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Utenos  šeimos ir vaiko gerovės

centro direktoriaus

2022 m. kovo 31 d.

įsakymu Nr. 1-31

UTENOS ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRO

VEIKLOS PLANO

ATASKAITA

2021 m.

Priemonės pavadinimas ir

jos kodas

Darbo/veiksmo

pavadinimas

Vertinimo kriterijus, mato

vienetai ir reikšmės

Atsakingi

vykdytojai

(pareigos,

vardas, pavardė)

Asignavim

ai (Eur)

Vertinimo

kriterijaus

neįvykdymo

priežastysPlanuota reikšmė Faktinė reikšmė

Socialinių įstaigų veiklos

išlaidos  

10.1.1.01

Priemonei įgyvendinti

skirtos:

savivaldybės biudžeto

lėšos

740270

valstybės biudžeto lėšos 24270

ES lėšomis vykdomų

projektų lėšos

76046

pajamų įmokų lėšos 22676

kitos lėšos 351

1. Alternatyvių

institucinei globai

paslaugų plėtra



1.1.Įkurti trečius

bendruomeninius vaikų

globos namus

Naujasodžio g.

1.1. Bus gauta licencija

socialinei globai teikti.

2.2. Tenkinami 8

ugdytinių individualūs

poreikiai.

2.3. Asmeniui užtikrinta

galimybė gyventi

bendruomenėje ir gauti

joje specializuotą

pagalbą, atitinkančią

individualius asmens

poreikius.

1.1.Gauta licencija

socialinei globai

teikti.

1.2.

Bendruomeniniu

ose vaikų globos

namuose

paslaugos

teikiamos 2 be

tėvų globos

likusiems

vaikams.

1.3.Paslaugas

vaikams teikia 2

socialiniai

darbuotojai, 4

socialinio

darbuotojo

padėjėjai.

1.4.Vaikai gyvena

tinkamai

įrengtose,

individualius jų

poreikius

atitinkančiose

patalpose.

Direktorė D.

Deveikienė

1.2. Veiklą vykdyti 2

bendruomeniniuose

vaikų globos namų

padaliniuose, pagal

bendruomeninio tipo

šeimynoms keliamus

reikalavimus.

1.2.1.Bus tenkinami 16

globotinių (rūpintinių)

individualūs poreikiai,

atitinkant socialinės

globos normas. 

1.2.2.Globotiniams

(rūpintiniams) užtikrinta

galimybė gyventi

bendruomenėje ir gauti

joje specializuotą

pagalbą, atitinkančią

2021 m.

trumpalaikės ir

ilgalaikės socialinės

globos paslaugos

BVGN padaliniuose

teiktos 20 globotinių:

BVGN padalinyje

adresu Užpalių g. 49,

Utena - 9 globotinių,

BVGN padalinyje

adresu Palangos g.

Direktorė D.

Deveikienė

Socialinis

darbuotojas I

Treinienė, D.

Bikelienė



individualius poreikius;

1.2.3.Kiekvienuose

BVGN įkurta globotinių

(rūpintinių) taryba,

Tarybos veiklos

reglamentas, kuris

suteiktų daugiau

galimybių vaikams

reikšti savo nuomonę,

teikti pageidavimus.

69A, Utena - 9, 

BVGN padalinyje

adresu Naujasodžio

g. 47, Utena - 2.

Toliau paslaugos

teikiamos 7

globotiniams BVGN

padalinyje adresu

Užpalių g. 49, 6

globotiniams BVGN

padalinyje adresu

Palangos g. 69A. ir 2

globotiniams BVGN

padalinyje adresu

Naujasodžio g. 47.

5 jaunuoliai, kuriems

paslaugos teikiamos

toliau yra sulaukę

pilnametystės.

Aktyviai veikiančios

BVGN globotinių

(rūpintinių) tarybos

teikė administracijai

siūlymus dėl globos

kokybės gerinimo

tiesiogiai arba per

darbuotojus.

1.3. Centre sustiprinti

krizių įveikimo vaikams

veiklos grupėje teikiamą

intensyvią krizių

įveikimo paslaugą.

1.3.1. Bus tenkinami 6

globotinių (rūpintinių)

individualūs poreikiai,

kol bus išspręstas

tolimesnis jų gyvenimo

klausimas.

1.3.2. apgyvendinami

vaikai nuo 3 metų,

kuriems teikiama

Krizių įveikimo

vaikams veiklos

grupės skyriuje

adresu Vaižganto g.

50-1, Utena paslaugų

teikimas sustabdytas

nuo 2021-05-01

Paslaugos teikiamos

BVGN arba

Direktorė D.

Deveikienė

Socialinis

darbuotojas N.

Kurklietienė

Centre sąlygos

vaikų

atokvėpiui su

negalia nėra

sudarytos,

paslaugos

poreikio nėra.



intensyvi krizių įveikimo

paslauga (iki 12 mėn.).

1.3.3.Pritaikius sąlygas,

3 vaikų su negalia

atokvėpio paslauga.

sudaroma galimybė

vaikams gyventi

kartu su tėvais. 

2021 m. intensyvi

krizių įveikimo

paslauga buvo

teikiama 3 vaikams,

kol išsisprendė jų

tolimesnis

apgyvendinimo

klausimas.

1.4.Vaiko laikinos

priežiūros

organizavimas.

Suorganizuota 6 vaikams

vaiko laikina priežiūra,

apgyvendinant vaiką

kartu su jo tėvais ar

vienu iš jų, arba kitais

vaiko atstovais pagal

įstatymą, kurie nekelia

pavojaus vaiko fiziniam

ar psichiniam saugumui,

ne ilgiau nei 12 mėnesių.

3 šeimoms (3 suaugę

ir 6 vaikai) suteikta

vaiko laikinosios

priežiūros

organizavimo

socialinę priežiūrą

teikiančioje

socialinių paslaugų

įstaigoje paslauga.

Dvi šeimos priėmę

suteiktas paslaugas

grįžo gyventi kartu

su vaikais į savo

gyvenamąsias vietas,

viena šeimai

paslaugos Centre

tęsiamos.

Direktorė D.

Deveikienė

Socialinio darbo

organizatorė A.

Zlataravičienė

Socialinis

darbuotojas

V. Bikinienė

1.5. Budinčių globotojų

paslaugos.

1.5.1.Parengtas 1 naujas

budintis globotojas.

1.5.2. Pasirašius 2

sutartis dėl paslaugų

teikimo ir finansavimo,

paslaugas 2 budinčių

globotojų šeimose gaus

Veiklą vykdė 2

budintys globotojai,

paslaugos suteiktos 6

vaikams, vienas iš jų

naujagimis.

Budinčių globotojų

veikla tenkina visas

vaikų, likusių be tėvų

globos amžiaus

Direktorė D.

Deveikienė

Socialinis

darbuotojas

(globos

koordinatorius)

S. Vaičiūnienė.



ne mažiau kaip 4 vaikai.

Paslauga teikiama 11

mėnesių.

grupes.

1.6. 2 kartus per metus

atlikti globotinių ISGP

peržiūrą.

1.6.1.Atlikti naujai

apgyvendintų asmenų

poreikio vertinimą 100

proc.; 

1.6.2. Asmenims

sudaryti ar peržiūrėti ir

patikslinti (ISGP) 100

proc.;

1.6.3.Darbuotojų

teoriniai ir praktiniai

mokymai dėl ISGP

priemonės naudojimo.

Naujai

apgyvendintiems

globotiniams 100

proc. atliktas

poreikio vertinimas.

Sudaryti, patikslinti

ar peržiūrėti ISGP

100 proc. 

Atlikta 32 ISGP

peržiūros.

Spalio-gruodžio mėn.

įvyko darbuotojų

teoriniai ir praktiniai

mokymai dėl ISGP

priemonės

naudojimo (5 kartai

po 4 val. (mokymai

20 val.)), dalyvavo

18 asmenų.

Direktorės

pavaduotojas

socialiniam

darbui V.

Vainauskas

Socialinio darbo

organizatorė A.

Zlataravičienė

Esant

poreikiui

ISGP peržiūra

vykdoma

dažniau nei 2

kartus per

metus.

1.7.Vaiko gerovės

komisijos posėdžiai.

1.7.1. Įvyks 20

posėdžių. Parengta 5

rekomendacijos vaikų

elgesio korekcijai.

Įvyko 6 Centro vaiko

gerovės komisijos

posėdžių ir 12

pasitarimų. Vienam

vaikui 2021 metais

taikytos minimalios

priežiūros priemonės.

Parengtos 5 vaikų

Direktoriaus

pavaduotojas

socialiniam

darbui

V.Vainauskas

Psichologė

E. Vaišnoraitė

Esant

ypatingam

atvejui yra

vykdomi ne

tik VGK

posėdžiai, bet

ir skubūs

pasitarimai dėl



elgesio korekcijos

rekomendacijos,

užtikrinta jų sklaida

ir vykdymas.

vaikų elgesio

korekcijos.

2. Sudaryti sąlygas

asmeniui, šeimai gauti

kompleksiškai teikiamas

paslaugas, užtikrinant

paslaugų savalaikiškumą

ir  prieinamumą.

2.1.Teikti kompleksinę

pagalbą į krizinę

situaciją patekusioms

šeimoms, taikant

prevencines ir

intervencines priemones

krizės metu, didinat

paslaugų prieinamumą.

2.1.1.Paslaugos

teikiamos asmenims ir

šeimoms (8 šeimos).

Teikiamos paslaugos

asmenims, šeimoms

patekusioms į krizinę

situaciją, teikiama

intensyvi krizių įveikimo

paslauga.

2.1.2.Suteiktos

ilgalaikės paslaugos 10

šeimų. 

2.1.3.Suteikta 100

psichologo konsultacijų,

500 soc. darbuotojo

konsultacijų. 

Šeimų skyriuje

Intensyvi krizių

įveikimo paslauga

buvo suteikta 12

šeimų (14 suaugusių

asmenų ir 25 vaikai).

Viena iš šių šeimų

tęsė apsigyvenimą

nuo 2020 metų.

Vidutinė

apsigyvenimo

trukmė - 8 mėn.

Pagrindinės

apsigyvenimo

priežastys -

socialinių įgūdžių

stoka smurtas

artimoje aplinkoje,

piktnaudžiavimas

alkoholiu. 8 šeimos

(jose augantys 15

vaikų) įveikusios

krizines situacijas,

grįžo gyventi

savarankiškai.

19 šeimų suteikta

2170 individualių

Socialinis

darbuotojas

V. Bikinienė

Socialinio darbo

organizatorė A.

Zlataravičienė

Psichologė

E. Vaišnoraitė



socialinio darbuotojo

konsultacijų bei 15

grupinių užsiėmimų

,,Mamų

mokyklėlėje“. 

Psichologinė pagalba

suteikta 19 Šeimų

skyriaus klientų. Per

metus suteikta 235

individualios

konsultacijos, iš

kurių: individualus

vaikų konsultavimas

(8 atvejai) - 67

konsultacijos,

individualus Šeimų

skyriaus klientų

konsultavimas (9

atvejai) – 168

konsultacijos.

2.2.Kompleksinės

pagalbos šeimoms,

gyvenančioms Utenos

rajono savivaldybėje

teikimas, įgyvendinant

projektą „Kompleksinės

paslaugos šeimai Utenos

rajone“ (bendruomeniniai

šeimos namai).

2.2.1.Paslaugų šeimai

organizavimas ir

koordinavimas:

Psichosocialinės

paslaugos - gavėjai 150

asmenų;

Pozityvios tėvystės

mokymai – gavėjai 25

asmenys;

Mediacija – 30 asmenų

(15 porų).

Įsisąmoninta tėvystė – 24

asmenys;

Mindfulness (streso

valdymo) – 24 asmenys;

Dailės terapija – 24

asmenys.

2017-08-01 pradėto

įgyvendinti projekto

„Kompleksinės

paslaugos šeimai

Utenos rajone“ metu

įsteigtuose Bendruo

meniniuose šeimos

namuose paslaugos

teikiamos vieno

langelio principu.

Nuo 2021 metų 

pradžios projekte

dalyvauja 298

asmenys.

Psichosocialinę

pagalbą gavo 173

Utenos rajono

Direktorė D.

Deveikienė

Socialinis

darbuotojas G.

Stankevičius

Utenos

apskrities vyrų

krizių centras,

Utenos rajono

savivaldybės

administracija



gyventojai,

„Pozityvios tėvystės“

mokymus lankė -

15, „Mediacijos“

paslaugomis

pasinaudojo 46

asmenys. Vyko

seminaras „Santykių

šeimoje kultūros

ugdymas“, kuriame

dalyvavo 37

asmenys, dailės

terapijos

užsiėmimuose

dalyvavo 16 asmenų.

„Mindfulness“

(streso valdymo)

užsiėmimuose

dalyvavo 11

asmenys, o

„Įsisąmonintos

tėvystės“ – 0 asmenų

2.3.Plėsti nestacionarias

paslaugas, sprendžiant

krizines situacijas,

siekiant atkurti

savarankiškumą,

prarastus socialinius

ryšius ir padėti

integruotis į visuomenę,

mažinant pasekmių

poveikį asmens (šeimos)

gyvenimui. 

2.3.1. Suteikta

psichosocialinės

pagalbos paslauga 10

šeimų. 

2.3.2. Suteikta 50

psichologo konsultacijų,

200 soc. darbuotojo

konsultacijų. 

Psichosocialinės

paslaugos teiktos 2

šeimoms, sudarytos 2

nestacionarių

paslaugų teikimo

sutartys 6 mėnesių

laikotarpiui, teikiant

psichosocialinės

pagalbos  paslaugą.

Psichosocialinės

paslaugos gavėjai

gavo 12 psichologo

konsultacijų.

Socialinis

darbuotojas

V. Bikinienė

Socialinio darbo

organizatorė A.

Zlataravičienė

Socialinis

darbuotojas G.

Stankevičius

Nestacionarių

paslaugų

poreikis

sumažėjo, nes

Utenoje

užtikrintos

Bendruomenin

ių šeimos

namų

teikiamos

kompleksinės

paslaugos.

Centre

nestacionarios

paslaugos



teikiamos

buvusiems

klientams,

palaikant

įgytus jų

socialinius

gebėjimus ir

įgūdžius.

2.4. Teikti ilgalaikes

paslaugas šeimoms

Pačkėnų savarankiško

gyvenimo namuose.

2.4.1.Suteikta

apgyvendinimo

savarankiško gyvenimo

namuose paslauga 4

šeimoms ir 3 be tėvų

globos likusiems

vaikams sulaukusiems

pilnametystės.

Pačkėnų SGN

suteikta

apgyvendinimo

savarankiško

gyvenimo namuose

paslauga 7 šeimoms

(9 suaugę asmenys,

5 vaikai). Paslaugos

trukmė vidutiniškai 8

mėnesiai. 

Vyko 2 bendros

Šeimų skyriaus ir

Pačkėnų SGN

gyventojų talkos.

Direktorė D.

Deveikienė

Socialinis

darbuotojas

V. Bikinienė

Socialinio darbo

organizatorė A.

Zlataravičienė

Pačkėnų

savarankiškų

gyvenimo

namuose

teikiamos

paslaugos

globotiniams

sulaukusiems

pilnametystės,

vystant

palydėjimą į

savarankišką

gyvenimą. 

3. Skatinti vaikų globą

(rūpybą) šeimoje ir

įvaikinimą, teikti

kokybišką pagalbą

globėjų šeimoms.

3.1. Globos centro

paslaugų prieinamumas

ir savalaikė konsultacinė,

psichosocialinė pagalba

globėjams, budintiems

globotojams, šeimynų

dalyviams, globojamiems

vaikams bei asmenims

ketinantiems tarpti

globėjais, budinčiais

3.1.1.Kiekvienas globos

koordinatorius

koordinuoja ne mažiau

kaip 30 globojamų

vaikų, teikia pagalbą

BVGN darbuotojams. 

3.1.2.Globos centras įgys

metodinio centro statusą

ir teiks metodines

rekomendacijas Utenos

Vienas globos

koordinatorius (3

etatai) koordinuoja

vidutiniškai 30

atvejų. Utenos rajone

dirbama su 85

atvejais, iš kurių 13

yra rengiami

koordinuojamos

pagalbos planai.

Utenos rajono

savivaldybės

administracija,

Direktorė D.

Deveikienė

Socialinio darbo

organizatorė A.

Zlataravičienė

Paslaugų

įvairovė ir

prieinamumas

įgalino globos

koordinatorius

ir GIMK

specialistus

suteikti daug

daugiau

inovatyvių



globotojais. regiono globos centrams.

3.1.3.Pravestos 2

Pagrindinių GIMK

mokymų grupės, 2

Specializuotų mokymų

grupės, 2 Tęstinių

mokymų grupės, 2

Artimųjų giminaičių

mokymų grupės.

3.1.4.Parengtas 1

budintis globotojas.

3.1.5.Įvyks 3

savipagalbos grupės

globėjams, budintiems

globotojams, 2

globojamų paauglių

savipagalbos grupės.

3.1.6.Globos

koordinatoriai suteiks

2000 konsultacijų

suaugusiems,1500-

globojamiems vaikams.

Globos centro

psichologas suteiks 700

konsultacijų globėjams,

globojamiems vaikams,

budintiems globotojams.

Bus užpildyta ne mažiau

kaip 150 apsilankymo

aktų, sudaryta ne mažiau

45 IPP, atlikta ne mažiau

80 globos kokybės

vertinimų.

GIMK specialistai

Centre asmenis

konsultuos ne mažiau

2021 m. balandžio –

liepos mėn. Centro

globos centro

skyriuje buvo atliktas

globos centro veiklos

kokybės vertinimas.

Atsižvelgus į globos

centro veiklos

kokybės vertinimo

metu nustatytus

pažeidimus/neatitiki

mus Socialinių

paslaugų priežiūros

departamento prie

SADM (toliau –

departamentas) kartu

su Valstybės vaiko

teisių apsaugos ir

įvaikinimo tarnybos

prie SADM globos

centrui pateiktas

rekomendacijas bei

išanalizavus globos

centro pateiktą

informaciją dėl

rekomendacijų

vykdymo buvo

nustatyta, kad globos

centras iš esmės

įvykdė departamento

pateiktas

rekomendacijas ir

pašalinio nustatytus

pažeidimus/neatitiki

mus.

Pravesta 1 grupė

GIMK Pagrindinių

paslaugų:

globotinių

laisvalaikis,

globėjų

vasaros

stovyklos.



300 kartų, namuose – ne

mažiau 50 kartų.

mokymų grupė,

dalyvavo 3

asmenys/3šeimos; 2

GIMK Tęstinių

mokymų grupės:

dalyvavo 9

asmenys/9 šeimos; 1

GIMK Artimųjų

giminaičių mokymų

grupė, dalyvavo 3

asmenys/3 šeimos; 1

Specializuotų

GIMK mokymų

grupė šeimynų

steigėjams

(dalyviams),

dalyvavo 8

asmenys/6 šeimos. 

Utenos rajone veiklą

vykdė 2 budintys

globotojai, paslaugos

suteiktos 6 vaikams.

Tarnybos atestuoti

asmenys vedė 10

Savipagalbos

grupių, kuriose

dalyvavo 32

asmenys.

Globos centro

psichologė vedė

savipagalbos grupes

(10) globėjams,

budintiems

globotojams,

šeimynų dalyviams,

dalyvavo 26 asmenys

ir atvejų aptarimo



grupės užsiėmimus

BVGN

darbuotojams, 4

kartus, dalyvavo 22

asmenys.

Globos

koordinatoriai 2021

metais įgyvendino 4

grupes užsiėmimų

pagal mokymų ciklą

“Sveikų santykių

ABC...“ (5 temos)

Utenos rajono

globojamiems

vaikams.

Grupiniuose

užsiėmimuose

dalyvavo 32

jaunuoliai.

Socialiniai

darbuotojai (globos

koordinatoriai) (3

etatai) globėjams

nesusijusiems

giminystės ryšiais,

globėjams

giminaičiams,

budintiems

globotojams,

įtėviams, šeimynos

dalyviams suteikė

1357 konsultacijas

(telefonu 1297,

Centre 60).

Globojamiems

vaikams suteikė 834

konsultacijas



(telefonu 779, Centre

55). 

Globos centre

dirbantis psichologas

pagalbą teikė 29

klientams. Suteikė

247 konsultacijas.

Globėjų namuose

apsilankyta ir

pagalba namuose

teikta 149 kartus,

pirminiai vaiko

apsilankymai vyko

13 kartų. 

Globos

koordinatoriai atliko

19 globėjų globos

kokybės vertinimų,

atliko 81 pagalbos

vaikui ir budinčiam

globotojui, globėjui

(rūpintojui),

šeimynos dalyviams,

įtėviams poreikio

vertinimą, pildė 19

pagalbos planų.

Globos

koordinatoriai teikė

paslaugas BVGN

darbuotojams ir

vaikams, esant

ypatingiems

atvejams: 76

konsultacijos BVGN

darbuotojams, 52

konsultacijos BVGN

gobojamiems



vaikams, organizuota

12 BVGN darbuotojų

komandos pasitarimų

atvejui spręsti,

parengti 6 pagalbos

planai –

rekomendacijos

darbui su globojamu

vaiku.

Globos centro

psichologas suteikė

58 konsultacijas

BVGN

darbuotojams.

Tarnybos atestuoti

asmenys suteikė

individualias ir

šeimos konsultacijos

globėjams (63

kartus),

globojamiems

vaikams (21 kartą).

Suteikta Tarnybos

atestuoto asmens

informavimo

paslauga 77

suaugusiems

asmenims ir 4 kartus

globojamiems

vaikams.

3.2. Globos centro

įvaizdžio formavimas,

kategorijos įtvirtinimas ir

visuomenės nuostatų

keitimas.

3.2.1.Parengtas ir

įgyvendintas Utenos

šeimos ir vaiko gerovės

centro globos centro

2021 metais viešinimo

planas.

Įgyvendintas 2021 m.

viešinimo planas.

Globos

koordinatoriai ir

psichologas

Facebook paskyroje

„Globos

Socialinio darbo

organizatorė

A.Zlataravičienė

Socialinis

darbuotojas

(globos

koordinatorius)



3.2.2.Globos centro

statuso įtvirtinimas

dalyvaujant Utenos

rajono renginiuose,

pažymint kalendorines,

pilietines šventes.

centras/GIMK

Utena“ paskelbė 73

žinutes.

2021 m. birželio 28 –

liepos 4 dienomis,

visoje Lietuvoje (66

globos centruose) ir

Utenoje vyko globėjų

savaitės renginiai.

2021 m. liepos 3 d.

Utenos šeimos ir

vaiko gerovės centro

specialistai, Utenos r.

sav. atstovai ir

Utenos r. globėjai su

globojamais vaikais

dalyvavo globėjams

ir globojamiems

vaikams skirtoje

šventėje „Vaikai yra

vaikai“.

2021-08-26 vyko

globos centro veiklos

viešinimas miesto

šventėje.

2021-11-16 globos

koordinatoriai

Facebook paskyroje

Vaikai yra vaikai.

Utena paskelbė

konkursą, kurio metu

pakvietė globėjus,

budinčius globotojus,

šeimynas, įtėvius

dalyvauti kuriant

Kalėdinį sveikinimą

vieni kitiems.

S. Vaičiūnienė

D. Beikuvienė

M. Norgėla

Socialinis

darbuotojas

atestuotas pagal

Globėjų ir įtėvių

mokymo ir

konsultavimo

(GIMK)

programą

G. Bernotienė



Gruodžio 10 dieną

per ZOOM platformą

įvyko nuotolinė

vakaronė „Kalėdų

laukimu“, kurios

metu buvo pristatomi

sukurti Kalėdiniai

sveikinimai. 

2021 m. gruodžio

mėnesį globos

koordinatoriai

aplankė visas Utenos

rajono globėjų

šeimas (60 dalyvių),

įteikė atminimo

dovanėles.

Globos sistemos

viešinimas, naujų

žmonių

pritraukimas

Utenos radijuje 6

kartus (2021-01-15,

2021-01-29, 2021-

02-12, 2021-02-19,

2021-02-26, 2021-

06-28)

2021-06-30 d.

organizuotas

susitikimas su Utenos

miesto bendruomene

Dauniškio ežero

parke (prie

pontoninio tilto). 

2021-08-04 straipsnis

laikraštyje ,,Utenis“

tema: ,,Stovykloje-

globėjų ir vaikų



bendrystė“

Globos ir įvaikinimo

viešinimas:

2021-06-24

Joneliškio kaimo

bendruomenėje;

2021-07-24 Vyžuonų

ir Pakalnių

bendruomenėse;

2021-08-15

Kirdeikių

bendruomenėje;

2021-09-05

viešinimas Sudeikių

bendruomenėje;

2021-10-25

Kuktiškių

bendruomenėje;

2021-11-12 A. ir M.

Miškinių

bibliotekoje.

4. Centro klientų

socialinių, higienos,

kasdieninių,

savarankiškumo įgūdžių

ugdymas.

4.1. Smurto prieš vaiką ir

vaiko išnaudojimo

prevencijos programos

parengimas ir

įgyvendinimas.

4.1.1. Centro psichologas

su specialistų komanda

parengia Smurto prieš

vaiką ir vaiko

išnaudojimo prevencijos

programos

4.2.2. 100 proc. BVGN

darbuotojų, globėjų,

budinčių globotojų,

globotinių dalyvauja

programoje.

2021-10-11 įsakymu

Nr. 1- 107

Patvirtinta „Utenos

šeimos ir vaiko

gerovės centro

pranešimų apie

smurto atvejus ir

reagavimo tvarka“.

2021-10-11

įsakymu Nr. 1- 108

patvirtinta „Utenos

Socialinis

darbuotojas E.

Kliukaitė

N. Kurklietienė

Psichologė E.

Vaišnoraitė

Socialinis

darbuotojas

(globos

koordinatorius)

M. Norgėla



šeimos ir vaiko

gerovės centro

smurto prieš vaiką ir

vaiko išnaudojimo

prevencijos

programa“.

2021-10-11

įsakymu Nr. 1- 109

patvirtinta „Vaiko

apsaugos nuo smurto

ir reagavimo į

smurtą prieš vaikus

tvarka“

4.2 Nuosekliai

įgyvendinama „Utenos

šeimos ir vaiko gerovės

centro rengimo šeimai ir

lytiškumo ugdymo

programa“ ir „Utenos

šeimos ir vaiko gerovės

centro pasirengimo

savarankiškam

gyvenimui programa“.

4.2.1. 100 proc. bus

tenkinami individualūs

globojamų vaikų

poreikiai, ugdomi

savarankiškumo įgūdžiai,

lytiškumo ugdymas.

4.2.2. 100 proc. klientai

(vaikai, globėjai, BVGN

darbuotojai)

dalyvaus programose,

veiklose.

100 proc. Centro

globotinių dalyvauja

programose. Į

programos

įgyvendinimą

įtraukta 60 proc.

Utenos rajono

globojamų vaikų

globėjų šeimose ir

šeimynose.

Socialinis

pedagogas D.

Gudas

Socialinė

darbuotoja N.

Tylienė

N. Kurklietienė

Psichologė E.

Vaišnoraitė

4.3. Ugdyti globotinių

ekonominį raštingumą.

4.3.1. Nustatytas išlaidų

skirtų BVGN

gyvenantiems vaikams

savarankiškumui ugdyti

ir (ar) individualiems

poreikiams tenkinti

dydis, parengta ir

patvirtinta išlaidų

apskaitos ir kontrolės

tvarka. 

4.3.2. Atnaujinta

4.3.1. Parengta

išlaidų apskaitos ir

kontrolės tvarka.

4.3.2. Atnaujinta

kišenpinigių

mokėjimo tvarka.

100 proc. vaikų turi

asmeninę banko

kortelę į kurią

pervedami

Direktoriaus

pavaduotojas

socialiniam

darbui

V. Vainauskas

Buhalterė L.

Ryliškienė



kišenpinigių mokėjimo

tvarka.

4.3.3. Vaikai nuo 3

metų, su darbuotojų

pagalba, turi savo

asmenines sąskaitas. 

4.3.4. vaikai nuo 14 metų

100 proc. naudojasi

elektronine

bankininkyste. 

4.3.5. 5 vaikai nuo 16 m.

vasaros atostogų metų

dirba.

kišenpinigiai ir jais

disponuoja

savarankiškai.

4.3.3. 100 proc. (20)

globotinių turi

asmenines sąskaitas

banke. 100 proc.

vaikų turi sutaupytų

pajamų asmeninėse

sąskaitose.

Globotiniai siekia

taupyti asmenines

lėšas, dalis

globotinių

asmenines lėšas

panaudoja vairuotojo

pažymėjimui įgyti.

Pakilo

globotinių/rūpintinių

ekonominis

raštingumas, išlaidų

planavimo,

racionalaus pinigų

panaudojimo

gebėjimai.

4.3.4 vaikai nuo 14

metų 100 proc.

naudojosi

elektronine

bankininkyste. Esant

poreikiui,jiems

informaciją



naudojimosi

klausimais suteikia

darbuotojai.

4.3.5. Vaikai (7) nuo

16 m. vasaros

atostogų metu dirbo

ir turėjo pajamų iš

darbo atlygio.

4.4. Darbuotojų gebėjimų

dirbti su pažeistais

vaikais, patyrusiais

netektis, kvalifikacijos

tobulinimas.

4.4.1.Darbuotojų

kvalifikacijos kėlimas,

stiprinant gebėjimą

užtikrinti vaikams fizinį

ir emocinį saugumą,

atliepiant individualus

vaikų poreikius.

Darbuotojams

organizuoti

mokymai: 

2021 m. lapkričio –

gruodžio mėnesiais

organizuotos 8 val.

supervizijos

(supervizorius

Edvinas

Vrubliauskas),

dalyvavo 8 šeimų

skyriaus darbuotojai.

2021 liepos –

rugpjūčio mėnesiais

20 darbuotojai

dalyvavo Utenos

rajono trijų

bendruomeninių

vaikų globos namų

darbuotojų

komandos stiprinimo

mokymuose. 

Spalio-gruodžio

mėn. (5 kartai po 4

val.), įvyko BVGN

ir globos centro

darbuotojų, budinčių

Direktorė D.

Deveikienė

Socialinio darbo

organizatorė

A.Zlataravičienė



globotojų mokymai

(rengiant ISGP, IPP,

rengiant vaiką

pokyčiui), dalyvavo

18 asmenų.

Įvyko 5

šviečiamieji,

gerosios patirties

sklaidos teminiai

seminarai.

100 proc.

darbuotojai kėlė

savo profesinę

kvalifikaciją ne

mažiau kaip 16 val.

per metus.

5. Skatinti Centro

bendruomenes aktyviai

dalyvauti rajono

bendruomeninėje ir

socialinėje veikloje.

5.1. Įsitraukti į veiklas

kuo daugiau savanorių,

įtraukiant juos į Centro

bendruomenės gyvenimą.

5.1.1.Įtraukti ne mažiau

kaip 4 savanorius į

globos centro veiklas,

organizuojant

globojamų vaikų

laisvalaikį, viešinant

globos centrą ir jo

paslaugas.

5.1.2.20 savanorių

įsitrauks į Centro veiklas

padės spręsti socialines

problemas, organizuos

laisvalaikį, prisidės prie

kasdienių įgūdžių

ugdymo, mažins

socialinę atskirtį.

30 A.Šapokos

gimnazijos mokinių

atliko po 10 val.

visuomenei

naudingos veiklos

dienos centre

„Draugystė“.

20 savanorių įtraukta

į Centro projektą

„Pokyčių keliu“.

3 darbuotojai ir 4

savanoriai įsitraukė į

Maisto banko akciją.

5 savanoriai įtraukti į

Globos centro veiklas

vasaros poilsio veiklų

Socialinio darbo

organizatorė

A.Zlataravičienė



Savanorių įtraukimas

dalyvaujant Maisto

banko akcijoje, ne rečiau

kaip 2 kartus per metus.

metu.

5.2. Nuolat teikti

informaciją, viešinti

veiklas Centro

internetinėje svetainėje,

socialiniuose tinkluose

dalyvauti valstybiniuose

ir regioniniuose

konkursuose,

projektuose.

5.2.1.Veiklos viešinimas

įstaigos internetinėje

svetainėje, įrašai

skelbiami kartą per

mėnesį. 

5.2.2.Aktyvi Facebook

paskyra “Vaikai yra

vaikai.Utena“.

5.2.3.Pateiktos 3

paraiškos įvairių

projektų konkursams. 

Įstaigos internetinėje

svetainėje patalpinta

87 įrašai.

Facebook paskyroje

„Globos

centras/GIMK Utena“

paskelbė 73 žinutes.

Utenos rajono

savivaldybės projektų

konkursuose

pateiktos 3 paraiškos

ir laimėti 3 projektai

(4300 Eur).

Administratorė

K. Eidimtienė

Socialinis

darbuotojas

(globos

koordinatorius)

M. Norgėla

5.3. Organizuoti veiklas

ir pritraukti bendruomenę

dalyvaujant ESFA

finansuojamame projekte

„Pokyčių keliu“. 

5.3.1.Lėšų įsisavinimas

pagal mokėjimų grafiką

suderinta su ESFA.

Mokymų organizavimas,

apgyvendinimo

paslaugos

įgyvendinimas smurtą

patyrusiems,

priklausomybes

turintiems bei iš

įkalinimo įstaigų

grįžusiems asmenims.

Projekte numatyta padėti

tikslinės grupės

asmenims įgalinti save

Nuo 2019 iki 2021 m.

įgyvendinamas

Europos sąjungos

struktūrinių fondų

lėšų finansuojamas

projektas pagal

priemonę „Vietos

plėtros strategijų

įgyvendinimas“.

Projekto „Pokyčių

keliu“ finansavimui

skirta 94480, 76 Eur

(pratęstas iki 2022 m.

vasario mėn

2019-2021 m.

bendrųjų socialinių

paslaugų

Direktorė D.

Deveikienė

Buhalterė L.

Ryliškienė



darbinių veiklų metu,

sudarytos sąlygos teikti

bendrąsias socialines

paslaugas

(apgyvendinimas), kur

asmenys galės gauti

kokybiškas

intervencines ir

prevencines priemones,

kad keisti savo

gyvenimo būdą ir

sėkmingai integruotis į

bendruomenę. Pagal

planą organizuoti

renginiai, kuriuose 2021

m. dalyvaus ne mažiau

150 asmenų.

organizavimo

paslauga suteikta

viso 17 asmenų, iš jų

2020 m. – 2

asmenims, 2021 m. –

1 asmuo.

2021-08-26 įvyko

veikla „Darbinių,

kūrybinių užsiėmimų

organizavimas“, 34

dalyviai.

2020 m. spalio 16, 20

d. pradėtas

įgyvendinti renginių

ciklas „ Aš mokausi,

nes man rūpi“, 13

dalyvių. Užbaigtos

veiklos 2021 m.

gruodžio mėn. 14, 15

d. 

2021 m. spalio mėn.

12,21d., lapkričio

mėn. 11, 24 d.; 2021

m. spalio mėn.

14,28d., lapkričio

18,30 d.; 2021 m.

spalio mėn. 13,26 d.,

lapkričio mėn. 16,26

d.; 2021 m. spalio

mėn. 11,19 d.,

lapkričio mėn. 9,22 d.

įvyko 4 renginių

ciklai „ Aš mokausi,

nes man rūpi“, 40

dalyvių.

2021 m. įvyko 2

renginiai



„Prevenciniai

alkoholio ir smurto

prevencijos

užsiėmimai vaikams

ir jaunimui“:2021 m.

lapkričio mėn. 9, 15,

22d. ; gruodžio mėn.,

1, 8 ,15d., dalyvavo 8

vaikai; 2021 m.

lapkričio 11,18, 25d.,

gruodžio mėn., 2, 9,

16 d., dalyvavo 8

jaunuoliai.

2021 m. liepos mėn.

12-16 d. įvyko 5

dienų nestacionari

dienos stovykla „Mes

šeima“, skirta

sergantiems

priklausomybių

ligomis asmenims ir

jų vaikams.

Dalyvavo 25

asmenys.

2021 m. lapkričio

mėn. 4 d. įvyko

išvyka į Meikštų

dvarą, 15 dalyvių.

Projekte įvykdyti

mokymai 20

savanorių, vestos

konsultacijos. 20

savanorių dalyvavo

renginiuose ir

aktyviai prisidėjo prie

tikslinės grupės

dalyvių įveiklinimo.



6. Užtikrinti, kad

kokybiškas paslaugas

teiktų kvalifikuoti

darbuotojai.

6.1.Centras turi

socialinės globos

licencijas ir Centro

klientams užtikrina

kokybiškas paslaugas,

kurias teikia kvalifikuoti

darbuotojai.

6.1.1. 100 proc.

darbuotojų dalyvauja

kvalifikacijos

tobulinimo renginiuose,

mokymuose (ne mažiau

kaip 16 ak. val.), naujų

metodų sklaida ir

pritaikomumas dirbant

su klientais.

38 darbuotojai (100

proc.) dalyvavo ne

mažiau kaip 4

seminaruose, savo

kvalifikaciją kėlė ne

mažiau kaip po 16

valandų.

Direktorė D.

Deveikienė

Psichologė E.

Vaišnoraitė

60 proc.

darbuotojų

kvalifikaciją

kėlė daugiau

nei 16

valandų, nes

suinteresuoti

teikti

kokybiškas

paslaugas. 

6.2. Centras turi įstaigos

personalo reguliariai

organizuojamų

pasitarimų, seminarų,

kvalifikacijos kėlimo

planus. 

6.2.1. 100 proc.

personalas dalyvauja

organizuojamuose

pasitarimuose,

seminaruose ir kituose

užsiėmimuose, kolegų

paramos grupėse, sunkių

atvejų nagrinėjimo

grupėse;

6.2.2. Sudaryti

personalo reguliariai

organizuojamų

pasitarimų, seminarų ir

kitų užsiėmimų planai

bei grafikai;

6.2.3. Centre personalui

teikiama reguliari ir

kokybiška įstaigoje

dirbančių kolegų, kitų

specialistų pagalba;

6.2.4. Įstaigoje vyksta

tiesiogiai dirbančių su

100 proc. visi

darbuotojai dalyvavo

seminaruose,

paramos grupėse.

2021-03-25 įsakymu

Nr. 1-34 patvirtintas

Utenos šeimos ir

vaiko gerovės centro

darbuotojų

kvalifikacijos

tobulinimo planas

BVGN organizuota

12 darbuotojų

komandos pasitarimų

atvejui spręsti

Centro psichologas

vedė atvejų aptarimo

grupės užsiėmimai

BVGN darbuotojams,

4 kartus, dalyvavo 22

asmenys.

Įvyko Globos centro

Direktorė D.

Deveikienė

Psichologė E.

Vaišnoraitė



klientu darbuotojų

supervizijos, ne mažiau

2 kartai. 

darbuotojų atvejų

aptarimo grupė, 10

susitikimų po 3 val.

(viso 30 val.).

Dalyvavo 7 asmenys. 

Šeimų skyriaus

darbuotojai dalyvavo

supervizijoje (8 val.).

7. Valdymo tobulinimas.

7.1.Organizacijos

valdymo tobulinimas.

7.1.1.Direktorė ir

pavaduotojas

socialiniam darbui savo

kvalifikaciją kels ne

mažiau kaip 40 valandų

per metus.

D. Deveikienė savo

kvalifikaciją kėlė 76

akad. val.

V.Vainauskas – 42

akad. val.

Direktorė D.

Deveikienė

7.2.Utenos šeimos ir

vaiko gerovės centro 

atitikties socialinės

globos normoms

įsivertinimas.

7.2.1.Parengtos anketos

(darbuotojams ir

klientams) atitikties

socialinės globos

normoms įsivertinti,

rezultatai aprašyti,

įvertintas atitikmuo,

rezultatai pristatyti ir

viešai paskelbti Centro

internetinėje svetainėje. 

2021 m. sausio

vasario mėn. atliktas

Centro atitikties

socialinės globos

normoms

įsivertinimas.

Parengtos 2 anketos

(darbuotojams ir

klientams). Atlikta 28

darbuotojų ir 16

globotinių anketinė

apklausa.

Vadovaujantis

apibendrinimais ir

gautais rezultatais -

Centro vykdoma

veikla atitinka

taikomoms socialinės

globos atitikties

socialinės globos

Direktorė D.

Deveikienė



normoms. Rezultatai

paskelbti Centro

internetinėje

svetainėje.

7.3. Stebėti ir vertinti

ugdymo ir socialines

paslaugas, tvaraus

perėjimo nuo institucinės

globos prie šeimoje ir

bendruomenėje teikiamų

paslaugų procese.

7.3.1.Atlikta 42

darbuotojų veiklos

rodiklių įvertinimas.

Atliktas 33

darbuotojo veiklos

rodiklių vertinimas.

Direktorė D.

Deveikienė

Pasikeitė

(sumažėjo)

socialinės

srities

darbuotojų

skaičius.

7.4.Vykdyti Utenos

šeimos ir vaiko gerovės

centro korupcijos

prevencijos programą

2020-2022 m.

7.4.1.Tęsti parengtos

Utenos šeimos ir vaiko

gerovės centro

korupcijos prevencijos

programos 2020-2022

m. vykdymą.

Tęsiama ir vykdoma

Utenos šeimos ir

vaiko gerovės centro

korupcijos

prevencijos programa

2020-2022 m. 

Direktorė D.

Deveikienė

7.5.Ugdyti antikorupcinę

Centro darbuotojų

kultūrą.

7.5.1.1 kartą per metus

periodiškai ir pagal

poreikį vertinamas

korupcijos programos

veiksmingumas

išskiriant tas veiklos

sritis, kuriose labiausiai

galimas korupcijos

pasireiškimas: viešieji

pirkimai, paslaugų

teikimas, resursų

naudojimas, veiklos

apskaita.

2021 m. gruodžio

mėn. atliktas Utenos

šeimos ir vaiko

gerovės centro

darbuotojų

tolerancijos

korupcijai nustatymo

tyrimas 2021 metais.

2022 m. vasario 17 d.

Centro direktoriaus

įsakymu patvirtinta

Utenos šeimos ir

vaiko gerovės centro

2020-2022 metų

korupcijos

Direktorė D.

Deveikienė



prevencijos

programos

įgyvendinimo

priemonių plano

įvykdymo ataskaita

už 2021 metus.

7.6.Centro Darbo tarybos

posėdžiai.

7.6.1.Taryba renkasi 4

kartus per metus

periodiškai ir pagal

poreikį.

Įvyko 4 Centro darbo

tarybos posėdžiai.

Socialinė

darbuotoja

Valda Bikinienė

7.7.Įstaigos planavimo

dokumentų rengimas

organizavimas,

koordinavimas ir

kontrolė.

7.7.1.Parengti ir

patvirtinti dokumentai:

 Centro socialinės
globos atitikties

socialinės globos

normoms

įsivertinimas už

2021 m.-1 vnt.

 2020 m. Centro
veiklos plano

įgyvendinimo

ataskaita- 1 vnt.

 2021 m. Centro
veiklos planas - 1

vnt.

 Centro darbuotojų
kvalifikacijos

kėlimo ir atestacijos

planas 2021 m.- 1

vnt.

 Centro darbuotojų
kasmetinis atostogų

grafikas- 1 vnt.

 2021 m. prekių,
paslaugų ir darbų

2022 m. vasario mėn.

atliktas Centro

socialinės globos

atitikties socialinės

globos normoms

įsivertinimas už 2021

m.

Parengta 2020 m.

Centro veiklos plano

įgyvendinimo

ataskaita. 

Parengtas 2021 m.

Centro veiklos

planas.

Centro darbuotojų

kvalifikacijos kėlimo

ir atestacijos planas

2021 m.

Direktorė

D.Deveikienė

Direktorės

pavaduotojas

socialiniam

darbui V.

Vainauskas

Ūkvedė S.

Šileikienė

Administratorė

K. Eidimtienė



viešųjų pirkimų

planas-1 vnt.

 2021 m.

Dokumentacijos

planas – 1 vnt.

S. Šileikienė parengė

Centro darbuotojų

kasmetinių atostogų

grafiką 2021 metams.

2021 m. vasario 12 d.

Centro direktoriaus

įsakymu patvirtintas

Centro 2021 metų

viešųjų pirkimų

planas. Numatytas

planas Centro

direktoriaus

įsakymais papildytas

7 kartus.

Parengtas ir su

Utenos rajono

savivaldybės

administracija

suderintas 2021 m.

dokumentacijos

planas. 

7.8.Buhalterinės

apskaitos tvarkymas,

finansinės atskaitomybės

sudarymas. 

7.8.1.Savalaikiai

parengti ir pateikti

VSAKIS finansinių

ataskaitų rinkiniai. 

7.8.2.Sudarytos ir

patvirtintos biudžeto

sąmatos (8 vnt.).

7.8.3.Tikslingai ir

efektyviai naudojamos

Parengti ir pateikti

VSAKIS finansinių

ataskaitų rinkiniai.

Sudarytos ir

patvirtintos biudžeto

sąmatos (11 vnt.).

Centro lėšos 2021

metais buvo

Direktorė D.

Deveikienė

Buhalterė L.

Ryliškienė



lėšos.

7.8.4.Finansinių

ataskaitų rinkinių

skelbimas

internetiniame

puslapyje.  

7.8.5.Vidaus finansinių

dokumentų peržiūra,

pakeitimas ar

papildymas, naujų

rengimas esant

poreikiui.

naudojamos tikslingai

ir efektyviai.

Finansinių ataskaitų

rinkiniai skelbiami

internetiniame

puslapyje už

ketvirčius. 

______________

SUDERINTA

Utenos rajono savivaldybės administracijos

Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėja

Inga Šakalienė
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