
PATVIRTINTA 
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AKMENĖS RAJONO PARAMOS ŠEIMAI CENTRO VAIKO GLOBOS PADALINIO IR 

BENDRUOMENINIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS 

VEIKLOS PLANAS 

2021 M. 

 

Tikslai: 

1. Kurti saugią ir palankią aplinką paramos šeimai centro vaiko globos padalinyje ir  

Bendruomeniniuose vaikų globos namuose gyvenantiems globotiniams (rūpintiniams). 

2. Formuoti tinkamas globotinių (rūpintinių) nuostatas, vertybes, ugdyti atsparumą neigiamiems 

reiškiniams, žalingiems įpročiams. 

3. Skatinti paramos šeimai centro bendruomenės narius aktyviai įsitraukti į prevencines programas 

( jų kūrimą ir vykdymą). 

4. Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, pagalbos teikimą globotiniui ( rūpintiniui). 

Uždaviniai:  

1. Ištirti globotinių (rūpintinių) negatyvaus elgesio aplinkybes ir prielaidas, vykdyti nuolatinę 

rizikos grupės vaikų elgesio priežiūrą, stiprinti veiksnius, didinančius globotinių (rūpintinių) 

atsparumą, ugdyti neigiamą požiūrį į kvaišalus ir jų vartojimą. 

2. Analizuoti globotinių (rūpintinių) elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, 

nelankymo ar nenoro lankyti mokyklą ir kitus globotinių ( rūpintinių) elgesio taisyklių pažeidimų 

atvejus. 

3. Formuoti sveikos gyvensenos nuostatas, puoselėti moralines vertybes. 

4. Ugdyti mąstančią, atsakingą už savo veiksmus bei gebančią įsilieti į visuomenę asmenybę. 

5. Siekti, kad vaiko globos padalinio ir bendruomeninių vaikų globos namų bendruomenė kuo 

aktyviau įsitrauktų į prevencinį darbą. 

6. Dalyvauti įvairiuose projektuose, konkursuose, akcijose. 

7. Organizuoti pagalbą globotiniui (rūpintiniui). 

8. Vykdyti krizių valdymą vaiko globos padalinyje ir bendruomeniniuose vaikų globos namuose. 
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Eil. 

Nr. 

Veiklos turinys Laikas Vykdytojai ir 

partneriai 

Laukiami rezultatai 

VGK VEIKLA 

1.  Parengti ir teikti 

rekomendacijas,  konsultacijas 

darbuotojams darbui su 

specialiųjų ugdymo(si) 

poreikių turinčiais globotiniais 

(rūpintiniais). 

Pagal 

poreikį 

VGK pirmininkas 

VGK nariai 

Gerės darbas su 

globotiniais 

(rūpintiniais) turinčiais 

specialiųjų ugdymo (si) 

poreikių. 

 

2.  Kaupti metodinę medžiagą, 

metodinėse grupėse dalintis 

gerąja patirtimi dėl darbo su 

vaikai, turinčiais specialiųjų 

ugdymo(si) poreikių 

Pagal 

poreikį 

VGK pirmininkas 

VGK nariai 

Gerės darbinės 

kompetencijos darbui 

su vaikais turinčias 

specialiųjų poreikių. 

3.   

Įvertinti krizės aplinkybes, 

parengti krizės valdymo planą 

Pagal 

poreikį 

Krizių valdymo 

komandos 

pirmininkas 

Formuosis reikiami 

įgūdžiai 

susidarančioms 

krizinėms situacijoms 

spręsti. 

4.  Parengti informaciją ir 

informuoti apie krizę vaiko 

globos padalinio ar 

bendruomeninių vaikų globos 

namų 

bendruomenę/žiniasklaidą, 

savininko teises ir pareigas 

įgyvendinančią instituciją, 

teritorinę policijos įstaigą, 

vaiko teisių apsaugos tarnybą 

Pagal 

poreikį 

Krizių valdymo 

komandos 

pirmininkas 

Informuoti reikalingi 

atstovai apie 

susidariusią krizinę 

situaciją. 

5.  Įvertinti vaiko globos 

padalinio ar bendruomeninių 

vaikų globos namų 

bendruomenės grupes ir 

asmenis, kuriems reikalinga 

pagalba ir organizuoti jos 

teikimą 

Esant 

krizinei 

situacijai 

Krizių valdymo 

komandos 

pirmininkas 

Suteikta pagalba tiems, 

kuriems jos reikia esant 

krizinei situacijai. 

6.  Kelti kvalifikaciją krizės 

valdymo klausimais 

Pagal 

galimybes 

VGK pirmininkas 

VGK nariai 

Gerės darbuotojų 

pasiruošimas 

krizinėms situacijoms. 

7.  Globotinių (rūpintinių) 

savarankiško gyvenimo 

įgūdžių ugdymo programos 

įgyvendinimas. 

 

Nuolat Šeimynos 

socialiniai 

darbuotojai. 

Gerės vaikų 

savarankiško 

gyvenimo įgūdžiai. 

8.  Sveikatos ugdymo bendrosios 

programos įgyvendinimas 

Nuolat Šeimynos 

socialiniai 

darbuotojai, 

bendruomenės 

slaugytoja. 

Gerės vaikų sveikatos 

ugdymas. 
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9.  Našlaičių ir tėvų globos 

netekusių vaikų rėmimo ir 

integravimo į visuomenę 

programos įgyvendinimas. 

Nuolat Šeimynos 

socialiniai 

darbuotojai. 

Gerės vaikų 

socializacija ir 

integracija į 

visuomenę. 

10.   

Rengimo šeimai ir lytiškumo 

ugdymo programa. 

Nuolat Šeimynos 

socialiniai 

darbuotojai, 

bendruomenės 

slaugytoja. 

Gerės vaikų lytiškumo 

supratimas ir 

pasiruošimas šeimai. 

11.  Vaikų emocinio atsparumo 

ugdymo programa. 

Nuolat Šeimynos 

socialiniai 

darbuotojai. 

Gerės vaikų emocinis 

atsparumas. 

12.  Naujai atvykusių vaikų 

adaptacijos sunkumai: 

-individualūs pokalbiai-

konsultacijos; 

-situacijų analizė. 

Pagal 

poreikį 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

socialiniam 

darbui, socialiniai 

darbuotojai,  

psichologas, 

bendrosios 

praktikos 

slaugytoja. 

Sukurti globotiniui 

(rūpintiniui) palankias 

bei jam priimtinas 

gyvenimo sąlygas 

atsižvelgiant į 

kiekvieno vaiko 

individualius 

poreikius. 

13.  Supažindinimas (priminimas) 

globotinių (rūpintinių) su 

vidaus tvarkos, elgesio 

taisyklėmis. 

Pagal 

poreikį 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

socialiniam 

darbui, socialiniai 

darbuotojai, 

bendrosios 

praktikos 

slaugytoja 

Supažindinti 

globotinius 

(rūpintinius) su 

įstaigoje 

galiojančiomis 

taisyklėmis. 

14.  Informacijos apie prevencinę 

veiklą sklaida internetiniame 

puslapyje. 

Nuolat Direktoriaus 

pavaduotoja 

socialiniam 

darbui, socialiniai 

darbuotojai, 

psichologas. 

Informuoti apie VGK 

prevencinio darbo 

veiklą. 

PREVENCINĖ VEIKLA 

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos turinys Laikas Vykdytojai ir 

partneriai 

Laukiami rezultatai 

15.  Paskaita ir diskusija tema 

,,Probleminis lošimas – 

nematomas pavojus“. 

2021 m. 

gegužė 

Soc. darbuotojas 

V. Pocius 

Globotiniai 

(rūpintiniai) bus 

supažindinti su 

azartiniais lošimais, jų 

keliamais pavojais, 

galimomis 

pasekmėmis, sužinos 

kur kreiptis pagalbos. 

16.   „Elektroninės cigaretės: mada 

ar grėsmė“, metodinė 

medžiaga ir anketinė 

rūpintinių apklausa. 

2021 m. 

gegužė 

Soc. darbuotoja J. 

Jonušienė 

 

Globotiniai 

(rūpintiniai) bus 

supažindinti su 

elektroninių cigarečių 
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priklausomybe ir  žala 

paauglio organizmui. 

 

17.  Sekstingas. Visa tiesa apie 

(ne)siuntimą arba siuntimą. 

2021 m. 

birželis-

liepa 

Soc. darbuotoja 

Jūrtė 

Lakačiauskienė 

Psichologė 

Vilma Suodienė  

Globotiniai 

(rūpintiniai) bus 

supažindinti su 

sekstingo reiškiniu. 

Inovatyvia forma 

pateikta informacija 

apie galimu pavojus ir 

„atradimus“.  

18.  Sveikatos ir lytiškumo 

ugdymas bei rengimas šeimai 

2021 m. II-

as ketvirtis 

Bendrosios 

praktikos 

slaugytoja Dalia 

Jurkevičienė 

 Akmenės 

visuomenės 

sveikatos biuro 

specialistė 

Globotiniai 

(rūpintiniais) bus 

supažindinti, kad 

gebėtų suprasti savo 

kūno pokyčius, 

gebėtų pasirūpinti 

savo kūno priežiūra 

ir puoselėjimu. 

Suprastų kokie 

veiksniai padeda 

išsaugoti vaisingumą 

ar kenkti jam, 

suprastų šeimos 

planavimo svarbą ir 

jų metodus. Žinotų 

kokios ligos plinta 

lytiniu keliu, kokie 

susilaikymo nuo 

lytinių santykių 

paauglystėje 

privalumai.  

19.  Filmo peržiūra ir aptarimas 

skirtas elektroninių patyčių 

prevencijai „Virtualūs 

priekabiautojai“ .   

Metodinė medžiaga ir 

diskusija apie atsakomybės 

nešimą už elektronines 

patyčias.  

 

Iki 2021 

metų, IV 

ketvirčio 

pabaigos 

Soc. darbuotoja 

Aušra Jurkuvėnitė 

Vaikai geriau supras 

elektroninių patyčių 

keliamus pavojus ir 

galimas pasekmes. 

Žinos kokius 

„žingsnius“ reikia 

atlikti susidūrus su 

patyčiomis internete. 

Susipažins su 

atsakomybės nešimu, 

už elektronines 

patyčias.  

 

20.  Prevencinio „Priklausomybės: 

alkoholis, narkotinės 

medžiagos“ renginio metu, 

vaikų globos padalinio ir 

BVGN globotiniai 

(rūpintiniai) žiūrės filmą 

„Gimęs antrą kartą“ ir 

2021 m. 

vasaris 

Soc. darbuotoja J. 

Jonušienė 

Globotiniai 

(rūpintiniais) bus 

supažindinti su 

priklausomybės: 

alkoholis, narkotinės 

medžiagos ir būdai 
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tiesioginė pokalbių 

transliacija su filmo autoriais. 

kaip atsisakyti žalingų 

įpročių. 

 


