
Utenos vaikų globos namų direktorės Dianos Deveikienės 

2014 metų įstaigos veiklos programos (plano) ataskaita 

 

1.2. Įstaigos pristatymas: 

 1.2.1. Utenos vaikų globos namai, Vaižganto g. 50-1, LT-28185 Utena, tel. (8~389) 61 623, 61 

791, 61 792, faks. (8~389) 61 623,  el.p. ucentras@ugdymas.utena.lm.lt. 

 1.2.2. direktorė Diana Deveikienė, vadybinis stažas – 7 metai 11 mėnesių,  2-oji vadybos 

kvalifikacinė kategorija. 

 1.2.3. darbuotojų skaičius: 

Administracijos darbuotojai Darbuotojai, teikiantys 

paslaugas 

Ūkio darbuotojai 

6 24 2 

 

 Globotinių / klientų skaičius: 

 2012-11-30 2013-11-20 2014-11-20 

Globotinių skaičius 34 (paslaugos suteikta 

56 vaikams) 

27 (paslaugos suteikta 

59 vaikams) 

30 (paslaugos suteikta 

42 vaikams)  

Paramos šeimai 

skyriaus klientų 

skaičius 

12 šeimų ir 14 jų 

vaikų 

11 šeimų ir 15 jų vaikų 11 šeimų ir 19 jų 

vaikų (viena pilna 

šeimai t.y. vyrui, 

žmonai ir jų vaikams)  

  

1.2.4. Naudojamos patalpos Vaižganto g. 50-1, LT-28185, Utena.  

Bendras plotas – 1530, 55 kv. m (Naudingas plotas – 1304,72 kv. m + Rūsys- 205,38 kv. m).  

Naudingas plotas 1304,72 kv. m ir iš jo gyvenamasis plotas-821,88 kv.m. 

 Paramos šeimai skyrius- 239,2 kv.m (gyvenamųjų kambarių plotas-99,37 kv.m, bendro 

naudojimo patalpų- 139,83 kv.m);  

Vaikų globos skyrius- 1065,52 kv.m (gyvenamųjų kambarių plotas- 316,83 kv.m, bendro 

naudojimo patalpų- 748,69 kv.m). 

 1.2.5. Biudžetas: 

Finansavimo šaltiniai (tūkst. Lt) 2013 m. 

 

2014 m. 

Savivaldybės biudžeto lėšos 902,00 941,6 

Valstybės biudžeto lėšos 266,00 188 

Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija 2,4 2,3 

Biudžetinių įstaigų pajamos 83,0 120,3 

Kitos lėšos (labdara, parama, 2 proc. GPM) 115,68 37,0 

Projektai, finansuojami iš savivaldybės biudžeto 9,5 5,4 

Projektai, finansuojami iš valstybės biudžeto 55,6 63,2 

Vaiko pinigai 62,3 - 

Savivaldybės biudžeto lėšos Paramos šeimai skyriui 68,00 61,6 

Viso 1496,48 1419,4 

 

1.3. Įstaigos veiklos rezultatai (įvykdymas pagal veiklos programoje (plane) išsikeltus 

tikslus, uždavinius):  2014 metais Utenos vaikų globos namams, vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos Socialinių paslaugų įstatymu, suteikta licencija socialinei globai teikti pagal licencijos 



rūšį: Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) likusiems be tėvų globos vaikams, 

socialinės rizikos vaikams.  

1.3.1.Vykdant ugdymo ir socialinių paslaugų gerinimą 2014 metais darbuotojai palaikė 

artimus ryšius su globotinių mokymosi įstaigomis užtikrindami mokinių lankomumą, operatyviai  ir 

kompetentingai spręsdami  problemas, reaguodami ir siekdami  geros  vaiko emocinės savijautos 

mokykloje, analizuodami  akademinius pasiekimus ir  atlikdami galimybių analizę, todėl vaikų 

mokymosi pasiekimai gerėjo. Sudarytos naujos mokymosi sutartys su Panevėžio Margaritos 

Rimkevičaitės technologine mokykla, kurią lanko viena globotinė. 2014 metais, siekiant pasiekti 

teigiamą vaikų elgesį, du globotiniai vienerių metų laikotarpiui Utenos rajono apylinkės teismo 

nutartimis apgyvendinti Vėliučionių vaikų socializacijos centre ir vaikų socializacijos centre 

„Širvėna“. 2014 metais globotiniai buvo aktyviau  skatinami lankyti neformaliojo ugdymo  būrelius 

švietimo įstaigose: 7 vaikai lanko futbolo būrelį, 1 -  rankinio būrelį, 1 – fitneso užsiėmimus, 1 – 

darbščiųjų rankų, 1 – šrifto modulio užsiėmimus mokykloje, 1 – plaukimo užsiėmimus, 1 – bokso 

būrelį, 1 – kulturizmo užsiėmimus,  1 – menų ir dizaino užsiėmimus, 2 – gitaros pamokas. 

Įgyvendinant globotinių individualius socialinės globos planus aktyviai įtraukiami vaikų biologiniai 

tėvai, artimieji. Sustiprėjo ryšiai su vaikų tėvais. 2014 m. sudaryta 13 laikino svečiavimosi sutarčių. 

2014 metais laikinai svečiavosi pas giminaičius 6 globotiniai, o pas artimuosius – 7 globotiniai. 

Globos namų specialistai organizuodami individualius ir grupinius užsiėmimus didelį dėmesį skyrė 

vaiko poreikių analizei, sėkmingai adaptacijai, nustatant prioritetus (vaiko gyvenimo istorijos 

analizė, rengė vaiko gyvenimo knygas, padėjo vaikams susikurti „vizitinės korteles“, analizavo 

globos netekimo priežastis, stiprino vaikų savivertę).  

1.3.2.Saugios aplinkos kūrimas: iš gautų paramos lėšų buvo atlikti lietaus nutekėjimo 

vamzdžių ir tvirtinimo elementų pakeitimo darbai, pastato cokolinės dalies paruošimo ir perdažymo 

darbai, įrengtos naujos lauko sūpynės, atnaujinta lauko pavėsinė, suoliukai. Iš paramos lėšų buvo 

įrengtas stovas dviračiams. Atnaujinti gyvenamieji kambariai, perklijuoti tapetai, perdažytos 

atskiros sienos.  

1.3.3.Globos namų klientų socialinių, higienos, kasdieninių, savarankiškumo įgūdžių 

ugdymas: 2014 metais pagal “Globotinių savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo programą“, 

kurios tikslas – vaiko, netekusio tėvų globos, savarankiško gyvenimo įgūdžių formavimas ir 

ugdymas, buvo parengti ir savarankiškam gyvenimui išleisti du globotiniai. Visi globotiniai yra 

palaipsniui rengiami pagal “Rengimo šeimai ir lytiškumo programą“, kurios tikslas yra ugdyti 

brandžią asmenybę ir rengti globotinius šeimos gyvenimui, ugdyti globotinių socialinius, fizinio ir 

psichologinio saugumo, streso įveikimo, konfliktų sprendimo ir kitus įgūdžius, rengti globotinius 

tėvystei ir motinystei, ugdyti šeimos vertybes. Sėkmingai plėtojama „Naujo vaiko sėkmingos 

adaptacijos programa psichologinio saugumo užtikrinimui Utenos vaikų globos namuose“. Šios 

programos tikslas – sudaryti ir teikti naujam vaikui intensyvesnę paramą pirmosiomis jo gyvenimo 

Globos namuose savaitėmis. 

1.3.4.Stiprinant Globos namų kultūrinio gyvenimo veiklas 2014 metais pagerėjo 

Globos namų kultūra, pakilo statusas tiek Utenos, tiek Lietuvos mastu. Įgijome naujų socialinių 

partnerių ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, pritraukėme paramos lėšų, išsaugojome puikius 

bendradarbiavimo santykius su senais socialiniais partneriais. Glaudžiai bendradarbiaujame su 

Utenos kultūros centru, Utenos A.M Miškinių VšĮ  biblioteka, Tarptautiniu „Barclays“ banku, 

Utenos futbolo klubu „Utenos Utenis“.  

2014 metais globotiniai dalyvavo: veiksmo savaitėje  ,,Be patyčių“, dalyvavo vaikų globos įstaigose 

veikiančių vaikų tarybų atstovų susitikime Seime, Globos namuose lankėsi parduotuvių tinklo 

,,RIMI" Utenos skyriaus Gerumo ambasadoriai. Vaikai kartu su Gerumo ambasadoriais ruošėsi Šv. 

Velykoms, Globotiniai dalyvavo Obelių vaikų globos namų respublikiniame menų festivalyje 

„Nuoširdumo keliu“. Aštuoni globotiniai dalyvavo VŠĮ ,,Joni Art“ organizuotoje edukacinėje 

animacijos programoje. Šios veiklos metu vaikai susipažino su animacinių filmukų kūrimo eiga, 

stebėjo kaip vyksta šis darbas, o vėliau ir patys dalyvavo, kuriant trumpą animacinį siužetą ,,Drum 

drum drumbacėle". Darbuotojų ir globotinių komanda ,,Fėjos" dalyvavo Utenos rajono 



savivaldybės visuomenės sveikatos biuro suorganizuotame merginų ir moterų futbolo turnyre (5x5) 

„Moterys už futbolą!“. 6 globotiniai dalyvavo  XI - ajame Danske bank Vilniaus Maratone. 

Globotiniai sėkmingai įveikė 4,2 km  trasą. Globotiniai dalyvavo Utenos apskrities vyriausiojo 

policijos komisariato bendruomenės pareigūnų surengtame  prevenciniame renginyje ,,Draugo 

diena". Globotiniai dalyvavo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie SADM 

organizuotuose įmonių dienose. Vaikai apsilankė įmonėse ir įstaigose:  LR Seime, Valstybės vaiko 

teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyboje prie SADM, susitiko su SADM Ministre A. Pabedinskiene, 

lankėsi AB „Utenos trikotažas“. A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos Erdvėje ,,Viskas Vaikams“ 

žiemos metu veikė globotinių darbelių paroda ,,Žiemos taku". Vasaros metu surengta vaikų piešinių 

paroda ,, Mūsų svajonės". 

Įstaigoje sėkmingai veikia įkurtas  Utenos rajono globėjų ir įtėvių klubas, vyksta susitikimai su 

rajono globėjais.  

Globos namuose įkurtas VO „Gelbėkit vaikus“   Utenos skyrius. Skyriaus savanoriai, o didžioji 

dalis Globos namų darbuotojai, kasmet rengia įvairias gerumo ir paramos akcijas, rūpinasi Utenos 

rajono vaikais ir rizikos šeimomis. 2014 m. birželio 7 d. 23-iasis VO ,,Gelbėkit vaikus“ metinis 

narių suvažiavimas vyko Sudeikių mokykloje - daugiafunkciniame centre Sudeikių miestelyje, 

Utenos r. Į suvažiavimą atvyko apie 120 delegatų ir svečių. Utenos vaikų globos namų 

bendruomenė aktyviai prisidėjo organizuojant suvažiavimą. 

Globos namuose įkurtas  VŠĮ Utenos apskrities vyrų krizių centras, kurio tikslas  - padėti krizinėse 

situacijose atsidūrusiems vyrams ir jų šeimų nariams. Vedami Pozityvios tėvystės įgūdžių 

stiprinimo mokymai ir vesti mokymai asmenims, kurie smurtavo artimoje aplinkoje. 

1.3.5. Gerosios praktinės darbo patirties skleidimas, kaupimas ir sisteminimas:  

Įstaiga turi įgijusi Metodinio centro statusą ir  pagal akredituotas programas 2014 m. vykdė 

mokymus: 1) Socialinių darbuotojų padėjėjų įžanginiai profesinės kvalifikacijos kėlimo mokymai 

darbui su socialinės rizikos šeimomis ir jų vaikais bei vaikais likusiais be tėvų globos. Dalyvavo 5 

socialinio darbuotojo padėjėjai. 2) Pozityvios tėvystės ugdymas. Dalyvavo 18 Anykščių rajono 

socialinių darbuotojų. 3) Socialinis darbas su rizikos grupės vaikais ir šeimomis, mažinant socialinę 

atskirtį. Dalyvavo 18 Anykščių rajono socialinių darbuotojų.  

Psichologė vedė mokymus socialinių darbuotojų padėjėjams. Mokymuose dalyvavo 15 Utenos 

vaikų globos namų socialinio darbuotojo padėjėjų, dirbančių dienomis ir naktimis. Mokymai vyko 

16 valandų, kurių metu dalyviai išklausė 6 temas. 

Akredituotų programų mokymuose dalyvavo – 57 asmenys. 

2014 metais organizuoti tęstiniai mokymai: „Rizikos grupių vaikų vystymosi poreikių tenkinimo 

pagrindai“, „Drausmės reikšmė vaiką globojant, auklėjant ir tenkinant jo vystymosi poreikius, vaiko 

ir jo šeimos ryšių palaikymas“, „Dirbk kaip profesionalios komandos narys“. Tęstinių mokymų 

programose dalyvavo 100 asmenų. Tęstinių mokymų dalyvius į mokymus nukreipė rajonų Vaikų 

teisių apsaugos skyriai, užsiėmimai vyko Utenos globėjų klubo iniciatyva. 

Patirtį turintys globėjai ir įtėviai konsultuojami individualiai, vedamos grupės.  

Vyko gerosios patirties sklaidos renginiai populiarinantys globą ir įvaikinimą Utenos, Zarasų, 

Rokiškio ir Molėtų rajonuose.  

Šiais metais Globos namuose lankėsi 7 delegacijos Trakų savivaldybės atstovai, Lentvario vaikų 

globos namų specialistai, Radviliškio savivaldybės atstovai, Telšių rajono atstovai, Kauno miesto 

savivaldybės atstovai, Švenčionėlių socialinių paslaugų centro kolektyvas, Vaikų ir paauglių 

socialinio centro bendruomenė, Panevėžio miesto atstovai. Visos delegacijos domėjosi Utenos 

vaikų globos namų gerąją darbo patirtimi teikiant kompleksines paslaugas vaikams ir šeimoms.  

2014 metų balandžio mėnesį Utenos vaikų globos namuose lankėsi Vaiko teisių apsaugos 

kontrolieriaus įstaigos kontrolierė Edita Žiobienė, kuri domėjosi mūsų veikla ir dėkoja už tinkamą 

globotinių poreikių tenkinimą.. 

Toliau vykdomi mokymai pagal Globėjų, įtėvių mokymo, konsultavimo (toliau GIMK) programą 

ruošiamos šeimos norinčios globoti ar įvaikinti vaikus. Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, 

rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems teikimo paslaugų 2014 metų konkursui pateikto 



Utenos vaikų globos namų projektui „Globos ir įvaikinimo sistemos tobulinimas 2013 m. Utenos, 

Zarasų, Molėtų, Rokiškio rajonuose“ skirtas 63 223 Lt finansavimas. Projekto eigoje Utenoje vestos 

3 įvadinių globėjų ir įtėvių mokymų grupės. Pirmoje grupėje (2014-02-21 iki 2014-04-25) dalyvavo 

8 asmenys (6 šeimos) iš Utenos ir Rokiškio rajonų. Antra grupė (2014-05-29 iki 2014-07-25), 

dalyvavo 7 asmenys (5 šeimos)  iš  Utenos rajono. Trečia grupė (2014-09-19 vyksta iki dabar) 

dalyvauja 8 asmenys (7 šeimos) iš Utenos, Ukmergės, Rokiškio rajonų. 

Projektui prasidėjus sudarytos bendradarbiavimo sutartys su Utenos, Zarasų, Molėtų, Rokiškio, 

Kupiškio savivaldybių administracijų Vaiko teisių apsaugos skyriais. 2014 m. spalio mėnesį 

sudaryta bendradarbiavimo sutartis su Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių 

apsaugos skyriumi. Parengtos 9 teigiamos išvados dėl būsimų globėjų (rūpintojų) ir įvaikintojų 

pasirengimo globoti, rūpintis ar įvaikinti. 3 išvados teiktos globėjams, 3 šeimoms (6 asmenys) – 

įtėviams. 3 asmenys (2 šeimos) mokymų nebaigė, išvados nebuvo teikiamos.  

Vyko 10 švietėjiškų renginių populiarinančių globą įvaikinimą, siekiant keisti visuomenės 

nuostatas. Šiuose renginiuose dalyvavo 354 asmenys.  Įstaigos GIMK mokytojai suteikė – 260 

konsultacijas globėjams, rūpintojams, įtėviams, globojamiems ar įvaikintiems vaikams. Psichologai 

suteikė - 155 globojamam  vaikui, 64 globėjams, jiems suteiktos 234 konsultacijos. 

Projekto eigoje vyko  rajonų Vaikų teisių skyrių specialistų konsultavimas ir glaudus 

bendradarbiavimas su jais, suteiktos  28 konsultacijos. 

Utenos kolegijos Socialinio darbo studentams skleidžiama globos ir įvaikinimo idėja, pristatoma 

Globos namų darbo patirtis, supažindiname su globos ir įvaikinimo proceso ypatumais atvirų 

paskaitų metu. 

Siekiant užtikrinti globojamų vaikų gerovę Utenos rajone GIMK mokytojai, psichologai konsultavo 

ir konsultavosi su vaikų psichiatru – 12 konsultacijų. 

Dalinomės, savo darbo gerąja patirtimi ir pristatėme Utenos vaikų globos namų veiklą Lietuvos 

Respublikos Seime bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje. 

1.3.6.Vadovo indėlis, tobulinant įstaigos veiklą:  2014 m. įvertinus poreikį pradėtos teikti 

Paramos šeimai skyriuje nestacionarios paslaugos.  2014 metais 3 klientėms teiktos nestacionarios 

socialinės paslaugos: vaiko priežiūros paslauga, socialinių įgūdžių ugdymo, psichologo ir socialinio 

darbuotojo konsultacijos.  

Įstaigoje vykdomos veiklos yra universalios, prieinamos įvairiems klientams ir orientuotos į 

šiandienos žmonių socialinius poreikius ir problemas. Veiklos vystomos bendradarbiaujant su 

visuomeninėmis organizacijomis ir ieškant rėmėjų bei socialinių partnerių.  

Siekdami populiarinti globos šeimoje idėjas kovo 4 d. Utenos raj. savivaldybės salėje organizavome 

mugę, kurioje savo darbelius pristatė vaikai, gyvenantys globėjų šeimynose ir Vaikų globos 

namuose. Utenos miesto šventės metu rugsėjo 6 d. Utenos vaikų globos namų Globėjų ir įtėvių 

mokymo ir konsultavimo (GIMK) specialistės dalyvavo socialinėje - informacinėje akcijoje "Vaiko 

globa - neįkainojama dovana".  

1.4. Įstaigos veiklos aprašymas, vadovaujantis Utenos rajono savivaldybės biudžetinių 

įstaigų vadovų priedų prie tarnybinių atlyginimų nustatymo ir vienkartinių išmokų skyrimo 

tvarkos aprašu:  

1.4.1. Globos namų veikla: 

Utenos vaikų globos namai kokybiškai parengia ir įgyvendina metinės veiklos planus bei pateikia 

metinės veiklos plano ir įvykdymo ataskaitą Utenos rajono savivaldybės administracijai. 

Informacija apie Globos namų veiklą ir su Globos namų veikla susijusiais klausimais pateikiama 

laiku ir kokybiškai.  

Negauta nusiskundimų (per paskutinius 12 mėnesių) dėl Globos namų ar Globos namų direktoriaus 

veiklos arba nusiskundimai yra nepagrįsti. 

Kontroliuojančių institucijų pažymose nėra užfiksuotų pažeidimų atsiradusių dėl vadovo kaltės.  

1.4.2. Globos namų ekonominė finansinė būklė: 

Tvirtinant savivaldybės biudžetą, Globos namams  nėra skirta lėšų daugiau, nei priklauso pagal lėšų 

apskaitos ir paskirstymo metodiką. Nėra turto apskaitos, atskaitomybės ir kitų finansinės drausmės 



pažeidimų, užfiksuotų teisę kontroliuoti turinčių institucijų aktuose ir jų pažymose (per 12 mėn.). 

Globos namai neturi finansinių įsiskolinimų, išskyrus tuos, kurie susidarė ne dėl vadovo veiklos ar 

kaltės. 

 1.4.3 Savivaldybės, respublikinių ir tarptautinių renginių organizavimas: 

Suorganizuotas Utenos rajono savivaldybėje gerosios patirties sklaidos renginys“ Prieraišumas ar 

meilė“ . Organizuotas Utenos rajono šeimynų ir Globos namų bendras renginys „Helovyno šventė“, 

vyko  pasidalinimas gerąja patirtimi. Organizuojama Respublikinė atvirų durų diena Vaikų globos 

institucijose. Organizuota tarpinstitucinė Utenos vaikų globos namų, Molėtų vaikų savarankiško 

gyvenimo namų ir Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centro sportinės rudens 

žaidynės „Stipresni už vėją“. Dalinomės, savo darbo gerąja patirtimi ir pristatėme Utenos vaikų 

globos namų veiklą Lietuvos Respublikos Seime bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje,  

Gruzijoje. Priimta 7 delegacijos iš kitų Lietuvos rajonų bei miestų socialines paslaugas teikiančių 

įstaigų. Delegacijos domėjosi Utenos vaikų globos namų gerąją darbo patirtimi teikiant 

kompleksines paslaugas vaikams ir šeimoms. Globos namų vadovas aktyviai talkina ir dalyvauja 

organizuojant tarptautinius, šalies ar savivaldybės renginius arba įgyvendinant reikšmingas 

ilgalaikes savivaldybės programas:  Globos namų metodinis centras nuolat veda seminarus, 

mokymus pagal akredituotas programas. Vesti mokymai Anykščių, Biržų, Didžiasalio, Utenos 

socialiniams darbuotojams ir soc.darbuotojų padėjėjams. Spalio mėnesio pabaigoje Globos namai 

organizavo sportines rungtynes „Stipresni už vėją“  tarp Didžiasalio, Molėtų,  Utenos vaikų globos 

namų  globotinių komandų. 

1.4.4. Projektų, programų rengimas, įgyvendinimas ir papildomų lėšų pritraukimas:  

Globos namų vadovas koordinuoja programų ar projektų šalies ir užsienio konkursams parengimą ir 

jų įgyvendinimą: Laimėti ir sėkmingai įgyvendinti 5 projektai, kurių vienas finansuotas iš 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšų, o keturi  - savivaldybės lėšomis. Vykdome įvairias 

projektines veiklas, siekdami  stiprinti vaikų sveikatą, savivertę, mažinti nusikalstamumą, ugdyti 

vaikų darbinius ir savarankiškumo įgūdžius. VO „Gelbėkit vaikus“ projekte „Verslumo ugdymas“ 

dalyvavo 8 globotiniai, kurie rugsėjo – spalio mėnesiais kas antrą šeštadienį vyko į Vilnių ir 

dalyvavo verslumo paskaitose. 

1.4.5. gaunama parama (ne savivaldybės biudžeto lėšos) Globos namų veiklai gerinti 

ir patalpoms atnaujinti: susiradome naujų socialinių partnerių ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, 

pritraukėme paramos lėšų, išsaugojome puikius bendradarbiavimo santykius su senesniais 

socialiniais partneriais. 2014 metais Utenos vaikų globos namai gavo paramos lėšų už 23507,06 Lt. 

Aktyviai bendradarbiaujant su labdaros ir paramos fondu „Maisto bankas“ Globos namai dalyvavo 

Rudeninėje ir Pavasarinėje Maisto banko akcijoje, kurios metu buvo renkami maisto produktai 

nepasiturinčioms šeimoms. Bendroje sumoje 2014 metais iš labdaros ir paramos fondo „Maisto 

bankas“ buvo gauta paramos maisto produktais už 4116,600 Lt, kurią  padalinome buvusiems ir 

esamiems globotiniams ir jų šeimoms. 

Tęsėme bendradarbiavimą su UAB „Kotryna“, kuri parėmė Globos namus žaislais, apranga, batais 

bei kitomis vaikų priežiūrai skirtomis priemonėmis už 12382,190Lt. 

Stiprinant ryšį su UAB „Optikos pasaulis“ ši įmonė 2014 metais skyrė  paramos už 1197,900 Lt. ir 

padėjo rūpintis globotinių akimis ir gera rega bei globotiniams dovanojo reikalingus akinius bei 

lęšius.  

Dalyvaujame kasmetinėje TV3 Išsipildymo akcijoje. 2014 metais labdaros ir paramos fondas 

Labdaros ir Pramos fondas „Vienybė“ mums skyrė paramos už 3476 Lt. Iš šių lėšų buvo įsigyta 

sportinio inventoriaus: palapinių, miegmaišių, šiaurietiško ėjimo lazdų, kilimėlių. 

Uteniškių verslininkų UAB „Inter NAVA“ globotiniams suteikia paramos savo gaminamomis 

bandelėmis, sausainiais. Per 2014 m. laikotarpį gavome paramos šios įmonės gaminama produkcija 

už 636,680 Lt. UAB „Bikuvos prekyba“ parėmė ūkinės paskirties prekėmis (dažais, glaistais) ir 

skyrė paramos už 998,430 Lt. UAB „Ledausta“  skyrė medienos, kurios dėka buvo pastatytos lauko 

sūpynės ir atnaujinti suoliukai. Skirta paramos suma 582,810 Lt. Dėka UAB „ARVIMETA“ (1000 

Lt.) , A. Trinkūno agroservisas(500 Lt.), AB „Utenos melioracija“(1000 Lt.), Nerijus Žygas(1000 



Lt.) Iš suteiktos paramos lėšų globotiniai vasaros laikotarpiu vyko prie Baltijos jūros. Organizuojant 

globotinių laisvalaikį padeda užsimezgusios draugystės su Barclays banko kolektyvu. Įgyvendintas 

fotografavimo projektas, bendradarbiaujant su tarptautine Barclays organizacija. Praėjusių metu 

aukciono metu surinktomis lėšomis, Globos namuose įrengta foto studija, vyksta fotografijos meno 

seminarai. Suorganizuota foto darbų paroda Mokytojų namuose Vilniuje (rugsėjo 15 d. – spalio 9 

d.) ir aukciono renginys (spalio 9 dieną). Spalio 10 dieną į baigiamąjį Utenos vaikų globos namų 

globotinių foto parodų Vilniaus mokytojų namų Vaikų galerijoje ir Tarptautiniame ,,Barclays" 

banke renginį vaikus pakvietė ,,Barclays" banko kolektyvas, geriausių darbų autoriai apdovanoti 

piniginiais prizais. 2014 metais „Barclays“ bankas skyrė 4100 Lt. piniginę paramą. Personalo 

klubas šiais metais tęsė profesinio orientavimo sritį draugaujant su globotiniais. Klubo nariai padėjo 

vaikams orientuotis susipažįstant su profesijomis, pasirenkant profesiją. Sausio 18 d. globos 

namuose su rėmėjais lankėsi dainininkas Jurgis Didžiulis.  

Spalio 5 d Personalo vadovų klubas organizavo vaikams gebėjimų atpažinimo žaidimą pasirenkant 

profesiją. 

Dubai Garmer Anm šeima iš Prancūzijos kiekvieną mėnesį į Utenos vaikų globos namų sąskaitą 

perveda po 150 Lt. Nuolat organizuojame paramos ir gerumo akcijas, kurių metu sulaukiame 

paramos iš Utenos bendruomenės žmonių.  

1.4.6. Įstaigos vadovo vadybinės kvalifikacijos tobulinimas: 2014 metais kėliau 

kvalifikaciją:  

 mokymuose, „Smurtinio elgesio keitimo programa, skirta specialistams, dirbantiems su 

artimoje aplinkoje smurtaujančiais asmenimis“ 

 konferencijoje „Saugaus prieraišumo formavimas-sėkmingos globos ir įvaikinimo sąlyga“; 

 mokymuose „Sėkminga padalinių veikla-efektyvios priemonės ir metodai“;  

 14 dienų Mokymosi visą gyvenimą programos Leonardo  da Vinči paprogramės projekte 

Nr. LLP-Ldv-PLM-2012-Lt-0766 „Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas Portugalijos 

šalies socialinių paslaugų ir neįgaliųjų ugdymo sistemoje“ stažuotėje Portugalijoje; 

 mokymuose „Bendravimas su žiniasklaida, arba kaip tapti patikimiausiu šaltiniu“; 

 edukacinėje išvykoje „Mokytojų, tėvų ir bendruomenės bendradarbiavimas: Lenkijos 

Respublikos mokytojų patirtis“;  

 dalykiniame seminare „Efektyvus vaiko gerovės sistemos funkcionavimas Gruzijoje, 

iškylančios problemos ir jų šalinimo galimybės“ ; 

 nacionaliniame seminare „Apsaugok mane“ ir skaičiau pranešimą „Geroji patirtis teikiant 

daugiafunkces paslaugas vaikams ir šeimoms“; 

 dalyvavau stažuotėje Gruzijoje. 

 Aktyviai dalinausi ir skleidžiau savo vadybinę patirtį  Utenos, Radviliškio, Kupiškio, 

Ignalinos, Kauno, Švenčionių, Elektrėnų, Anykščių socialinių, ugdymo, vaikų teisių įstaigų 

specialistams ir savivaldybių administracijų darbuotojams. 

 Skaičiau pranešimus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje Lietuvos savivaldybių 

merams, administracijos darbuotojams ir kt. 
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