
 

 

 

PATVIRTINTA 

Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro 

direktoriaus 2020 m. vasario 25 d. 

įsakymu Nr. 1-24 

    
UTENOS ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRO 

GLOBOS CENTRO 2020 M.  

VIEŠINIMO PLANAS 

 

Priemonė Uždaviniai Veiklos 

pavadinimas 

Planuojamas 

veiklos vykdymo 

terminas, vieta 

Atsakingas asmuo Vertinimo rodikliai, 

planuojami rezultatai 

(kokybiniai, kiekybiniai) 

1.Reklaminių 

produktų leidyba 

 

 

1.1 Parengti ir sumaketuoti 

skrajutes, knygų 

skirtukus, „Foto 

sienelę”, pateikta 

trumpa informacija apie 

globą, įvaikinimą, 

budinčius globotojus ir 

Globos centro 

teikiamas paslaugas bei 

kontaktus. 

 

Viešinimo 

priemonių gamybą ir 

sklaida. 

 

Sausis– gruodis Diana Deveikienė 

Aida 

Zlataravičienė 

Modestas Norgėla 

Sandra Vaičiūnienė 

Daiva Beikuvienė 

 

 

Parengtos ir sumaketuotos 

skrajutės, knygų skirtukai 

suteiks visuomenei 

informacijos apie globą, 

įvaikinimą, budinčius 

globotojus ir kitą svarbią 

informaciją.  

Planuojama parengti apie  

500 vnt. skrajučių ir 500 

knygų skirtukų. 

Miesto švenčių ir renginių 

metu planuojama išdalinti 

500 vnt. skrajučių ir 500 

vnt. skirtukų dalinama 

žmonių susibūrimo 

vietose. 

Pagaminta foto sienelė bus 

naudojama atkreipti ir 

pritraukti visuomenės 

dėmesį viešinant ir 

pristatant Globos centro 



 

 

 

paslaugas renginių, žmonių 

susibūrimų metu. 

1.2 Parengti ir sumaketuoti 

stovimą (kilnojamą) 

informacinį stendą 

kviečiantį tapti budinčiais 

globotojais. 

 

 Parengti informaciją 

ir pagaminti mobilų 

stendą. 

 

Kovas Diana Deveikienė 

Modestas Norgėla 

Parengtas 1 kilnojamas 

informacinis stendas 

kviečiantis tapti budinčiais 

globotojais. 

Stendas bus kilnojamas  

(Utenos rajono 

savivaldybė, Utenos 

kultūros centras, 

Užimtumo tarnyba prie 

SADM Utenos skyrius, 

kitose masinių renginių 

vietose) ir naudojamas 

viešinant Globos centro 

teikiamas paslaugas, 

siekiant pritraukti 

potencialias asmenų grupes 

tapti globėjais 

(rūpintojais), įtėviais, 

budinčiais globotojais. 

2. Globos centro 

veiklų viešinimas 

2.1.Viešinti vykdomas 

veiklas, renginius, vietinėje 

spaudoje, facebook 

paskyroje 

„Globos Centras GIMK 

Utena“, 

Utenos šeimos ir vaiko 

gerovės centro tinklapyje 

http://www.gerovescentras. 

utena.lm.lt/, Utenos rajono 

savivaldybės internetinės 

svetainės tinklapyje 

www.utena.lt 

Globos centro 

veiklos viešinimas 

vietinėje spaudoje, 

internetinėje 

svetainėje, facebook 

paskyroje apie 

vykdomas ir 

vykdytas veiklas, 

viešinant paslaugas 

ir skatinant tapti 

globėjais, įtėviais, ar 

budinčiais 

globotojais. 

Sausis– gruodis 

 

Grita Bernotienė 

Daiva Beikuvienė 

Modestas Norgėla 

Sandra Vaičiūnienė 

Inga Venckuvienė 

 

Ne mažiau 60 pranešimų 

facebook paskyroje 

„Globos Centras GIMK/ 

Utena“,  

ne mažiau 25 

žinučių/pranešimų Utenos 

šeimos ir vaiko gerovės 

centro tinklapyje 

http://www.gerovescentras. 

utena.lm.lt/, 

4 pranešimai/skelbimai 

Utenos rajono savivaldybės 

internetinės svetainės 

tinklapyje www.utena.lt. 

http://www.utena.lt/


 

 

 

2.2.Viešinti globą ir 

įvaikinimą, ieškoti žmonių 

norinčių tapti budinčiais 

globotojais  aktyviose 

Utenos rajono 

bendruomenėse. 

Utenos rajono  

seniūnijose  bus 

pristatyta globa ir 

įvaikinimas, 

paslaugos, 

kviečiama tapti 

globėjais, įtėviais, ar 

budinčiais 

globotojais. 

Sausis– gruodis 

 

Diana Deveikienė 

Grita Bernotienė 

Daiva Beikuvienė 

Modestas Norgėla 

Sandra Vaičiūnienė 

Inga Venckuvienė 

Edita Vaišnoraitė  

Susitikimai su 36  Utenos 

rajono bendruomenėmis 

dėl globos sistemos 

pristatymo, globos centro 

paslaugų pristatymo, 

kvietimas tapti globėjais, 

budinčiais globotojais. 

Planuojamas dalyvių 

skaičius vieno susitikimo 

metu ne mažiau 6 žmonių. 

Išdalinta 100 lankstinukų. 

2.3.Viešinti globą ir 

įvaikinimą Utenos rajone 

organizuojamų 

sociokultūrinių renginių 

metu.  

2.3.1. Dalyvauti 

Utenos rajone 

organizuojamuose 

sociokultūriniuose 

renginiuose. 

Pristatyti paslaugas  

kviečiant tapti 

globėjais, įtėviais ar 

budinčiais 

globotojais. 

Sausis– gruodis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diana Deveikienė 

Grita Bernotienė 

Daiva Beikuvienė 

Aida 

Zlataravičienė 

Modestas Norgėla 

Sandra Vaičiūnienė 

Inga Venckuvienė 

Edita Vaišnoraitė 

 

Sudalyvauta  ne mažiau 

kaip 5 sociokultūriniuose 

renginiuose, siekiant 

atkreipti visuomenės 

dėmesį į Globos centrą ir 

viešinti globą ir 

įvaikinimą. Išdalinta apie 

100 skrajučių. Planuojama, 

kad apie Globos centro 

veiklą sužinos 50 dalyvių. 

2.3.2. Suorganizuoti 

pikniką prie 

Dauniškio ežero. 

Pristatyti paslaugas 

kviečiant tapti 

globėjais, įtėviais ar 

budinčiais 

globotojais. 

 

Liepa-Rugpjūtis Grita Bernotienė 

Daiva Beikuvienė 

Modestas Norgėla 

Sandra Vaičiūnienė 

Inga Venckuvienė 

Edita Vaišnoraitė 

Suorganizuotas visuotinis 

piknikas prie Dauniškio 

ežero. Bus pristatyta 

Utenos šeimos ir vaiko 

gerovės cento Globos 

centro skyriaus komanda, 

teikiamos paslaugos. 

Planuojamas dalyvių 

skaičius apie 50 žmonių. 

Renginio metu bus 

išdalinta apie 80 

lankstinukų. 



 

 

 

 2.3.3.Organizuoti 

sociolkultūrinius 

renginius globėjams 

(rūpintojams), 

įtėviams, budintiems 

globotojams. 

Kartą į ketvirtį Grita Bernotienė 

Daiva Beikuvienė 

Modestas Norgėla 

Sandra Vaičiūnienė 

Inga Venckuvienė 

 

Organizuoti 4 renginiai 

 

2.4.Viešinti globą ir 

įvaikinimą Utenos renginių 

ir švenčių metu. 

 

Viešinti globą ir 

įvaikinimą dalinant 

skrajutes Utenos 

miesto ir Joninių 

švenčių metu, 

apsilankant A. ir  M. 

Miškinių 

bibliotekoje  

renginių metu 

pristatant globą ir 

įvaikinimą 

paslaugas dalinant 

skrajutes.  

Sausis– gruodis 

 

Diana Deveikienė 

Grita Bernotienė 

Daiva Beikuvienė 

Aida 

Zlataravičienė 

Modestas Norgėla 

Sandra Vaičiūnienė 

Inga Venckuvienė 

Edita Vaišnoraitė  

 

2 švenčių metu planuojama 

išdalinti 300 skrajučių.  

Planuojama A. ir M. 

Miškinių bibliotekoje 

apsilankyti 2 kartus, 

viešinant globą ir 

įvaikinimą ir paslaugas. 

Planuojama išdalinti apie 

50 vnt. skrajučių. 

 

3. Globos centro 

pristatymas 

3.1 Pristatyti visuomenei 

Globos centro komandą, 

funkcijas, paslaugas, 

Utenos radijo eteryje.  

 

 

 

 

Utenos radijo eteryje 

pristatytas  Globos 

centras. 

 

 

 

 

 

 

Balandis 

 

 

 

 

Diana Deveikienė 

Daiva Beikuvienė  

Grita Bernotienė 

Modestas Norgėla 

Sandra Vaičiūnienė 

Inga Venckuvienė 

Edita Vaišnoraitė 

Aida Zlataravičienė 

Parengtas ir pristatytas 

pranešimas Utenos radio 

eteryje visuomenei apie 

Globos centro komandą, 

veiklas, teikiamas 

paslaugas. 



 

 

 

3.2 Nufilmuoti ir 

sumontuoti vaizdo įrašą 

apie globą ir įvaikinimą. 

Gautą produktą naudoti 

globos ir įvaikinimo 

viešinimui. 

Parengtas filmas 

„Video reportažas” 

reprezentuojantis 

globos centro 

komandą, veiklas ir 

kt. 

Kovas-Gegužė Diana Deveikienė 

Daiva Beikuvienė  

Grita Bernotienė 

Modestas Norgėla 

Sandra Vaičiūnienė 

Inga Venckuvienė 

Aida Zlataravičienė 

 

Sukurtas vaizdo įrašas 

„Video reportažas”, 

siekiant atkreipti 

visuomenės dėmesį 

socialiniuose tinkluose, 

pritraukti potencialių 

globėjų ar įtėvių. 

 3.3. Informuoti apie 

Utenos rajone teikiamas 

paslaugas globėjus 

(rūpintojus), įtėvius, 

šeimynų dalyvius, 

budinčius globotojus ir jų 

globojamus vaikus. 

Aktyviai palaikyti 

ryšį su esamais 

globėjais 

(rūpintojais), 

įtėviais, šeimynų 

dalyviais, budinčiais 

globotojais. 

Telefonu arba vizitų 

namuose metu 

informuoti apie 

rajono naujoves, 

aktualias globėjams 

(rūpintojams), 

įtėviams, šeimynų 

dalyviams, 

budintiems 

globotojams. 

Nuolat Daiva Beikuvienė  

Grita Bernotienė 

Modestas Norgėla 

Sandra Vaičiūnienė 

Inga Venckuvienė 

Edita Vaišnoraitė 

 

Kiekviena globėjų 

(rūpintojų), įtėvių, šeimynų 

dalyviai, budinčių 

globotojų šeima bus 

informuota apie aktualias 

naujienas ir pasikeitimus. 

4. Apskritojo stalo 

diskusija 

Suorganizuoti apskritojo 

stalo diskusiją, kurios metu 

bus formuojamas teigiamas 

visuomenės požiūris apie 

globą (rūpybą) šeimoje ir 

įvaikinimą, alternatyvias 

globos formas, pristatyti 

darbo metodai, aptartos 

atsakomybės. 

Vykdyti globos 

(rūpybos), 

įvaikinimo 

viešinimą, reklamą, 

globėjų (rūpintojų), 

įtėvių paiešką, 

gerosios patirties 

vaiko globos 

(rūpybos), 

priežiūros, 

Spalis Diana Deveikienė 

Daiva Beikuvienė  

Grita Bernotienė 

Modestas Norgėla 

Sandra Vaičiūnienė 

Edita Vaišnoraitė 

Inga Venckuvienė 

Aida Zlataravičienė 

Įvyks apskritojo stalo 

diskusija, kurioje dalyvaus 

Utenos rajono 

bendruomenės nariai, 

socialiniai partneriai, 

specialistai. Pasidalinta 

gerąja patirtimi, aptartos 

sudėtingos situacijos, 

įsiderinti veiksmai globos 

proceso metu vaikui, 



 

 

 

įvaikinimo srityse 

sklaidą. 

globėjų šeimai, 

biologiniams tėvams. 

Dalyviu skaičius 12 

žmonių.  

 

 

 

Parengė: 

Direktorė Diana Deveikienė 

Socialinio darbo organizatorė Aida Zlataravičienė                    

Soc. darbuotojas (globos koordinatorius) Sandra Vaičiūnienė                                               

Soc. darbuotojas (globos koordinatorius) Modestas Norgėla 

Soc. darbuotojas (globos koordinatorius) Inga Venckuvienė 

Soc. darbuotojas (globos koordinatorius) / atestuotas soc. darbuotojas pagal GIMK programą Daiva Beikuvienė 

Soc. darbuotojas (globos koordinatorius) / atestuotas soc. darbuotojas pagal GIMK programą Grita Bernotienė 

Psichologė Edita Vaišnoraitė 

                                                                                                           

                                                                                                           

                                                                                                            

 

 

 


