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AKMENĖS RAJONO PARAMOS ŠEIMAI CENTRO VAIKO GLOBOS PADALINIO IR 

BENDRUOMENINIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS 
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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.  VGK posėdžių organizavimas  Pagal 

poreikį 

VGK pirmininkas 

VGK nariai 

Mažės apraiškos, 

dėl kurių 

organizuojami VGK 

posėdžiai 

2.  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. 

 

3.  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. 

4.   

Įvertinti krizės aplinkybes, 

parengti krizės valdymo planą 

Pagal 

poreikį 

Krizių valdymo 

komandos 

pirmininkas 

Formuosis reikiami 

įgūdžiai 

susidarančioms 

krizinėms 

situacijoms spręsti. 

5.  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. 

6.  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. 

7.  Kelti kvalifikaciją krizės 

valdymo klausimais 

Pagal 

galimybes 

VGK pirmininkas 

VGK nariai 

Gerės darbuotojų 

pasiruošimas 

krizinėms 

situacijoms. 

8.  Globotinių (rūpintinių) 

savarankiško gyvenimo 

įgūdžių ugdymo programos 

įgyvendinimas. 

Nuolat Šeimynos 

socialiniai 

darbuotojai. 

Gerės vaikų 

savarankiško 

gyvenimo įgūdžiai. 
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9.  Sveikatos ugdymo bendrosios 

programos įgyvendinimas 

Nuolat Šeimynos 

socialiniai 

darbuotojai, 

bendruomenės 

slaugytoja. 

Gerės vaikų 

sveikatos ugdymas. 

10.  Našlaičių ir tėvų globos 

netekusių vaikų rėmimo ir 

integravimo į visuomenę 

programos įgyvendinimas. 

Nuolat Šeimynos 

socialiniai 

darbuotojai. 

Gerės vaikų 

socializacija ir 

integracija į 

visuomenę. 

11.   

Rengimo šeimai ir lytiškumo 

ugdymo programa. 

Nuolat Šeimynos 

socialiniai 

darbuotojai, 

bendruomenės 

slaugytoja. 

Gerės vaikų 

lytiškumo 

supratimas ir 

pasiruošimas 

šeimai. 

12.  Vaikų emocinio atsparumo 

ugdymo programa. 

Nuolat Šeimynos 

socialiniai 

darbuotojai. 

Gerės vaikų 

emocinis 

atsparumas. 

13.  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. 

14.  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. 

15.  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 

16.  Paskaita „Sveiki dantys – graži 

šypsena“. 

Vasario 

mėnuo 

D. Jurkevičienė, 

Akmenės rajono 

visuomenės 

sveikatos biuro 

specialistai 

 

Vaikai supras dantų 

priežiūros svarbą. 

Taip pat išmoks 

taisyklingai 

prižiūrėti dantis. 

17.  Prevencinis renginys apie 

prekybą žmonėmis. 

Balandžio 

mėnuo 

L. Lakačiauskienė 

K. Mišinienė 

Globotiniai 

(rūpintiniai), 
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Susitikimas su KOPŽI (kovos 

su prekyba žmonėmis ir 

išnaudojimu) centro vadove 

Kristina Mišiniene. 

Paskaita, prevenciniai 

filmukai bus skirti 

globotiniams (rūpintiniams) ir 

Centro darbuotojams. 

 darbuotojai sužinos 

apie prekybos 

žmonėmis formas, 

jos atpažinimą, 

prevenciją, 

pagalbos teikimą 

nukentėjusiems. 

18.  Saugaus eismo klasės ir 

Policijos muziejaus Šiauliuose 

lankymas. 

Balandžio 

mėnuo 

Soc. darbuotojas V. 

Pocius, Šiaulių 

apskrities 

vyriausiasis 

policijos 

komisariato 

darbuotojai 

Globotiniai 

(rūpintiniai) 

supažindins su 

pagrindiniais Kelių 

eismo taisyklių 

reikalavimais,   

eismo saugumo 

užtikrinimo 

priemonėmis. 

19.  ,,Žalingi įpročiai ir jų reikšmė 

ir pasekmės paauglio 

gyvenime“ Akmenės rajono 

savivaldybės visuomenės 

sveikatos biure. 

Gegužės 

mėnuo 

N. Narščiuvienė, 

Akmenės rajono 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuras. 

Globotiniai 

(rūpintiniai) 

susipažins su 

žalingų įpročių 

samprata bei 

pasekmėmis.  

20.  Pranešimas ir diskusija 

„Paauglių lytiškumo 

ugdymas“. 

 

Iki II 

ketvirčio 

pabaigos 

J. Jonušienė, 

Akmenės rajono 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuro 

specialistai.  

Pagerės globotinių 

(rūpintinių) 

supratimas apie 

šeimą, jos sukūrimą, 

išsaugojimą, 

vertybes. 

 

21.  Filmo peržiūra ir aptarimas 

skirtas elektroninių patyčių 

prevencijai „Virtualūs 

priekabiautojai“ . 

 

Iki II 

ketvirčio 

pabaigos 

V. Suodienė 

A. Jurkuvėnaitė 

Vaikai geriau supras 

elektroninių patyčių 

keliamus pavojus ir 

galimas pasekmes. 

Žinos kokius 

„žingsnius“ reikia 

atlikti susidūrus su 

patyčiomis 

internete. 

 

 

22.  „Viktorina – sveikuolių 

sveikuoliai“. Išvyka į Ventos 

gimnaziją susitikimas su 6-7 

klasių mokiniais. 

 

Spalio 

mėnuo 

D. Jurkevičienė, 

J. Pakalniškienė 

Globotiniams 

(rūpintiniams) 

suteikti kuo daugiau 

žinių kaip saugoti ir 

stiprinti savo 

sveikatą. 

23.  Akmenės gimnazijos 

psichologės R. Mokusienės 

prevencinė paskaita ,,Žalingi 

įpročiai, psichologiniai 

pagalbos būdai jų atsisakant“. 

Spalio 

mėnuo 

N. Narščiuvienė, 

Akmenės 

gimnazijos 

psichologė R. 

Mokusienė 

Globotiniai 

(rūpintiniai) 

susipažins su būdais 

kaip galėtų 

atsisakyti žalingų 



5 
 

įpročių, susijusių su 

elektroninėmis  

cigaretėmis ir 

priklausomybe nuo 

kompiuterinių 

žaidimų. 

24.  Prevencinis saugaus eismo 

renginys, skirtas paminėti 

Europos saugaus eismo dieną. 

 

 

  

Spalio 

mėnuo 

Soc. darbuotojas V. 

Pocius, Akmenės 

rajono policijos 

komisariato 

pareigūnai 

Globotiniai 

(rūpintiniai) išmoks 

kaip saugiai pereiti 

gatvę 

reguliuojamoje, 

nereguliuojamoje 

pėsčiųjų perėjoje, 

užmiesčio kelyje. 

Gerės važiavimo 

dviračiu mieste ir 

užmiesčio keliu 

įgūdžiai. 

25.  Prevencinis renginys apie 

prekybą žmonėmis. 

Susitikimas su Telšių 

apskrities vyriausiojo policijos 

komisariato Akmenės rajono 

policijos komisariato 

bendruomenės pareigūne 

Aušrine Šarauskiene. 

 

 

Lapkričio 

mėnuo 

     

 

J. Lakačiauskienė 

A. Šarauskienė 

Globotiniai  

(rūpintiniai) 

susipažins su 

taikoma 

administracine ir 

(ar) baudžiamąja 

atsakomybe už 

prekybą žmonėmis. 

 

26.  Pranešimas ir diskusija 

„Lytiškumo ugdymas, 

vertybės ir savęs pažinimas“.  

 

Iki IV 

ketvirčio 

pabaigos 

J. Jonušienė, 

Akmenės rajono 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuro 

specialistai. 

Pagerės globotinių 

(rūpintinių) 

supratimas apie 

savo kūną, jo 

pokyčius. 

27.  Pranešimas ir diskusija tema 

su vaiko teisių apsaugos 

specialistu : „Įstatymai saugo 

mane ir kitus“. 

 

Iki IV 

ketvirčio 

pabaigos. 

V. Suodienė 

A. Jurkuvėnaitė 

Vaikai įtvirtins 

turimas žinias tema 

„Įstatymai saugo 

mane ir kitus“, 

pabendraus su 

specialistu 

saugančiu jų teises, 

užduos rūpimus 

klausimus. 

 


