės priemonės, 

literatūra, vaizdinė 

medžiaga, praktinės 

užduotys. 

Vaikų, paauglių švietimas, įtraukimas į 

veiklą skatinančią suprasti netinkamo 

elgesio, žalingų įpročių ir t.t. pasekmes.  

Nuolat  

(Pagal poreikį) 
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BENDRADARBIAVIMAS 

15. Bendradarbiavimas su Akmenės rajono 

savivaldybės PPT specialistais, mokyklų 

psichologais ir kitais specialistais. 

Susisiekimo 

priemonės. 

Asmeninis ir profesinis tobulėjimas. Nuolat 

SAVIŠVIETA 

16. Psichologinės literatūros studijavimas. 

Medžiagos ir duomenų kaupimas 

psichologiniais klausimais. 

Reikalingos literatūros 

ir priemonių 

įsigijimas. 

Kvalifikacijos kėlimas. Nuolat 

17. Dalyvavimas seminaruose, kursuose ir kt. 

renginiuose. 

Ištekliai reikalingi 

kvalifikacijos kėlimui. 

Kvalifikacijos kėlimas. Nuolat 

 

 

VII. SKYRIUS 

VAIKO GLOBO PADALINYS ir BENDRUOMENINIAI VAIKŲ GLOBOS NAMAI 

 

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. 
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Tikslai Uždaviniai  Priemonės  Laikas Numatomas 

rezultatas 

Vykdytojai ir 

partneriai 

Gerinti teikiamų 

paslaugų kokybę, 

ugdant  globotinių 

(rūpintinių)  

savarankiško 

gyvenimo įgūdžius. 

Įgyvendinti paslaugų 

paskyrimą, planavimą 

ir numatyti strategijų 

laikymąsi. 

 

Sudaryti naujus ISG ir 

savarankiško gyvenimo 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 paramos šeimai centro 

teiktų socialinių paslaugų 

ataskaitas. 

Susipažinti su psichologo, 

bendrosios praktikos slaugytojos, 

ataskaitomis. Susipažinti su 

šeimynų veiklos planais ir esant 

reikalui juos papildyti. 

 

Sudaryti ir patvirtinti įstaigos 

veiklos programą. 

 

2019 m. sausio 1-

10 d. d. 

 

 

2019 m. birželio 

mėn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 m. 

sausio mėn. 

 

 

 

 

 

 

2019 m. sausio 

mėn. 

Socialiniai 

darbuotojai, įvertinę  

globotinių 

(rūpintinių)  

poreikius, sudarys  

detalius  ilgalaikius 

ir  trumpalaikius 

planus. 

 

 

 

 

 

 

Susipažinta su teiktų 

paslaugų kokybe ir 

kiekybe. 

 

 

 

 

 

Teikiamų paslaugų 

kokybės gerinimas. 

 

Socialiniai 

darbuotojai, 

bendruomenės 

slaugytoja, 

socialiniai 

darbuotojai, 

dirbantys su 

šeima, 

psichologas, 

vaiko teisių 

specialistai 

 

 

Direktorė, 

socialiniai 

darbuotojai, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

socialiniam 

darbui 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

socialiniam 

darbui 

 

 

 

 

 

 

Užtikrinti tiriamosios 

veiklos organizavimą. 

 

 

 

 

Paramos šeimai centro vaiko 

globos padalinio veiklos 

įsivertinimas ir analizė. 

 

 

 

2019  m. gruodžio 

mėn. 

 

 

 

 

Padės įsivertinti 

stipriąsias ir 

tobulintinas  vaiko 

globos padalinio  

sritis, planuoti 

tolimesnes veiklas. 

Įstaigos vadovai 
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Socialinių darbuotojų veiklos 

įsivertinimas ir įvertinimas. 

 

 

 

 

 

 

Sudaryti ir patvirtinti paramos 

šeimai centro vaiko globos 

padalinio vaiko gerovės komisijos 

veiklos planą. 

 

 

 

 

Sudaryti ir patvirtini vaiko globos 

padalinio metodinio ratelio metinį 

veiklos planą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Globotinių (rūpintinių) anketinės 

apklausos, patyčių, saugumo 

klausimais. 

 

 

 

 

Likus  10 dienų iki 

bus suteikiamos 

kasmetinės 

atostogos. 

 

 

 

2019 m. sausio  

mėn.   

 

 

 

 

 

 

2019 m. sausio 

mėn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 m. 

 

 

 

 

 

 

 

Padės socialiniams 

darbuotojams 

tobulinti savo 

kompetencijas. 

 

 

 

 

Kurti saugią aplinką 

paramos šeimai 

centre gyvenantiems 

globotiniams 

(rūpintiniams). 

 

 

Socialiniai 

darbuotojai dalinsis 

informacija 

kvalifikacijos 

kėlimo kursuose 

išklausyta tema. 

Gilins turimas žinias 

pristatydami savo 

pasirinktą temą ir 

atliktą tyrimą. 

 

 

Globotinių 

(rūpintinių) 

anoniminės 

apklausos padės 

įvertinti esamą 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

socialiniam 

darbui 

 

 

 

 

Psichologė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

socialiniam 

darbui, 

socialiniai 

darbuotojai 

 

Direktorė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

socialiniam 

darbui, 

socialiniai 

darbuotojai. 

 

 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

socialiniam 

darbui, 
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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; 

-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; 

 

 

 

2019 m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atvykus naujam 

vaikui. 

 

 

 

 

 

patyčių lygį, vaikų 

saugumą įstaigoje. 

 

 

Ankstyvas profesinis 

švietimas sudarys 

galimybes geriau 

pasirinkti gyvenimo 

kelią. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padės pagal 

poreikius ir 

galimybes pasirinkti 

reikiamos pagalbos 

priemonę, kad 

sukurti globotiniui 

(rūpintiniui)  

palankias, jam 

socialiniai 

darbuotojai 

 

 

 

Socialiniai 

darbuotojai, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

socialiniam 

darbui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialiniai 

darbuotojai, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

socialiniam 

darbui, 
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-lankymasis šeimose; 

- surinkus informaciją ne vėliau 

kaip per 2 mėnesius nuo vaiko 

apgyvendinimo paramos šeimai 

centre įvertinti  poreikius ir 

sudaryti ISGP. 

 

Globotinių (rūpintinių) mokymosi 

rezultatų tyrimas ir analizė. 

 

 

 

 

 

 

 

Pasibaigus 

trimestrui/semestrui 

 

priimtinas  

gyvenimo sąlygas. 

 

 

 

 

Padės įvertinti 

esamus vaikų 

ugdymosi 

pasiekimus ir 

numatyti tolimesnį 

ugdymosi ir 

pagalbos procesą 

globotiniui 

(rūpintiniui). 

psichologas, 

bendruomenės 

slaugytoja 

 

 

 

 

 

Socialiniai 

darbuotojai, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

socialiniam 

darbui 

 Įsteigti 

bendruomeninius 

vaikų globos namus ir 

teikti socialinės globos 

paslaugą be tėvų 

globos likusiems 

vaikams. 

 

Tėvų globos netekę 6  vaikai 

apsigyvens bendruomenėje jų 

poreikiams pritaikytame būste. 

2019 m. Pagerės jų 

savarankiško 

gyvenimo ir 

integracijos į 

visuomenę kokybė. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

socialiniam 

darbui, 

socialiniai 

darbuotojai ir 

socialinių 

darbuotojų 

padėjėjai, 

psichologas 

 Sumažinti globojamų 

vaikų skaičių iki 25 

Vaiko globos padalinyje 

gyvenantys globotiniai 

(rūpintiniai) sulaukę 

pilnametystės išeis gyventi 

savarankiškai, naujai atvežami 

vaikai bus apgyvendinami 

budinčiųjų globotojų šeimose. 

2019 m.  Sumažės 

institucijoje 

gyvenančių 

globojamų 

(rūpinamų) vaikų. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

socialiniam 

darbui, 

socialiniai 

darbuotojai ir 

socialinių 

darbuotojų 

padėjėjai 
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 Formuoti globotiniams 

savarankiško 

gyvenimo įgūdžius 

skirtinguose vaiko 

asmenybės vystymosi 

tarpsniuose, ypatingą 

dėmesį skiriant 

individualiam darbui 

su vaiku. 

- Individualus socialinis darbas su 

globotiniu (rūpintiniu); 

-gyvenimo įgūdžių programos 

įgyvendinimas. 

2019m.  Pagerės globotinių 

rengimo 

savarankiškam 

gyvenimui ir 

integracijai į 

visuomenę kokybė. 

Bus sudarytos 

sąlygos 

individualaus darbo 

su globotiniu 

kokybei gerinti 

Socialiniai 

darbuotojai, 

socialinio 

darbuotojo 

padėjėjai, 

bendruomenės 

slaugytoja 

 Ugdyti kritiškai 

mąstančią ir 

visapusiškai 

išsilavinusią 

asmenybę, galinčią 

savarankiškai 

prisitaikyti prie 

kintančių visuomenės 

gyvenimo sąlygų ir 

sugebančią pasirinkti 

veiklos tikslus. 

 

Našlaičių ir tėvų globos netekusių 

vaikų rėmimo ir integravimo į 

visuomenę programos 

įgyvendinimas 

2019 m. Padidės vaikų 

savivertė. 

Socialiniai 

darbuotojai, 

socialinio 

darbuotojo 

padėjėjai, 

bendruomenės 

slaugytoja 

Globotinių sveikos 

gyvensenos įgūdžių 

formavimas. 

Sveikos gyvensenos 

įgūdžių formavimas, 

fizinės, psichinės ir 

emocinės sveikatos 

stiprinimas 

panaudojant įvairias 

veiklos formas: 

relaksacijos kambario 

panaudojimas, 

paskaitos, dalyvavimas 

projektinėje veikloje, 

-dailės ir garso terapijos metodų 

taikymas; 

-mankštos; 

-šiaurietiškas ėjimas su lazdomis; 

- sportinės varžybos; 

-prevencinis darbas dėl žalingų 

įpročių; 

-paskaitos-diskusijos; 

-individualios konsultacijos; 

-pokalbiai su kviestiniais svečiais; 

-grupinė diskusija; 

2019 m.  Gerės sveikos 

gyvensenos įgūdžių 

kokybė. 

Didės globotinių 

fizinis aktyvumas, 

stiprės žalingų 

įpročių prevencinis 

darbas, laiku  ( 

susirgus ir 

profilaktiškai ) bus 

teikiamos 

Socialiniai 

darbuotojai, 

socialinių 

darbuotojų 

padėjėjai, 

bendruomenės 

slaugytoja, 

psichologas 
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sporto varžybų, išvykų 

organizavimas, 

individualus darbas su 

globotiniais ir kt. 

 

-paskaitos; 

-profilaktiniai vaiko sveikatos 

patikrinimai pagal teisės aktų 
reikalavimus; 

-vaikų skiepijimai pagal 

profilaktinių skiepijimų 

kalendorių. 

Bendradarbiavimas su  rajono ir 

Šiaulių, Vilniaus, Kauno, 

Klaipėdos miestų medikais. 

Bendradarbiavimas su VšĮ 

Akmenės rajono Psichikos 

sveikatos centro darbuotojais. 

 

medicininės 

paslaugos. 

 

 Efektyvinti 

informacinės 

kompiuterinės 

technologijos  (IKT) 

panaudojimą socialinės  

globos paslaugų 

teikimo procese. 

IKT ir kitų šiuolaikinių priemonių 

taikymas socialinio darbo procese. 

Praktiniai užsiėmimai ugdant  

socialinius įgūdžius (internetinė 

bankininkystė, biudžeto 

planavimas, mokomieji žaidimai, 

informacijos apdorojimas, kūryba 

ir kt.). 

Informacijos apie paramos šeimai 

centrą sklaida internetinėje 

svetainėje. 

   2019 m. Modernesnis 

ugdymo pateikimas 

stiprins globotinių 

(rūpintinių) 

mokymosi 

motyvaciją, ugdysis 

praktiniai  

gebėjimai, plėsis 

bendravimo 

galimybės, plėsis  

elektroninė mokymo 

ir mokymosi kultūra. 

Tobulės internetinės 

svetainės  

administravimas, 

operatyviau bus  

talpinama 

informacija. 

 

Socialiniai  

darbuotojai 
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 Įgyvendinti saugią 

paramos šeimai centro 

koncepciją. 

Naujų priemonių saugumo jausmo 

paramos šeimai centre didinimui 

bei gero mikroklimato kūrimui 

paieška ir panaudojimas. 

 

 

 

 

Pakoreguoti vaikų elgesio 

taisykles, priimant jas kartu su 

globotiniais (rūpintiniais). 

 

 

 

 

Supažindinti su patyčių 

mažinimo, teisėsaugos pažeidimų, 

saugaus elgesio prevencija 

paramos šeimai centro 

bendruomenę: 

-konsultacijos su kviestiniais 

svečiais; 

-situacijų analizė; 

-grupinė diskusija-debatai; 

-paskaitos. 

 

 

 

Teikti paraiškas  projektams. 

 

2019 m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 m.  

 

 

 

 

 

 

2019 m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 m. 

 

 

 

Deviantinio , 

delikventinio elgesio 

apraiškų 

sumažėjimas. 

 

 

 

 

 

Laiku išsiaiškinti ir 

spręsti konfliktines 

situacijas ir numatyti 

pagalbą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stiprės vaikų 

kompetencijos, 

būtinas visapusiškos 

asmenybės  

formavimuisi, 

Įstaigos 

administracija, 

bendruomeninių 

vaikų globos 

namų globotiniai 

( rūpintiniai), 

vaiko globos 

padalinio vaikų 

komiteto nariai. 

 

Direktorės 

pavaduotoja 

socialiniam 

darbui, 

socialiniai 

darbuotojai. 

 

Akmenės r. PK 

bendruomenės 

pareigūnas,  

Akmenės 

sveikatos biuro 

specialistas, 

Akmenės 

prokuratūros 

darbuotojas, 

probacijos 

tarnybos 

darbuotojas. 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

socialiniam 

darbui, 
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mokymuisi, viso 

gyvenimo  

profesinės karjeros  

planavimui, 

savarankiško 

gyvenimo kūrimui. 

 

socialiniai 

darbuotojai. 

 

 

 

 

 

 

 

Formuoti saugią, 

sveiką, tolerantišką 

ir veiklią paramos 

šeimai centro 

bendruomenę. 

Siekti tobulesnio visų 

bendruomenės narių 

bendravimo ir 

bendradarbiavimo, 

stiprinti šeimyniškumą 

bei atsakomybę. 

Rengti bendras popietes bei 

šventės kartu su Agluonų kaimo 

bendruomene. 

Tobulinti  vaikų, socialinių 

darbuotojų bei jų padėjėjų, 

administracijos bendros veiklos 

organizavimo formas, metodus. 

Plėtoti  socialinės paramos 

tinklus, sudaryti sąlygas lankytis 

įstaigoje, bendrauti su vaiku, gauti 

reikalingą informaciją ir 

konsultacijas. 

2019 m.  Bendravimo įgūdžių 

lavinimas, 

visuomeniškumo 

stiprinimas. 

Vaikai suvoks 

priklausomybės 

šeimai svarbą, 

stiprės ir plėsis 

socialiniai tinklai. 

Vaikų komiteto 

nariai, 

socialiniai 

darbuotojai, 

įstaigos 

administracija. 

 Plėsti bendravimą ir 

bendradarbiavimą už 

įstaigos ribų. 

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. 

2019 metais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stiprės ryšiai su 

socialiniais 

partneriais. 

 

Stiprės 

komunikacinė 

kompetencija. 

 

 

Gerės 

tarpinstitucinis 

bendradarbiavimas. 

 

Administracija, 

socialiniai 

darbuotojai. 

 

Socialiniai 

darbuotojai 

 

 

 

Administracija. 
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Rėmėjų paieška ir  

bendradarbiavimas. 

Bendravimas ir 

bendradarbiavimas su policijos 

pareigūnais. 

 

Bendrauti su kitomis įstaigomis, 

vykdančiomis panašią veiklą. 

Kviesti kitų įstaigų darbuotojus ir 

vaikus lankytis bendrose šventėse, 

renginiuose, patiems vykti į kitus 

globos namus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerės 

tarpinstitucinis 

bendradarbiavimas. 

 

 

Gerės 

tarpinstitucinis 

bendradarbiavimas 

Bus dalijamasi 

gerąją darbo 

patirtimi, sudaromos 

sąlygos 

globotiniams 

(rūpintiniams) 

bendrauti. Bus 

sudarytos palankios 

sąlygos saviraiškai, 

ugdomas vaikų 

poreikis aktyviam 

gyvenimo būdui. 

 

 

Administracija 

 

 

 

 

Administracija 

 

 

Administracija, 

socialiniai 

darbuotojai 

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. 

 

2019 m. Sukurti globotiniui 

(rūpintiniui) 

palankias jam 

priimtinas gyvenimo 

sąlygas. 

Administracija, 

socialiniai 

darbuotojai 
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SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO IR UGDYMO PROGRAMA 

 

Eil. 

Nr. 

Tema 

I 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. 

II Teikti ugdymo paslaugas: 

1. Organizuoti vaikų ugdymą pagal amžių. 

2. Sudaryti galimybes gauti ugdymo paslaugas Akmenės gimnazijoje, Mažeikių „Jievaro“ pagrindinėje mokykloje,  Akmenės rajono 

Dabikinės Vladimiro Zubovo mokykloje, Šiaulių profesinio rengimo centre, Šiaulių sanatorinėje mokykloje, Šiaulių logopedinės 

mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriuje, Šiaulių specialiojo ugdymo centre, „Diemedžio“ specialiojo ugdymo centre. 

3. Skatinti globotinius (rūpintinius) dalyvauti paramos šeimai centre organizuojamuose užsiėmimuose (siuvimo, mezgimo, meninės 

saviraiškos, sporto ir kt.). 

III 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; 
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• įtraukti globotinius (rūpintinius) į darbinę veiklą; 

• mokyti globotinius (rūpintinius) planuoti pajamas ir išlaidas. 

 

GLOBOTINIŲ (RŪPINTINIŲ) INTEGRACIJOS Į VISUOMENĘ PROGRAMA 

 

Eil. 

Nr. 

TURINYS 

1. Globotinių (rūpintinių) mokymasis Akmenės gimnazijoje, Mažeikių „Jievaro“ pagrindinėje mokykloje,  Akmenės rajono Dabikinės Vladimiro 

Zubovo mokykloje, Šiaulių profesinio rengimo centre, Šiaulių sanatorinėje mokykloje, Šiaulių logopedinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo 

skyriuje, Šiaulių specialiojo ugdymo centre, „Diemedžio“ specialiojo ugdymo centre. 

 

2. Globotinių (rūpintinių) individualių gebėjimų ugdymas: 

- popamokinės veiklos būreliai gimnazijoje; 

- popamokinės veiklos būreliai bendruomenėje; 

- veikla paramos šeimai centre. 

3. Aktyvus rajono renginių lankymas, esant galimybei – ir respublikos. 

4. Susitikimai su kitų vaikų globos namų vaikais: 

- Bendruomeniniu pagalbos vaikui centro; 

- Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centro; 

- Kelmės rajono Vijurkų vaikų globos namų. 

5. Bendravimas su kaimo bendruomenės vaikais. 

6. Globotinių (rūpintinių) lankymasis ir viešėjimas pas nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantį fizinį asmenį. 

7. Dalyvavimas konkursuose, varžytuvėse, šventėse, parodose rajone ir respublikoje. 

8. Vasaros poilsis vaikų poilsio stovyklose. 

9. Ekskursijos po rajoną ir  respubliką. 

10. Dalyvavimas įstaigos ir rajono tvarkymo talkose. 
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SOCIALINIS DARBAS SU BIOLOGINIAIS TĖVAIS IR FIZINIAIS ASMENIMIS, PRIIMANČIAIS VAIKĄ LAIKINAI SVEČIUOTIS 

 
Priemonė Veiklos tikslas Atsakingi asmenys Veiklos būdai 

Darbas su globotinių (rūpintinių) 

biologiniais tėvais ir artimais 

giminaičiais pagal sudarytą ryšių su 

vaiko biologine šeima palaikymo 

tvarką. 

 

 

 

 

 

Skatinti tėvus bendrauti su vaikais, 

pasiimti juos savaitgaliais, švenčių 

dienomis, skatinti sudaryti sąlygas vaikui 

grįžti į šeimą. 

 

 

 

 

 

 

Direktorės pavaduotoja 

socialiniam darbui, socialiniai 

darbuotojai. 

 

 

 

 

 

 

 

Individualūs pokalbiai su 

tėvais. Vaiko santykio su 

šeima įvertinimas ir 

skatinimas. Ne rečiau kaip 

vieną kartą į ketvirtį tėvų 

lankymas ir kvietimas 

lankyti vaikus globos 

padalinyje ir 

bendruomeniniuose vaikų 

globos namuose. Sąlygų 

tėvams bendrauti su tėvais 

sudarymas. 

Naujai atvykusių globotinių 

(rūpintinių) biologinių šeimų 

lankymas. 

Susipažinti su globotinio šeima, įvertinti 

tolesnio bendravimo galimybes. 

Direktorės pavaduotoja 

socialiniam darbui, socialiniai 

darbuotojai. 

 

Individualūs pokalbiai su 

tėvais ir vaikais. Kvietimas 

lankyti vaikus globos 

namuose ir sąlygų 

bendravimui sudarymas. 

Fizinių asmenų, priimančių vaiką 

laikinai svečiuotis, lankymas. 

Susipažinti su fizinių asmenų šeima, 

socialine situacija šeimoje, įvertinti laikino 

svečiavimosi efektyvumą. 

Direktorės pavaduotoja 

socialiniam darbui, socialiniai 

darbuotojai. 

 

Individualūs pokalbiai su 

fiziniais asmenimis, 

priėmusiais vaiką laikinai 

svečiuotis. Ne rečiau kaip  

kartą mėnesyje fizinių 

asmenų, priėmusių vaiką 

laikinai svečiuotis, 

lankymas, kvietimas 

lankytis paramos šeimai 

centre. 
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VIII.  SKYRIUS 
2019 METŲ PARAMOS ŠEIMAI CENTRO PAGALBOS ŠEIMAI PADALINIO VEIKLOS PLANAS 

PRIORITETAI 

 

Teikti socialinės priežiūros paslaugas sunkumus patiriančioms 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 atvejo vadybos proecesą. 

 Nustačius poreikį teikti kitas socialines paslaugas. 

 

ATVEJO VADYBOS IR SOCIALINĖS PAGALBOS TEIKIMAS 

 

Tikslai Uždaviniai Priemonės Laikas Numatomas 

rezultatas 

Vykdytojai ir 

partneriai 

Taikyti atvejo vadybą  Vykdyti atvejo vadybos 

procesą šeimoms, 

kurios turi 

socialinių problemų ir 

kurių vaikų priežiūros 

įgūdžiai yra 

nepakankami. 

Vykdomas atvejo vadybos procesas. 2019 m. 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. 

2019 m.  Gerės teikiamos 

socialinės paslaugos 

šeimoms. 

Socialiniai 

darbuotojai, 

dirbantys su 

šeima. Pedagogai, 

ugdymo įstaigų 

socialiniai 

pedagogai, 

psichologai ir kiti 

specialistai. 
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 Sumažinti šeimų 

skaičių, kurie įtraukti į 

atvejo vadybos procesą 

iki 140. 

Intensyvus atvejo vadybos procesas 

koordinuojant specialistų  darbą, 

teikti socialinę pagalbą šeimoms, 

siekiant teigiamų rezultatų šeimose. 

2019 m.  Sumažės šeimų, 

kurioms taikomas 

atvejo vadybos 

procesa. 

Atvejo 

vadybininkai, 

Socialiniai 

darbuotojai, 

dirbantys su 

šeima, 

psichologas, 

VTAS ir kt. 

Teikti kitas paslaugas Organizuoti savitarpio 

paramos grupes 

Vykdomas papildomas socialinis 

darbas. 

2019 m.  Gilės šeimos žinios, 

gerės emocinis ryšys 

tarp tėvų ir vaikų. 

Socialiniai 

darbuotojai, 

dirbantys su 

šeima. 

 Organizuoti šventes, 

sportines varžybas ir 

išvykas socialinės 

rizikos šeimoms su 

vaikais. 

Skatinti šeimas su vaikais  turiningą 

laisvalaikį. 

2019 m.  Stiprės šeimų 

tarpusavio santykiai,  

gerės psichinė ir 

emocinė sveikata. 

Socialiniai 

darbuotojai, 

dirbantys su 

šeima. 

 Vesti pozityvios 

tėvystės mokymus. 

Vedami pozityvios tėvystės 

mokymai sunkumus patiriančioms 

šeimoms 

2019m.  Gerės šeimų 

tėvystės įgūdžiai. 

Socialiniai 

darbuotojai, 

dirbantys su 

šeima. 

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.  

2018 m.  Ankstyvas vaiko 

gerovės rizikų 

identifikavimas ir 

savalaikės pagalbos 

suteikimas anksčiau 

nei atsiranda 

problemos. 

Atvejo 

vadybininkas, 

tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo 

koordinatorius, 

ugdymo įstaigos 

atstovai, 

psichologas ir kt. 

 



24 

 

 

IX.  SKYRIUS 

2019 METŲ PARAMOS ŠEIMAI CENTRO GLOBOS CENTRO VEIKLOS PLANAS 

 

PRIRIOTETAI 

 

 Teikti paslaugos būsimiems ir esamiems globėjams (rūpintojams), įtėviams, budintiems globotojams, globėjams giminaičiams, fiziniams 

asmenims, priimantiems vaiką laikinai svečiuotis. Organizuoti globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo bei pagalbos jiems 

teikimo paslaugas, vykdyti švietėjišką veiklą.  

Teikti „Atokvėpio“ paslaugąs galės  globėjams (rūpintojams). Taip pat organizuoti mobilios komandos pagalbą krizinę situaciją 

patiriančioms šeimoms, teikti laikino apnakvindinimo ir bendrąsias socialines paslaugas smurtą patyrusiems asmenims su vaikais. 

 

GLOBOS CENTRO VEIKLA 

 

Tikslai Uždaviniai Priemonės Laikas Numatomas 

rezultatas 

Vykdytojai ir 

partneriai 

Globos centro 

veiklos 

organizavimas 

Vykdyti globos centro 

funkcijas. 

 

 

Teisės aktai. 

  2019 m. Pagerės vaikų globos 

kokybė, globėjai 

(rūpintojai) ir įtėviai 

gaus kokybiškas 

paslaugas ir 

savalaikę specialistų 

pagalbą 

Globos 

koordinatorius 

Koordinuoti 

pagalbos teikimą  

Koordinuoti pagalbos 

teikimą vaikams, 

globojamiems 

(rūpinamiems) 

 

Sklaida, individualios 

konsultacijos. 

2019 m. Bus suteikta 

psichosocialinė, 

konsultacinė ar kita 

pagalba. 

 

Globos 

koordinatorius 
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socialinių globėjų, 

globėjų giminaičių. 

Intensyvios pagalbos 

teikimas 

Teikti budintiems 

globotojams, 

socialiniams 

globėjams, globėjams 

giminaičiams 

intensyvią pagalbą. 

Teikti individualias 

konsultacijas, palaikyti 

ryšį tiesiogiai ir (ar) 

elektroninio ryšio 

priemonėmis. 

 

 

Palaikyti ryšį tiesiogiai per 

pokalbius, bendravimą, 

konsultacijas ir elektroninio ryšio 

priemonėmis. 

  2019 m. Bus suteikta 

psichosocialinė, 

konsultacinė 

pagalba. Klientai 

žinos, kad susidūrus 

su problemomis 

visada galima 

kreiptis. 

Globos 

koordinatorius, 

Tarnybos 

atestuoti 

asmenys, 

psichologas 

Vykdomos veiklos 

kokybės vertinimas 

Vertinti budinčio 

globotojo, socialinio 

globėjo, globėjo 

giminaičio vykdomos 

veiklos kokybės 

vertinimą. pildyti 

aplankymo aktus 

 

Bendravimas, klausimyno 

pildymas. 

2019 m. Bus įvertinta 

budinčio globotojo, 

socialinio globėjo, 

globėjo giminaičio 

vykdomos veiklos 

kokybė.  

Globos 

koordinatorius 

Savitarpio pagalbos 

grupės 

Organizuoti, inicijuoti 

globėjų giminaičių, 

budinčių globotojų, 

socialinių globėjų 

dalyvių savitarpio 

pagalbos grupes. 

 

Metodinė medžiaga, viešinimas, 

praktinės užduotys, vaizdinė 

medžiaga. 

 

  2019 m. Pagerės budinčių 

globotojų, globėjų 

giminaičių, 

socialinių globėjų 

darbo kokybė su 

globojamais, 

prižiūrimais vaikais. 

Socialinis 

darbuotojas, 

atliekantis 

globos 

koordinatoriaus 

funkcijas, 

Tarnybos 

atestuoti 

asmenys, 

psichologas 
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Informacijos 

rinkimas, 

analizavimas, 

asmens bylų 

tvarkymas 

Rinkti, analizuoti, 

tvarkyti kiekvieno 

budinčio globotojo, 

socialinio globėjo, 

globėjo giminaičio 

asmens bylas. 

 

Bylų tvarkymas. 

 

2019 m. Asmens bylose bus 

sudėta reikalinga 

informacija apie 

globėjus, budinčius 

globotojus. 

Socialinis 

darbuotojas, 

atliekantis 

globos 

koordinatoriaus 

funkcijas 

Individualaus 

pagalbos plano 

sudarymas vaikams 

Su budinčiu globotoju 

sudaryti individualios 

pagalbos planą vaikui. 

Su socialiniu globėju 

sudaromas pagalbos 

vaikui planas tik esant 

intensyvios pagalbos 

poreikiui arba bendru 

globos koordinatoriaus 

ir socialinio globėjo 

sutarimu. 

 

 

 

Individualus pokalbis, pagalbos 

planų sudarymas. 

 

 

  2019 m. Sudarytas pagalbos 

planas siekiant 

padėti globojamam 

(prižiūrimam) 

vaikui. 

Socialinis 

darbuotojas, 

atliekantis 

globos 

koordinatoriaus 

funkcijas 

Organizuojamos 

psichologo ir globos 

koordinatoriaus 

konsultacijos 

Teikti konsultacijas 

budintiems 

globotojams, 

socialiniams 

globėjams, globėjams 

giminaičiams, įtėviams. 

 

Konsultacijos, apsilankymo aktų 

šeimoje pildymas, konsultacijų 

kortelių pildymas. 

2019 m. Pagerėja budinčių 

globotojų,  socialinių 

globėjų, globėjų 

giminaičių 

pasirengimas priimti 

vaiką (-us) į savo 

šeimą ir spręsti 

atsirandančias 

problemas vaikui (-

ams) gyvenant 

šeimoje. 

Psichologas, 

Socialinis 

darbuotojas, 

atliekantis 

globos 

koordinatoriaus 

funkcijas 
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Organizuojamos kitų 

specialistų pagalba 

konsultacijos. 

 

 

 

Organizuoti kitų 

specialistų pagalbą, 

atsižvelgiant į 

specifinius vaiko 

poreikius. 

 

 

Informavimas, tarpininkavimas. 

  2019 m. Kiekvieno 

specialisto pagalba, 

kuri bus suteikta bus 

panaudota bandant 

patenkinti 

atsirandančius vaiko 

poreikius. 

Socialinis 

darbuotojas, 

atliekantis 

globos 

koordinatoriaus 

funkcijas, 

Tarnybos 

atestuoti 

asmenys, 

psichologas, 

bendruomenės 

slaugytoja 

Vaikų susitikimų su 

biologiniai tėvais 

organizavimas 

Teikti informaciją 

budinčiam globotojui 

apie darbą su biologine 

vaiko šeima, esant 

poreikiui sudaryti 

sąlygas vaiko 

susitikimui su 

biologine šeima 

 

 

Vaiko susitikimų su biologine 

šeima organizavimo akto pildymas, 

informavimas, tarpininkavimas. 

2019 m. Vaikai susitiks su 

biologine šeima  

patirs teigiamas 

emocijas. 

Socialinis 

darbuotojas, 

atliekantis 

globos 

koordinatoriaus 

funkcijas, 

socialinis 

darbuotojas, 

dirbantis su 

šeima, 

psichologas 
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Profesinės 

kompetencijos 

tobulinimas, 

supervizijos 

budintiems 

globotojams 

 

 

Organizuoti profesinės 

kompetencijos 

tobulinimą ir 

supervizijas budintiems 

globotojams 

Metodinė medžiaga, vaizdinė 

medžiaga, informavimas, 

konsultavimas, tarpininkavimas, 

konsultacinių kortelių pildymas, 

viešinimas, kvalifikacijos kėlimo 

pažymėjimai. 

2019 m. Budintys globotojai 

sužinos naudingos 

informacijos, galės 

dalintis 

gerąja/blogąja 

patirtimi.   

Socialinis 

darbuotojas, 

atliekantis 

globos 

koordinatoriaus 

funkcijas, 

Tarnybos 

atestuoti 

asmenys, 

psichologas 

Renginys globėjų 

dienai paminėti 

Suorganizuoti renginį, 

skirtą paminėti globėjų 

dieną 

Reprezentacinės priemonės, 

informavimas, transportas, sklaida, 

viešinimas.  

2019 m. liepos 

mėn. 

Bus suorganizuotas 

renginys, kurio 

nuotraukos ir 

straipsnis bus 

publikuojamas 

įstaigos internetinėje 

svetainėje.  

Socialinis 

darbuotojas, 

atliekantis 

globos 

koordinatoriaus 

funkcijas 

Tarnybos 

atestuoti 

asmenys 

Išvyka globėjams 

(rūpintojams) su 

globojamais vaikais 

Suorganizuoti išvyką 

globėjams 

(rūpintojams) su 

globojamais vaikais 

Informavimas, tarpininkavimas, 

transportas, viešinimas. 

2019 m. IV 

ketv. 

Bus suorganizuota 

išvyka, kurios 

nuotraukos ir 

straipsnis bus 

publikuojamas 

įstaigos internetinėje 

svetainėje. 

Socialinis 

darbuotojas, 

atliekantis 

globos 

koordinatoriaus 

funkcijas 

Šventė globėjams 

(rūpintojams) 

Suorganizuoti šventę 

globėjams 

(rūpintojams) su 

globojamais vaikais. 

Transportas globėjų (rūpintojų) 

atsivežimui, reprezentacinės 

priemonės, suvenyrai, padėkos 

raštai, 

 

2019 m. IV 

ketv. 

Bus suorganizuota 

šventė, kurios 

nuotraukos ir 

straipsnis bus 

publikuojamas 

Socialinis 

darbuotojas, 

atliekantis 

globos 

koordinatoriaus 

funkcijas 
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įstaigos internetinėje 

svetainėje. 

Tarnybos 

atestuoti 

asmenys 

Psichologinės 

pagalbos teikimas 

Teikti konsultacijas 

vaikams ir paaugliams 

apgyvendintiems 

globotojų šeimoje. 

Teikti konsultacijas 

vaikams, kuriems 

nustatyta laikinoji ir 

nuolatinė globa. 

 

Individualios psichologo 

konsultacijos, metodinė medžiaga, 

konsultacinių kortelių pildymas. 

2019 m. 

Esant poreikiui 

Pagerėja vaikų, 

paauglių emocinė, 

psichologinė 

savijauta. 

Psichologas 

Intensyvi pagalba Esant krizinei situacijai 

šeimoje kartu su kitais 

Centre dirbančiais 

specialistais teikti ar 

organizuoti pagalbą 

vaikui, budintiems 

globotojams, 

socialiniams 

globėjams, globėjams 

giminaičiams, įtėviams. 

 

Individualios konsultacijos, 

pagalbos plano sudarymas, 

tarpininkavimas, informavimas. 

2019 m. 

Esant poreikiui 

Išsisprendžia 

susidariusi krizinė 

situacija. 

Socialinis 

darbuotojas, 

atliekantis 

globos 

koordinatoriaus 

funkcijas, 

Tarnybos 

atestuoti 

asmenys, 

psichologas. 

Psichologinis 

švietimas 

Rengti paskaitas, 

seminarus, 

savipagalbos grupes 

budintiems 

globotojams, 

socialiniams 

globėjams, globėjams 

giminaičiams, įtėviams. 

 

Intelektiniai ištekliai, literatūra, 

vaizdinė medžiaga, viešinimas. 

2019 m. 

Esant poreikiui 

Švietimas, 

informavimas, 

savipagalba. 

Psichologas 
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Plėtoti globėjų 

(rūpintojų) ir įtėvių 

paieškos, rengimo, 

atrankos, 

konsultavimo ir 

reikiamos pagalbos 

jiems teikimas 

Organizuoti globos ir 

įvaikinimo sklaidos 

viešinimą 

Sklaida, publikuojami straipsniai su 

gerąja patirtimi vietiniame 

laikraštyje „Vienybė“, 

internetiniame įstaigos puslapyje. 

Organizuoti susitikimus su 

bendruomenėmis. 

2019 m. Plėsti visuomenės 

akiratį ir supratimą 

apie globą ir 

įvaikinimą. 

Tarnybos 

atestuoti 

asmenys 

 Organizuoti ir vesti 

įvadinius mokymus 

pagal GIMK programą, 

norintiems globoti 

(rūpintis) ir įvaikinti 

asmenims, budintiems 

globotojams. 

Įvadiniai mokymai pagal GIMK 

programą, vaizdinė, metodinė 

medžiaga. 

2019 m. Daugės būsimų 

globėjų ir įtėvių 

šeimų.  

Tarnybos 

atestuoti 

asmenys 

 Rengti išvadas 

būsimiems globėjams 

(rūpintojams) ir 

įtėviams baigusiems 

GIMK mokymus, 

fiziniams asmenims, 

norintiems priimti 

vaiką laikinai 

svečiuotis, artimiems 

giminaičiams, atlikti 

globos kokybės 

vertinimą, pervertinti 

esamus globėjus ir 

įtėvius. 

Išvadų rengimas pagal patvirtintas 

Valstybės vaiko teisių ir įvaikinimo 

tarnybos rekomendacijas. 

2019 m.  Daugės būsimų 

globėjų, įtėvių ir 

fizinių asmenų 

priimančių vaiką 

laikini svečiuotis, 

artimųjų giminaičių 

paimančių globoti 

vaiką. 

Tarnybos 

atestuoti 

asmenys 

 Organizuoti ir vesti 

seminarus pagalbos 

šeimai padalinio 

socialiniams 

darbuotojams, 

Žinių plėtimas dirbant su šeimomis, 

informavimas, vaizdinė medžiaga, 

metodinė medžiaga. 

2019 m. Gerės darbuotojų 

kompetencijos, gilės 

turimos žinios. 

Tarnybos 

atestuoti 

asmenys 
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dirbantiems su 

šeimomis. 

 Organizuoti ir vesti 

tęstinius mokymus 

pagal GIMK programą, 

seminarus, esamiems 

globėjams 

(rūpintojams), įtėviams, 

budintiems 

globotojams. 

Tęstinė GIMK programa, 

seminarai, kvalifikacijos kėlimo 

pažymėjimai, vaizdinė medžiaga, 

metodinė medžiaga, konsultacijos. 

2019 m. Gilės esamų globėjų 

(rūpintojų) ir įtėvių 

žinios, gerės 

emocinis ryšys tarp 

globėjo (rūpintojo), 

įtėvio, vaiko, 

budinčio globotojo. 

Tarnybos 

atestuoti 

asmenys 

Parengti GIMK 

mokymų aprašymą ir 

siūlyti rajono 

ugdymo įstaigoms 

Organizuoti ir vesti 

Įvadinius GIMK 

mokymus ugdymo 

įstaigų specialistams. 

Įvadinė GIMK mokymų programa, 

vaizdinė medžiaga, metodinė 

medžiaga. 

2019 m. Plėsti žinias, kaip 

palengvinti darbą, 

dirbant su vaikais, 

kurie yra netekę savo 

biologinių tėvų 

globos.  

Tarnybos 

atestuoti 

asmenys 

Organizuoti ir vesti 

seminarus 

bendruomenėms, 

supažindinti su 

Akmenės rajono 

paramos šeimai 

centro veikla ir 

struktūra. 

Informuoti visuomenę 

apie socialinių 

paslaugų teikimą 

būsimų globėjų 

(rūpintojų) ar 

įvaikintojų šeimoms. 

Skaidrės, sklaida, pasirinktos 

seminarų temos, viešinimas. 

2019 m. Plėsti visuomenės 

akiratį. 

Tarnybos 

atestuoti 

asmenys 

Psichologas 

Ataskaitų rengimas Ataskaitų pateikimas 

už vykdytą laiką. 

Dokumentai. 2019 m. Fiksuoti duomenis 

apie klientams 

suteiktas paslaugas. 

Parengti vykdytos 

veiklos ataskaitas ir 

užtikrinti duomenų 

teisingumą. 

Tarnybos 

atestuoti 

asmenys, 

Socialinis 

darbuotojas, 

atliekantis 

globos 

koordinatoriaus 

funkcijas, 

Psichologas 
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X.  SKYRIUS 

KITOS SOCIALINĖS PASLAUGOS 

 

Tikslai Uždaviniai  Priemonės  Laikas Numatomas 

rezultatas 

Vykdytojai ir 

partneriai 

Socialinės globos 

(rūpybos) paslaugų 

teikimas 

nepilnametėms 

motinoms ar 

besilaukiančioms 

nepilnametėms iš 

socialinės rizikos 

šeimų 

Sudaryti tinkamas 

sąlygas globojamai 

(rūpinamai) 

nepilnametei motinai 

karti gyventi su savo 

vaiku ir dalyvauti jį 

auklėjat, ugdyti 

pozityvios tėvystės ir 

socialinius įgūdžius. 

Vykdomas socialinis darbas 2019 m.  Gerės nepilnamečių 

mamų motinystės 

įgūdžiai. 

Centro 

socialiniai 

darbuotojai ir 

socialinių 

darbuotojų 

padėjėjai. 

 Teikti socialinę pagalbą 

besilaukiančioms 

nepilnametėms ir 

socialinės rizikos šeimų 

ar nepilnametėms 

mamoms. 

Vykdomas prevencinis – socialinis 

darbas. 

2019 m.  Gerės suteiktų 

socialinių paslaugų 

kokybė. Atsiras 

galimybė integruotis 

į visuomenę, didės  

besilaukiančių 

nepilnamečių ir 

socialinės rizikos 

šeimų 

savarankiškumas. 

Centro 

socialiniai 

darbuotojai ir 

socialinių 

darbuotojų 

padėjėjai. 

Teikti bendrąsias ir 

kompleksines 

paslaugas 

Teikti kompleksines 

paslaugas šeimoms, 

siekiant palaikyti 

pozityvią šeimos raidą, 

užtikrinti šeimoms 

socialinę ir 

psichologinę pagalbą. 

Priemonė Nr. 08.4.1 –ESFA-V-416 

„Kompleksinės paslaugos šeimai“ 
„Aukštos kokybės kompleksinės 

paslaugos – tai kelias į pozityvią 

šeimos raidą ir saugumą“.  

2019 m. Gerės teikiamos 

socialinės paslaugos  

šeimoms. 

Socialiniai 

darbuotojai, 

nevyriausybinių 

organizacijų 

atstovai, 

psichologas,  kiti 

specialistai. 
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Informuoti ir 

konsultuoti tikslines 

grupes apie 

kompleksiškai 

teikiamas paslaugas, 

informuoti apie kitas 

aktualias savivaldybėje 

teikiamas paslaugas, 

vykdomas programas. 

 Teikti „atokvėpio“ 

paslaugą globėjams 

(rūpintojams), 

šeimoms, 

auginančioms vaikus  

su fizine negalia 

Teikiamos globojamų, vaikų su 

fizine negalia priežiūros, 

laisvalaikio organizavimo ir 

socialinių įgūdžių ugdymo 

paslaugos. 

2019 m.  Sumažės rizika 

atsirasti 

„perdegimo“ 

sindromui globėjams 

(rūpintojams), 

šeimoms, 

auginančioms vaikus 

su fizine negalia, 

gerės šeimų 

mikroklimatas. 

Centro 

socialiniai 

darbuotojai ir 

socialinių 

darbuotojų 

padėjėjai, 

užimtumo ir kiti 

specialistai. 

 Priimti savanorius Pagal suplanuotą savanorių veiklą 2019 m.  Padidės globotinių 

(rūpintinių) 

užimtumas, 

savanoriaujantys 

asmenys įgis 

daugiau patirties 

praktinėje veikloje. 

Centro 

darbuotojai 

kuruojantys 

savanorių veiklą. 

 Teikti transporto 

organizavimo paslaugą 

Esant būtinumui nuvežti/parvežti  

asmenis į  paslaugą teikiančią 

įstaigą 

2019 m. Pagerės teikiamų 

paslaugų 

prieinamumas 

asmenims, kuriems 

reikalingos tos 

paslaugos. 

Centro 

socialiniai 

darbuotojai, 

vairuotojas. 



34 

 

 Vesti pozityvios 

tėvystės mokymus 

Vedami pozityvios tėvystės 

mokymai 

2019 m.  Daugiau klientų 

pagerins tėvystės 

įgūdžius. 

Centro 

socialiniai 

darbuotojai. 

 Teikti kitas socialines 

paslaugas nustačius 

poreikį. 

Vykdomas socialinis darbas 2019 m.   Centro 

socialiniai 

darbuotojai, 

psichologas, kiti 

specialistai. 

 

 

 

 

 

 


