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2015 METŲ VEIKLOS PLANAS
I.

ĮVADAS

Įstaiga veikia ištisą parą. Joje dirba 31 darbuotojai (32 etatai): administracijos darbuotojai
– 6, darbuotojai, teikiantys paslaugas – 23, ūkio darbuotojai - 2. Betarpiškai su šeimomis, vaikais
ir socialiniais partneriais dirba: direktorius, direktoriaus pavaduotojas socialiniam darbui,
socialiniai pedagogai, socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, psichologas,
užimtumo specialistas. Paramos šeimai skyriaus klientų ir Vaikų globos skyriuje esančių vaikų
skaičius yra nuolat kintantis.
Visos veiklos vykdomos siekiant teikti kokybiškas paslaugas kompleksinių problemų
turinčioms šeimoms, vaikams.
VIZIJA
Vaikų gerovė
MISIJA
Vaikų globos namų tikslas - užtikrinti vaikui globos, ugdymo, socialines paslaugas, kad jis galėtų
saugiai augti, tobulėti, pasiruošti savarankiškam gyvenimui. Taip pat formuoti dorą, sugebančią
dirbti, dvasiškai turtingą, bendrauti ir mokytis gebančią asmenybę.
TIKSLAI
 Užtikrinti globojamam ir laikinai ar nuolatinai apgyvendintam vaikui kokybiškas globos
(rūpybos ), ugdymo ir socialines paslaugas;
 Sudaryti tinkamas sąlygas ir aplinką globojamiems vaikas saugiai augti , vystytis, tobulėti
ir pasiruošti grįžimui į šeimą ar savarankiškam gyvenimui.
 Teikti socialinę pagalbą į krizinę situaciją patekusioms šeimoms.
 Vykdyti globėjų, įtėvių mokymus ir konsultavimą.
 Vykdyti metodinio centro veiklą.
UŽDAVINIAI
 Užtikrinti teikiamų socialinių ir ugdymo paslaugų kokybę.
 Dirbti socialinį ugdomąjį darbą su vaiku ir jo tėvais, globėjais, įtėviais įgyvendinant vaiko
laikinosios ar nuolatinės globos (rūpybos) planą.
 Užtikrinti be tėvų globos likusiam vaikui globą (rūpybą), ginti vaiko asmenines, turtines
teises ir teisėtus interesus.
 Sudaryti vaikui artimas šeimos aplinkai gyvenimo sąlygas, atitinkančias jo amžių, sveikatą
ir brandą.
 Organizuoti ir teikti socialines paslaugas Utenos rajono šeimoms (moterims, vyrams su
vaikais) pakliuvusioms į krizinę situaciją ar patiriančioms smurtą šeimoje (toliau – smurtą
patiriančios šeimos).
 Mokyti globėjus, įtėvius ir juos konsultuoti.
 Dalintis gerąja socialinio ugdomojo darbo patirtimi.

PAGRINDINIAI VEIKLOS PRINCIPAI

Individualumas.

Komandinis darbas.

Demokratiškumas.

Humaniškumas.
I. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ
Utenos vaikų globos namai, įstaigos kodas 190990439, Vaižganto g. 50-1, Utena.
Utenos vaikų globos namai, toliau – Globos namai, yra Utenos rajono savivaldybės stacionari
socialines paslaugas teikianti biudžetinė įstaiga, finansuojama iš valstybės ir savivaldybės
biudžeto, teikianti globos (rūpybos), ugdymo ir socialines paslaugas be tėvų globos likusiems
vaikams, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba), arba laikinai Globos namuose
apgyvendintiems vaikams tol, kol bus išspręstas jų grąžinimo tėvams arba globos (rūpybos)
nustatymo klausimas bei teikia socialinę pagalbą į krizinę situaciją patekusioms šeimoms, vykdo
globėjų, įtėvių mokymus ir konsultavimą, vykdo metodinio centro veiklą.
Globos namai savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių Tautų vaiko teisių
konvencija, tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos
Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų
įstatymu, Lietuvos higienos norma HN 124:2009 „Vaikų socialinės globos įstaigos. Bendrieji
sveikatos saugos reikalavimai“, kitais teisės aktais ir globos namų nuostatais.
Globos namų pagrindinės veiklos rūšys: kita stacionarinė globos veikla, vaikų dienos priežiūros
veikla, kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo.
Globos namuose veikia 2 skyriai: Vaikų globos ir Paramos šeimai skyriai.
II. KELIAMŲ UŽDAVINIŲ IR TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS 2014 m.
2014 metais buvo siekiama ir toliau vadovautis parengtomis metodikomis, tvarkomis,
programomis siekiant kokybiško paslaugų teikimo. Dirbant su klientais veiklos buvo orientuotos
į Globos namų klientų socialinių, higienos, kasdieninių, savarankiškumo įgūdžių ugdymą ruošiant
vaikus savarankiškam gyvenimui, kūrėme saugią aplinką klientams, gerinome Globos namų
įvaizdį vykdydami kultūrines, sporto, klientų saviraiškos, specialistų gerosios patirties sklaidos
veiklas. Vykdomomis veiklomis tobulinome socialinių paslaugų teikimą prisitaikant prie
besikeičiančių socialinių poreikių ir pokyčių šalyje siekdami vaiko ir šeimos gerovės.
2014 m. duomenys apie Globos namų teikiamų paslaugų gavėjus pateikti 1,2 ir 3 lentelėse.
1 lentelė
Vaikų apgyvendinimas
2014 m.
Vaikų skaičius metų pradžioje
22
Vaikų skaičius metų pabaigoje
27
Per metus suteikta asmenims
72
paslaugų
Vaikai su negalia
4
Delinkventinio elgesio vaikai
10
Vaikai su specialiais poreikiais
11
(mokosi pagal specialias
programas)

Grįžo namo pas biologinius tėvus
Perkelti gyventi į globėjų šeimą
Perkelti gyventi į šeimyną
Liko gyventi Globos namuose
Sulaukę pilnametystės išėjo gyventi savarankiškai
Sulaukę pilnametystės ir liko gyventi Globos namuose
Išvyko į kitą Globos įstaigą

2 lentelė
Globojamų vaikų išleidimas
2014 m.
32
5
4
27
3
2
0

Globos namų Vaikų globos skyriuje 2015 m. sausio 2 d. buvo teikiamos socialinės globos
paslaugos 72 vaikams 1-17 metų amžiaus. Per šiuos metus, vadovaujantis Utenos rajono
savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Utenos rajono savivaldybės administracijos
Vaiko teisų apsaugos skyriaus vaiko paėmimo ir jo laikino apgyvendinimo aktais, paskirta
laikinoji institucinė globa (rūpyba) 72-iems vaikams, kuriems taip pat suteiktos socialinės globos
paslaugos Globos namų Vaikų globos skyriuje. Išlieka tos pačios pagrindinės vaikų
apgyvendinimo priežastys – asocialus tėvų gyvenimo būdas, girtavimas, socialinių įgūdžių stoka,
įvairaus pobūdžio smurtas.
Globos namai, planuodami ir teikdami socialinę globą (rūpybą) globojamiems vaikams
bei stiprindami vaiko ir jo biologinės šeimos santykius siekiant vaiką grąžinti į šeimą, glaudžiai
bendradarbiauja su Utenos rajono savivaldybės Vaikų teisių apsaugos skyriaus specialistais,
Utenos rajono socialinių paslaugų centro socialinėmis darbuotojomis, dirbančiomis su socialinės
rizikos šeimomis, sveikatos priežiūros, pedagoginės – psichologinės tarnybos, švietimo ir ugdymo
įstaigomis, tėvais, o esant poreikiui ir galimybėms, su vaiko artimaisiais ir giminaičiais, kitų
institucijų specialistais. Dėka bendro darbo dirbant tiek su globojamais vaikais, tiek jų
biologinėmis šeimomis, 32 vaikai grąžinti į šeimas, 5 vaikams nustatyta globa globėjų šeimose,
kiti 2 jaunuoliai sulaukę pilnametystės, jų pageidavimu, liko gyventi Globos namuose, nes toliau
tęsia mokslus, o 3 jaunuoliai, sulaukę pilnametystės, išvyko gyventi savarankiškai su kuriais ir
toliau palaikomi ryšiai( psichologų konsultacija, socialinių, darbuotojų, pedagogų konsultacijos,
stiprinami gyvenimo įgūdžiai) . Toliau teikiamos socialinės globos paslaugos 27 vaikams.
Vykdant ugdymo ir socialinių paslaugų gerinimą 2014 metais darbuotojai palaikė
artimus ryšius su globotinių mokymosi įstaigomis užtikrinant 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 5 mokymosi sutartys su Utenos regioniniu profesinio
mokymo centru ir Panevėžio Margaritos Rinkevičaitės 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“. Glaudžiai bendradarbiaujame su
Utenos kultūros centru, Utenos A.M Miškinių VšĮ biblioteka. 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 – kultūrizmo užsiėmimus, 1
– menų ir dizaino užsiėmimus, 2 – gitaros pamokas.
Vykdant Globos namų klientų socialinių, higienos, kasdieninių,
savarankiškumo įgūdžių ugdymą 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.
Įgyvendinant globotinių individualius socialinės globos planus aktyviai įtraukiami
vaikų biologiniai tėvai, artimieji. Sustiprėjo ryšiai su vaikų tėvais. 2013 m. sudaryta 11 laikino
svečiavimosi sutarčių. 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).
Globotinių tėvai lanko Pozityvios tėvystės mokymus, kuriuos veda įstaigos specialistai.
Veikia Utenos rajono globėjų klubo veikla, kurios iniciatoriai yra įstaigos darbuotojai. Vykdomas
globėjų, įtėvių ir jų globotinių konsultavimas, kad pasikeitus globėjui vaiko globa būtų efektyvi ir
sklandi. Įstaigos patalpose sudarytos sąlygos veikti VŠĮ Utenos apskrities vyrų krizių centrui, kurio
tikslas padėti vaikui ir jo tėvams. Pagalba teikiama ne tik moterims, bet ir vyrams.
3 lentelė
Paramos šeimai skyriuje teikiamų paslaugų pasiskirstymas pagal šeimų skaičių
2014 m.
Suaugusių

Per metus suteikta asmenims paslaugų
Grįžo į namus
Pakeitė gyvenamąją vietą
Sutartis nutraukta, vaikai liko VGN

Vaikų

Viso

12
(1 19
31
pilna
šeima)
4 moterys su vaikais
4 moterys su vaiku
1

2014 metais Paramos šeimai skyriuje buvo apgyvendintos ir laikinas prieglobstis suteiktas 12
suaugusiųjų (1 pilna šeima) ir 19 jų vaikų. Užregistruota 21 paslaugų teikimo atvejis. 5 moterims
su vaikais Globos namuose paslaugos buvo teiktos po kelis kartus. 2 moterims buvo teikta 3 parų
laikino apnakvindinimo paslauga po keletą kartų (motinai sudarant galimybę nakvoti su savo
vaikais, nors vaikams nustatyta institucinė globa).
2 mamoms Priėmimo planavimo komisijos suteikto termino nepakako problemoms išspręsti, joms
gyvenimo terminas Globos namuose buvo pratęstas. Kitoms suteikto laikino apsigyvenimo
termino Globos namuose pakako, ir joms pasisekė pozityviai išspręsti savo problemas. 4 moterys
su vaikais grįžo gyventi į savo namus, 1 moteris įsigijo nuosavą būstą ir jame apsigyveno, 3
moterys susirado naują gyvenamąją vietą.
2014 metais su 1 klientės šeima buvo nutraukta sutartis, jos pačios iniciatyva, 3 vaikai liko gyventi
Globos namuose.
2014 m. įvertinus poreikį aktyviau yra teikiamos nestacionarios paslaugos šeimoms. 3 klientėms
teiktos nestacionarios socialinės paslaugos: vaiko priežiūros paslauga, socialinių įgūdžių ugdymo,
psichologo ir socialinio darbuotojo konsultacijos.
2014-09-01 direktoriaus įsakymu Nr.1-101 patvirtinta nauja forma „Utenos vaikų globos namų
Paramos šeimai skyriaus sutartis“.

Vykdyta daug individualių konsultacijų, ne tik su moterimis, bet ir su jų sutuoktiniais, vaikais,
artimaisiais. Dalis klienčių nukreipta medikamentiniam gydymui. Klientams, kurie gyvena
Paramos šeimai skyriuje ir globojamų vaikų tėvams vyko Pozityvios tėvystės mokymai.
Didelis dėmesys skirtas šeimos artimųjų įgalinimui pagalbos šeimai procese. Šiam tikslui pasiekti
intensyviai bendradarbiauta su Socialinių paslaugų centro socialiniais darbuotojais.
23 moterims buvo teiktos individualios konsultacijos, mokymai, grupiniai susitikimai joms
stacionariai negyvenant Paramos šeimai skyriuje. Vyko intensyvus darbas su moterimis, kurių
vaikai gyvena Globos namuose, siekiant subrandinti jų vidinę motyvaciją pokyčiams.
Organizuojant pagalbą šeimoms efektyviai bendradarbiaujama su Utenos apskrities vyrų krizių
centru, Utenos raj. savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriumi, Turto valdymo skyriumi,
Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyriumi, Socialinių paslaugų centro socialiniais
darbuotojais, Utenos rajono apskrities policijos pareigūnais, VšĮ Utenos priminės sveikatos
priežiūros centru, Darbo birža, Dauniškio gimnazijos suaugusiųjų skyriumi ir kt.
Veiklos prioritetais išliko moterų ir vyrų gerovės kūrimas, socialinių įgūdžių ugdymas, savivertės
stiprinimas, priklausomybių šalinimas, kliento motyvacijos ugdymas, kliento atsparumo neigiamai
aplinkai ugdymas ir palaikymas.
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 organizuotos trys įvadinių globėjų ir įtėvių mokymo grupės ir tęstiniai mokymai
esamiems globėjams: „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.




2014 m. parengti ir laimėti, įgyvendinti projektai:
„Globos ir įvaikinimo sistemos tobulinimas 2013-2015 m. Utenos, Zarasų, Molėtų, Rokiškio
rajonuose“. Gautas 63 223 Lt finansavimas. Projekto veiklos yra adresuojamos Utenos, Molėtų,
Rokiškio, Zarasų, Kupiškio, Ukmergės rajonų globėjams, kurie ketina ateityje ir jau augina ir
susiduria su globojamų vaikų ugdymo ir auklėjimo problemomis. SADM konkursas.
Utenos rajono savivaldybės konkursuose: kultūros, sveikatos, edukacinės veiklos, vaikų vasaros
poilsio socializacijos programų rėmimo konkursuose. Bendroje sumoje projekto veiklų
įgyvendinimui skirta 5 400 Lt. Vykdomi projektai yra tęstiniai. Projektai: ,,Sveikata – geriausia
vaikui dovana” – skirtas finansavimas 3000 Lt, “Rizikos grupės vaikų klubo “Saturnas” vasaros
stovykla “Draugystė” – skirtas finansavimas 2000 Lt, „Puoselėju gamtą savo kieme“ – 400 Lt.
Vykdant projektines veiklas, ugdant globotinių ir ugdytinių socialinius, komunikacinius, sveikatos
gebėjimus ir organizuojant aktyvias sociokultūrines veiklas auga vaikų kūrybiniai,
komunikaciniai, pilietiniai ir socialiniai gebėjimai. Sustiprėja vaikų sveikatos ir sveikos
gyvensenos įgūdžiai. Organizuojamų individualių ir grupinių susitikimų metu sustiprėja vaikų

savivertė, pasitikėjimas savo jėgomis, auga savęs ir savo galių pažinimas ir panaudojimas
pozityviems tikslams įgyvendinti. Projektinių veiklų metu sustiprėja vaikų pilietiškumo jausmas,
ugdomas visuomeniškumo jausmas. Svarbus dėmesys skiriamas vaikų fizinių ir emocinių
gebėjimų ugdymui.
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 201407-25), 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.
Buvo atnaujinta ir sukurta jauki ir saugi aplinka klientams iš rėmėjų 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.
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".
2014 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.
III. VADOVO INDĖLIS TOBULINANT ĮSTAIGOS VEIKLĄ
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.
2014 m. įvertinus poreikį aktyviau teikiamos ir plėtojamos 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".
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.
Utenos vaikų globos namai 2014 metų spalio mėnesį pateikė L:ietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministerijai anketą – klausimyną apie bandomąjį projektą įgyvendinant perėjimo
nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų likusiems be tėvų globos
vaikams 2014 – 2020 metais veiksmų planą.
Bendradarbiaujant su VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“ projekte „Pokyčių sparnai“ apie
Utenos vaikų globos namų gerąją darbo patirtį deinstitualizacijos srityje kuriamas 3 minučių

vaizdo klipas, kuris, esant galimybėms, bus pristatytas televizijoje ir kitose visuomenės
informavimo priemonėse.

IV. 2015 m. VEIKLOS TURINYS
2015 metams Globos namuose keliami 6 pagrindiniai veiklos uždaviniai:
1. Tikslas: Ugdymo ir socialinių paslaugų gerinimas, prisitaikant prie besikeičiančių socialinių
poreikių ir pokyčių šalyje.
2. Tikslas: Saugios aplinkos kūrimas.
3. Tikslas: Globos namų klientų savarankiškumo, socialinių, higienos, kasdieninių, įgūdžių
ugdymas.
4. Tikslas: Globos namų kultūros kėlimas.
5. Tikslas. Skleisti, kaupti ir sisteminti gerąją praktinę darbo patirtį.
6. Tikslas. Valdymo tobulinimas.

1 Tikslas: Ugdymo ir socialinių paslaugų gerinimas.
Priemonės

1.1.Panaudoti
individualizavi
mą ir
diferencijavimą
teikiant
socialines
paslaugas
vaikams.

Atsakingi
vykdytojai

Soc.
pedagogai
Soc.
darbuotojai

1.2. Du kartus
V. Vainauskas
per metus atlikti
globotinių ISGP
peržiūrą.

Vykdym Reikalingo
Sėkmės
o laikas
s
kriterijai
lėšos,
(laukiamas
ištekliai
rezultatas)
2015 m. Savivaldyb Bus tenkinami
sausisės lėšos.
individualūs
gruodis
ugdytinių
poreikiai, pagal
vaiko poreikius.

2015 m.
birželis,
gruodis

Žmogiškiej
i ištekliai

Vaiko poreikių
analizė,
prioritetų
nustatymas.
Pokyčių
įvertinimas,
specialistų darbo
įvertinimas.

Pastabos

Kiekvieno
globojamo
vaiko išsamus
ir
visapusiškas
poreikių
įvertinimas,
socialinių
paslaugų
poreikio
nustatymas.
Atvykus
naujam
globotiniui
per pirmąją jo
gyvenimo
savaitę
susirinkus
specialistų
komandai
aptarti jo
poreikius,
tenkinimo ir
įgyvendinimo
galimybes.
Tikslinga
sukurti atskirą
vaiko
poreikių

vertinimo,
pervertinimo
ir ISGP
sudarymo,
koregavimo
tvarką.
1.3.Plėtoti
ryšius su
kolegialiomis
institucijomis,
siekiant
užtikrinti vaikų
mokyklos
lankomumą,
akademinius
pasiekimus.

Soc.
pedagogai,
psichologė

2015 m.
kovasbirželis,
rugsėjis
- gruodis

Žmogiškiej
i
ištekliai.

1.4. Globotinių
mokymosi ir
mokyklos
lankomumo
skatinimas,
pamokų ruošos
aktyvinimas.

Soc.
pedagogai,
soc.
darbuotojai

2015 m.

Žmogiškiej
i
ištekliai.
Įstaigos
lėšos

Tobulės laiko
vadyba, gerės
darbo kokybė.
Sustiprės
institucinis
bendradarbiavim
as. Operatyvus ir
kompetentingas
problemų
sprendimas.
Vaiko emocinės
savijautos
mokykloje
analizė ir
užtikrinimas.

Specialistų
komanda,
esant
poreikiui,
vysta į
globotinių
mokyklas,
sudaro ir
kartu su
mokykla
įgyvendina
pagalbos
vaikui planą.
Rekomendaci
jų rengimas,
pritaikymas
mokykloje,
monitoringas.
Vaiko
Į
pamokų
akademinių
ruošos veiklą
pasiekimų ir
įtraukti
A.
galimybių
Šapokos
analizė.
gimnazijos
Sumažės
mokinius,
praleistų pamokų kitus
mokykloje
savanorius.
skaičius. Vaikai
aktyviau ruoš
namų darbus,
sustiprės vaikų
akademiniai
gebėjimai.

1.5. Užtikrinti
vaikų ir jų
artimųjų
bendravimą,
ryšių
palaikymą.

Soc.
darbuotojai

2015 m.

Žmogiškiej
i
ištekliai.
Įstaigos
lėšos

Vaikai išlaikys
savo giminystės
ryšius, ugdys
šeimos vertybes,
sustiprins savo
savivertę.
Nežinomų
giminaičių
paieška.

1.6.Teikti
kompleksines
socialines
paslaugas
globotinių
šeimoms,
padedant
vaikams
palaikyti ryšius
su biologiniais
tėvais ir
artimaisiais.

A.Zlataravičie
nė

2015m.

Įstaigos
lėšos,
SADM
lėšos,
žmogiškieji
ištekliai,

Sustiprės vaikų
emocinis
saugumas,
glaudesni ryšiai
su globotinių
tėvais. Sustiprės
vaikų
savarankiškumas
, emocinis
saugumas bei
integracija į
visuomenę.
Išsiplės vaikų
veiklos ir
saviraiškos
sritys, bus
tenkinami vaikų
individualūs
poreikiai.

1.7.Rengti
įvadinius ir
tęstinius globėjų
ir įtėvių
mokymus,

A.Zlataravičie
nė
D.Deveikienė
D. Beikuvienė
G. Bernotienė

2015 m.

Įstaigos
lėšos,
SADM
lėšos.

Sustiprės tėvų
pozityvios
tėvystės
įgūdžiai,
sumažės
institucijoje
globojamų vaikų
skaičius.
Sumažėjęs
institucijoje
globojamų vaikų
skaičius,

Darbuotojai
aktyviai
palaikys
ryšius
su
vaikų
artimaisiais,
nuolat
kontaktuos
telefonu, vyks
aplankyti,
pagal
galimybes
įtrauks tėvus,
giminaičius į
vaikų
auklėjimo
procesus.
Dalyvauti
priimant
sprendimus
susijusius su
vaiku,
prisiimti
atsakomybę
už pasekmes.

Grupiniai
tėvų
užsiėmimai
pozityviai
tėvystei
skatinti.

Gautas
SADM
projekto
finansavimas
(tęstinis).

įtraukiant
Utenos globėjų
klubą. Globėjų
konsultavimas.
Sustiprinti
Utenos rajono
šeimynų ir
Utenos vaikų
globos namų
bendradarbiavi
mą, rengiant
bendrus
susitikimus,
šventes,
organizuojant
vaikų
užimtumą.

prevencija,
savalaikė ir
prieinama
pagalba globėjų
šeimoms,
globojamiems
vaikams.

Utenos
globėjų klubas
Utenos rajono
šeimynos
Utenos vaikų
globos namai

1.8. Įgyvendinti
„Vaikų,
gyvenančių
Utenos vaikų
globos
namuose,
rengimo globai
ir įvaikinimui
programą“.

Soc.
darbuotojai,
Soc.
pedagogai,
soc.
darbuotojų
padėjėjai,
psichologė,
administracija
.

2015 m.

Žmogiškiej
i resursai

1.9.Teikti
kompleksinę
pagalbą į
krizinę situaciją
patekusioms
šeimoms,
taikant
prevencines ir
intervencines
priemones
krizės metu.

E. Vaišnoraitė
E. Kornevas
A.Zlataravičie
nė

2015 m.

Įstaigos ir
SADM
lėšos

1.10.Mažinti
D. Deveikienė
stacionarių
A. Šapokienė
paslaugų
E. Vaišnoraitė
teikimą ir pereiti
prie

2015 m.

Įstaigos
lėšos

Globos namų
globotiniai bus
pasirengę
pokyčiams,
palaikomas ryšys
su globėjų,
įvaikintojų
šeimomis,
sumažinti
adaptacijos
naujoje aplinkoje
sunkumai.
Sustiprės šeimų
gebėjimai, vaikų
ir tėvų ryšiai,
tėvai įgis žinių
auklėjant vaikus,
sustiprės
motyvacija
gyvenimo būdo
keitimui, vaikų
susigrąžinimui,
įsitvirtinimui
darbo rinkoje.

Visi Globos
namų
darbuotojai
apmokyti
pagal
programą,
naujai atėję
darbuotojai
supažindinam
i su
programa.

Didesnis
skaičius šeimų
gaus reikalingas
paslaugas
nekeisdami savo

Mažėjant
šeimų
skaičiui,
kurioms
teikiamos

Parengtas
SADM
projektas
finansavimui
gauti.
Bendradarbia
uti su Utenos
apskrities
vyrų krizių
centru.

kompleksiškai
teikiamų
nestacionarių
paslaugų
sistemos, kuri
sudarys
galimybes
kiekvienam
vaikui ar jo
šeimai
(globėjams,
rūpintojams)
gauti
individualias
pagal poreikius
paslaugas
ir
reikiamą
pagalbą
bendruomenėje.
1.11.Organizuot S.
i ir teikti
Gečiauskienė
savalaikes ir
tinkamas
sveikatos
priežiūros
paslaugas.

1.12.Vaikų
vasaros poilsio
stovyklų,
atostogų
užimtumo
organizavimas.

E. Kornevas
A.Zlataravičien
ė

gyvenamosios
vietos. Sustiprės
šeimų gebėjimai,
bus suteikta
savalaikė
psichologo
pagalba.
Sumažės globos
namuose
augančių vaikų
skaičius.

stacionarios
paslaugos,
pereinama
prie
nestacionarių
paslaugų
teikimo,
prieinamumo
bendruomene
i.

2015 m.

Įstaigos,
rėmėjų
lėšos,
žmogiškieji
resursai.

Pagerės vaikų
sveikatos būklė,
vykdomi
prevenciniai
sveiktos
patikrinimai.
Atliktos
reikalingos
operacijos,
profilaktiniai ir
gydomieji
odontologijos
patikrinimai.

Intensyvus
ryšių
palaikymas su
pediatrais,
Vilniaus
universiteto
Santariškių
ligoninės
medikais,
kitais
specialistais.

2015m.

Įstaigos,
rėmėjų,
laimėtų
projektų
lėšos,
žmogiškieji
resursai.

Tikslingas vaikų
užimtumas
vasaros atostogų
metu stiprins
vaikų socialinius
įgūdžiu ir
fizinius s
gebėjimus,
mažės
nusikalstamumas
. Vaikai išmoks
turiningo
laisvalaikio
leidimo būdų.
Aplinkos
pakeitimas

Parengti
projektai.
Nesant
pakankamam
finansavimui
organizuojam
os dienos
stovyklos
Globos
namuose.

teigiamai įtakos
vaikų savijautą.
1.13.Vaiko
gerovės
komisijos
posėdžiai.

V. Vainauskas

2015 m.
pagal
poreikį,
ne
mažiau
kaip 1
kartą per
ketvirtį.

Žmogiškiej
i resursai.

Svarstomi
klausimai, susiję
su vaikų elgesio
problemomis, o
taip pat kitos
aktualios Globos
namų gyvenimo
problemos.
Parengiamas
vaiko elgesio
korekcijos
planas,
rekomendacijos.

2 Tikslas: Saugios aplinkos kūrimas.
Priemonės

Atsakingi
vykdytojai

Vykdym
o laikas

Reikalingo
s
lėšos,
ištekliai

Sėkmės
kriterijai
(laukiamas
rezultatas)

Pastabos

2.1.Sukurti
tinkamą
ugdomąją ir
socialinę
aplinką vaiko
ir šeimos
poreikių
tenkinimui.

A.Zlataravičien
ė

2015 m.
visus
metus.

Įstaigos
lėšos,
SADM
lėšos.

Vaikai
apgyvendinti
šeimynų
principu,
užtikrinant 8
vaikų skaičių
vienoje
šeimynoje.
Vaikams sukurta
vystymosi,
fizinius poreikius
atitinkanti
aplinka.
Vaikų kambariai
garantuoja
vaikams
privatumą ir
atitinka jų
poreikius.

Vaikų
gyvenimas
šeimynose
skirstomas
atsižvelgiant į
vaikų amžių,
giminystės
ryšius.
Vaikams
sudaryta
galimybė
patiems
gaminti maistą,
ugdyti
savarankiškum
o gebėjimus.

Šeimos,
išgyvenančios
krizę, turės kur
apsigyventi
saugioje
aplinkoje.

Laikinai
apgyvendinti
rizikos šeimas,
kartu su
vaikais kol

Mažės vaikų
augančių globos
įstaigose
skaičius.
Pagerės šeimų
gyvenimiški
įgūdžiai.

2.2.
Įgyvendinti
Globos namų
„Naujo vaiko
sėkmingos
adaptacijos
programą
psichologinio
saugumo
užtikrinimui
Utenos vaikų
globos
namuose“

Soc.
2015 m.
darbuotojai,
Soc. pedagogai,
soc. darbuotojų
padėjėjai,
psichologė,
administracija.

2.3.Klientų
gyvenamųjų
patalpų
remontas,
aprūpinimas
reikalingais
baldais,
buitine
technika.

Administracija

2015 m.

Žmogiškiej Naujai
i resursai
apgyvendinti
vaiki patirs
mažesnę
psichologinę
traumą
pirmosiomis jo
gyvenimo
dienomis Globos
namuose. Bus
suteikta
savalaikė,
profesionali
pagalba.
Įstaigos,
Globos namų
rėmėjų
patalpų atitikimo
lėšos.
remontas pagal
Globos įstaigų
licenzijavimui
keliamus
reikalavimus.
Buities technikos
įsigijimas.

šeima įveiks
krizę
išvengiant
vaikų
atskyrimo nuo
tėvų. Vykdyti
socialines
pratybas
mokant
šeimas
socialinių,
namų ruošos,
maisto
gaminimo
įgūdžių.

Klientų
kambariai
atitinka klientų
individualius
poreikius,
užtikrina
saugumą,
aprūpinti
reikalingais
baldais
asmeniniams
daiktams
susidėti.

2.4.
Aktyvinti
neigiamų
reiškinių
prevenciją.

Soc. pedagogai, 2015 m.
soc.
darbuotojai,
bendrosios
praktikos
slaugytoja,
laisvalaikio
užimtumo
specialistas

Įstaigos,
rėmėjų
lėšos,
žmogiškiej
i resursai.

2.5.
Nuosekliai
įgyvendinti
globos namų
„Rengimo
šeimai ir
lytiškumo
ugdymo
programą“

Soc.
darbuotojai,
soc. pedagogai,
bendrosios
praktikos
slaugytoja,
psichologė.

2015 m.

Žmogiškiej Globotiniai bus
i resursai
labiau pasirengę
tėvystei ir
motinystei,
sustiprės šeimos
ir savęs
vertinimo
vertybės.Sustiprė
s pasirengimo
savarankiškam
gyvenimui
įgūdžiai.

2015 m.

Žmogiškiej Veiklos
i resursai
viešumas ir
skaidrumas.
Globotinių
individualių
gebėjimų
skatinimas per
parodomąsias
veiklas,
savivertės
stiprėjimas.

2.6. Nuolat
E. Kornevas
teikti
informaciją,
viešinti
veiklas
Globos namų
internetinėje
svetainėje,
dalyvauti
valstybiniuos
e ir
regioniniuose

Sumažintas
rūkančių
globotinių
skaičius.
Sustiprės klientų
savivertės
jausmas.
Alternatyvių ir
socialiai
brandžių
laisvalaikio,
bendravimo
formų atradimas
ir panaudojimas.
Brandžių
tarpasmeninių
santykių
kūrimas.
Saugaus
naudojimosi
internetu
mokymasis.

Sveikos
gyvensenos
įgūdžius,
emocinį
atsparumą,
prasmingus
laisvalaikio
leidimo būdus
ugdysime kartu
su A. Šapokos
gimnazijos
mokiniais.

2015 m.
Globos
namuose bus
nemažas
skaičius (4)
globotinių
sulaukusių
pilnametystės.
Todėl svarbu
šiuos
globotinius
parengti
šeimos
planavimui.

konkursuose,
projektuose.

3 Tikslas: Globos namų klientų socialinių, higienos, kasdieninių,
savarankiškumo įgūdžių ugdymas
Priemonės

Atsakingi
vykdytojai

Vykdymo Reikalingos
laikas
lėšos,
ištekliai

3.1.Socialinių
įgūdžių ir
savarankiško
gyvenimo
ugdymo
programų
pritaikymas,
Globos namų
„Globotinių
savarankiško
gyvenimo
įgūdžių
ugdymo
programos“
įgyvendinimas
, profesinis
orientavimas.

M. Jašinas
N. Tylienė
G. Bernotienė

2015 m.

Žmogiškie
ji
ištekliai,
įstaigos,
rėmėjų
lėšos,
Vilniaus
personalo
vadovų
klubas

3.2.Palaikymo
paslaugos
teikimas iš
Globos namų
išėjusiems,
sulaukus 18
metų,
globotiniams.

Vaiko kontaktinis
asmuo

2015 m.

Įstaigos
resursai,
rėmėjų
lėšos

Sėkmės
kriterijai
(laukiamas
rezultatas)
Sustiprės vaikų,
emocinis
saugumas.
Išsiplės vaikų
veiklos ir
saviraiškos
sritys, bus
tenkinami
individualūs
poreikiai.
Globotiniai bus
įgiję žinių,
įvertinę savo
gebėjimus
pasirenkant
profesiją

Vaikams
išėjusiems iš
Globos namų
sudarytos
sąlygos
išsiskalbti
drabužius,
pasikalbėti ir
psitarti dėl
priimamų
sprendimų,
pagalba

Pastabos

Globotiniams
, kuriems
sueina 15 m.
sustiprinta
pasirengimo
savarankiška
m gyvenimui
programa,
sudarant
planą ir jį
įgyvendinant
su darbuotojų
pagalba.
Dėmesys
skiriamas
mokslų ir
įsidarbinamu
mo
suderinimui,
gebėjimui
pasirinkti,
kasdienių,
savęs
apsitarnavim
o įgūdžių
stiprinimui,
ekonominiam
raštingumui
ugdyti.
Utenos vaikų
globos namai
įsikūrę
Utenos
miesto
centre,
geografiškai
patogioje
vietoje, todėl
buvusiems
globotiniams
patogus

3.3.
Įgyvendinti
programas
„Zipio
draugai“ ir
„Įveikime
kartu“

N. Tylienė
I. Treinienė
D. Biklienė

2015 m.
kovas,
spalis

Žmogiškie
ji ištekliai

3.4. Darbinių
veiklų metu
ugdyti vaikų ir
suaugusių
klientų
kasdienio
gyvenimo
įgūdžius.

D. Bikelienė
D. Gudas
D. Beikuvienė
A. Šapokienė

2015 m.

Žmogiškie
ji
Ištekliai,
įstaigos
lėšos.

3.5.Globotinių
maisto
gaminimo
įgūdžių
ugdymas.
maisto
gamybos,
serviravimo

K. Grumbinienė
I. Trainienė
G. Bernotienė

2015 m.

Paramos ir
įstaigos
lėšos

tvarkantis
dokumentus
išmokoms gauti,
galimybė gauti
paramos maistu
iš sukauptos
Maisto banko
paramos.
Sustiprės
globotinių
socialiniai
įgūdžiai bei
pozityvus savęs
vertinimas.
Didės globotinių
savarankiškuma
s ir pasitikėjimas
savimi, vaikas
mokysis vertinti
savo veiklą.
Nuolat
bendraudami
mokydamiesi
tėvai, vaikai,
darbuotojai
patys imsis
atsakomybės,
nustatydami
problemas ir
ieškodami jų
sprendimo būdų.
Paramos šeimai
klientai prisidės
prie Globos
namų darbinės
veiklos,
sustiprins savo
darbinius
gebėjimus.
Vaikai sustiprins
maisto
gaminimo
įgūdžius,
sustiprės
savarankiškumo
įgūdžiai.

teikiamų
paslaugų
prieinamuma
s.

Bus parvestos
programų
grupės, 2
grupės per
metus.

Įrengtose
šeimynų
virtuvėlėse
gaminamas
maistas,
galimybė
gamintis
papildomai.
Maisto

grupiniai
užsiėmimai.

3.6. Pereiti
prie maisto
gaminimo
šeimynose

A. Aniukštytė
Šeimynų darbuotojai

Nuo 2015 Įstaigos
m. birželio lėšos
mėn.

3.7. Ugdyti
globotinių
ekonominį
raštingumą.

Soc.pedagogai,
soc.darbuotojai
L.Ryliškienė

2015 m.
sausis birželis

Sustiprės vaikų
maisto
gaminimo
įgūdžiai. Vaikai
bus natūraliai
supažindinami
su
parduotuvėmis,
pirkiniais, kainų
politika. Atsiras
galimybė
panaikinti
bendros
valgyklos
veiklą.

Žmogiškie
ji resursai

Globotiniai
išmoks teisingai
konvertuoti litus
į eurus, pripras
prie ekonominio
santykio, kainų.
Gaus žinių apie
konvertavimą,
stebės kainas,
išmoks planuoti
savo pajamas ir
išlaidas.

4. Tikslas: Globos namų kultūros kėlimas.
4.1. Dalyvauti D. Beikuvienė
Utenos miesto A. Šapokienė
parodose,
E. Kornevas
renginiuose,
tarptautiniuose
ir
regioniniuose
konkursuose.

2015 m.

Žmogiškieji
ištekliai,
įstaigos lėšos.

Globotiniai
viešai
eksponuos savo
darbus, įgis ir
stiprins
socialinę patirtį,
padedančią
integruotis
visuomenėje.

ruošimas
svečių
priėmimui,
šventėms.
Dalis vaikų
globos
(rūpybos)
išmokos dalį
gauna į
asmenines
sąskaitas,
todėl jie
maitinasi
savarankiškai
, prižiūrint
darbuotojams
. Praėjusių
metų patirtis
rodo, kad tai
teigiam
praktika.
Nuo 2015 m.
sausio mėn.
pasikeitus
Lietuvos
valiutai
globotiniai
turės išmokti
konvertuoti
litus į eurus,
suprasti it
naudoti
eurus, jų
santykį,
kainų
skaitmeninius
pokyčius.

2015 m.

Žmogiškieji
ištekliai,
įstaigos lėšos.

Pozityvūs
santykiai
Globos namų
bendruomenėje.
Visuomenės
nuostatų
formavimas,
veiklos
visuomenei
pristatymas.

4.3.Globos
namų tradicijų
laikymasis bei
vertybių
puoselėjimas.

A.Zlataravičienė 2015m.

Įstaigos lėšos,
asmeninės
bendruomenės
narių lėšos

4.4. Rėmėjų
paieška

Soc. pedagogai, 2015 m.
soc. darbuotojai,
soc. darbuotojų
padėjėjai,
administracija

Žmogiškieji
ištekliai

Pozityvūs
santykiai
Globos namų
bendruomenėje,
teigiamas
mikroklimatas.
Organizuoti
Atvirų durų
dienas, paramos
akcijas.
Bendruomenėje
švęsti
kalendorines,
tradicines
šventes.
Didesnės
galimybės vaikų
laisvalaikiui ir
ugdymui
organizuoti.

4.2.
E. Kornevas
Organizuoti
šventes,
įtraukiant
globotinių
šeimų narius,
artimuosius.
Stiprinti
bendravimą su
kitomis šalies
globos
institucijomis.

Kvadrato
varžybos,
šokių
maratonas,
šaškių
turnyras,
dviračių
varžybos,
riedučių
varžybos,
senių
besmegenių
lipdymo
konkursas ir
kiti renginiai,
kuriuose
vaikai pajustų
sėkmę ir
mokytųsi
turiningai
leisti
laisvalaikį,
ugdytų
meninius ir
kūrybinius
gebėjimus.

5. Tikslas. Skleisti, kaupti ir sisteminti gerąją praktinę darbo patirtį.
1. Uždavinys Skleisti, kaupti ir sisteminti gerąją praktinę darbo patirtį.
Priemonės
Atsakingi
Vykdy Reikalingo
Sėkmės
vykdytojai
mo
s
kriterijai
laikas
lėšos,
(laukiamas
ištekliai
rezultatas)

Pastabos

5.1.Globos namų
darbuotojų
mokymai
profesionaliam
darbui ruošiant
vaikus globai ar
įvaikinimui,
mokymų
monitoringas.

D. Deveikienė
A.Zlataravičienė
E. Vaišnoraitė

2015m. SADM
balandis lėšos,
- spalis žmoniškieji
resursai

Pakils globos
institucijose
dirbančių
žmonių
kompetencija,
naujų darbo
metodų sklaida,
globojamų
institucijoje
vaikų skaičiaus
mažėjimas.

5.2.Metodinio
centro
akredituotų 3
programų
vykdymas, kiti
gerosios patirties
sklaidos
renginiai.

A.Zlataravičienė

2015 m. Įstaigos
vasaris- lėšos
spalis

Pakilusi
socialinių
darbuotojų,
pedagogų
profesinė
kompetencija.
Gerosios
patirties sklaida.

5.3.Parengti
periodinę
kvalifikacijos
kėlimo programą
socialiniams
darbuotojams ir
socialinių
darbuotojų
padėjėjams (16
val.).

A.Zlataravičienė
D. Deveikienė
E. Vaišnoritė

2015m.
kovas

Žmogiškiej
i resursai

Pasidalinimas
gerąją patirtimi,
pažangių
socialinio darbo
metodų paieška
ir
pritaikomumas,
pakilusi darbo
kokybė.

Globos
namuose
parengtų ir
sėkmingai
vykdomų
programų
viešinimas,
sklaida,
pritaikomum
as kitose
globos
įstaigose.

5.4. Užtikrinti,
kad paslaugas
klientams teiktų
kvalifikuoti
darbuotojai,
darbuotojų
savipagalbos
grupės
užsiėmimai.

K. Grumbinienė
E. Vaišnoraitė

2015 m. Žmogiškiej
i ištekliai,
SADM
lėšos

Organizuoti
patiems ir
dalyvauti kitų
organizuojamuo
se seminaruose
darbuotojams,
tėvams
aktualiais
klausimais.
Skleisti, kaupti
ir sisteminti
gerąja praktinę
darbo patirtį.
Metodinio
ratelio veikla.

5.5. Seminarų,
mokymų ir kitos
sukauptos
mokomosios
medžiagos,
įgytos
kvalifikacijos
tobulinimo metu
perdavimas
kolegoms.
5.6.Rengti
projektus,
dalyvauti kitų
švietimo įstaigų
rengiamuose
projektuose.
Dalyvauti ES
parengiamuosiuo
se seminaruose,
ieškoti galimybių
dalyvauti ES
projektuose.

K. Grumbinienė

2015 m.

A.Zlataravičienė

2015 m. Fondų
lėšos

Darbuotojai
dalyvauja
kvalifikacijos
tobulinimo
renginiuose,
naujų metodų
sklaida ir
pritaikomumas
dirbant su
klientais.
Ryšiai su
partneriais iš
kitų šalių.

Gerės
pedagoginė
kompetencija,
dirbant su
globojamu
vaiku, krizę
išgyvenančia
šeima ir jos
nariais.
Darbuotojams
sudaromos
sąlygos ne
mažiau kaip 5
dienas per metus
skirti savo
kvalifikacijai.
Psichologė
darbuotojams 1
kartą ketvirtyje
organizuos su
tarpusavio
paramos
užsiėmimus.

5.7. Sudaryti
sąlygas šalies ir
užsienio studentų
praktikai,
savanorystei.

A.Zlataravičienė

2015 m. Žmogiškiej
i ištekliai,
įstaigos
lėšos.

Globotiniai turės
galimybę įgyti
kitokios
patirties,
užmegzti ryšius.
Darbuotojai
pasidalins savo
žiniomis, išplės
veiklas

6 Tikslas. Valdymo tobulinimas
Priemonės

Atsakingi
vykdytojai

6.1.Organizacijo D. Deveikienė
s valdymo
tobulinimas.

6.2.Įstaigos
pavadinimo ir
veiklos nuostatų
pakeitimas,
atitinkant
vykdomas
veiklas.

D. Deveikeinė

Sėkmės
kriterijai
(laukiamas
rezultatas)
Vadovų
dalyvavimas
seminaruose,
mokymuose,
inovatyvių
metodų
įgyvendinimas
.
Žmogiškiej Pasikeis
i ištekliai
įstaigos
pavadinimas.

Vykdymo Reikalingo
laikas
s
lėšos,
ištekliai
2015 m.
Žmogiškiej
i ištekliai.

2015 m.
gegužė

Pastabos

Užtikrinti,
kad visos
pareigybės
būtų užimtos
reikalaujamą
kvalifikaciją
turinčių
darbuotojų.
Įstaigos
pavadinimas
neatitinka
vykdomų
veiklų, vaikų
globos namų
pavadinimas
visuomenėje
turi neigiamą
atspalvį, tai
menkina
globojamų
vaikų
savivertę.

6.3.Atlikti
veiklos analizę
ir pateikti
pasiūlymus dėl
veiklos
tobulinimo.

A.Zlataravičien
ė

2015 m.
lapkritis

6.4.Inovatyvių
mokymosi
metodų
mokymasis ir
taikymas
plėtojant
socialinę
partnerystę.

D. Deveikienė

2015 m.

6.5.Globos
namų
patariamosios
tarybos
posėdžiai

A.Zlataravičien
ė

6.6. Stebėti ir
vertinti ugdymo
ir socialines
paslaugas.

V. Vainauskas

Žmogiškiej Naujų metodų
i
paieška.
ištekliai.
Įstaigos
vidaus
auditas,
rezultatų
analizė.

Žmogiškiej Vidinės
i
darnos
ištekliai.
bendruomenėj
e palaikymas
ir kūrybinio
psichologinio
klimato
sukūrimas ir
plėtojimas.
2015 m.
Žmogiškiej Įvairių Globos
pagal
i ištekliai
namams
poreikį,
aktualių
ne
veiklos sričių
mažiau
klausimų
kaip 1
kolegialus
kartą per
nagrinėjimas,
ketvirtį,
sprendimų
priėmimas,
pasiūlymų
administracija
i teikimas.
2015 m.
Žmogiškiej Sudaromi
1-2 kartus i ištekliai,
veiksmų
per metus įstaigos
planai siekiant
kiekvieno lėšos.
efektyvesnės
specialist
socialinės
o
pagalbos.
Įtvirtinami
vaiko pasiekti
gebėjimai,
įgytos
kompetencijos
. Kiekvienam
klientui
užvesta
reikalavimus

Parengtos 2
įsivertinimo
anketos:
darbuotojams
ir
globotiniams.
Apibendrinus
gautus
rezultatus
numatytas ir
įgyvendinama
s veiklos
tobulinimas.

Pagal Globos
namuose
patvirtintas
veiklų
stebėjimo
formas stebėti
ir vertinti
darbuotojų
veiklas

atitinkanti
byla.
Reikalingų
dokumentų
formų sklaida,
monitoringas,
pildymas.
Rizikos veiksniai
Skiriama vaiko globos (rūpybos) išmoka yra nepakankama tinkamai tenkinti globojamų vaikų
poreikiams.
Nepakankamai išvystyta partnerystė su kitų šalių partneriais.
Daugėja ypač didelių emocijų ir elgesio sutrikimų turinčių vaikų, kurie turi itin didelių somatinės
ir emocinės sveikatos sutrikimų.
Prioritetų ir galimybių paskirstymas. Didėjantis skurdas skatina pirmiausia pagalbos ieškoti
tenkinant šeimų ir jų vaikų fiziologinius poreikius, vėliau pagalbą orientuojant į ugdymo veiklas.
Menka biologinių šeimų iniciatyva, noras bendradarbiauti su specialistais.
Įgyvendinimo priežiūra ir visuomenės informavimas.
Veiklų viešinimas vyks visuotinių susirinkimų metu, įstaigos internetinėje svetainėje, radijuje,
žiniasklaidoje, bendruomenės renginių metu, rengiant atvirų durų dienas Globos namuose.
Globėjų mokymų, konsultavimo paslaugos bus viešinamos renginių metu, skaitomi pranešimai
seminarų metu, dalinamasi patirtimi patirties sklaidos renginiuose. Išleisti reklaminiai produktai.
Veiklų viešinimas vyks metodinės grupės posėdžiuose, įstaigos internetinėje svetainėje,
žiniasklaidoje, individualiuose pokalbiuose, bendruomenės renginių metu, rengiant atvirų durų
dienas Globos namuose.
Įgyvendinimo priežiūra ir visuomenės informavimas. Pokalbiai Globos namų darbuotojų
komandomis. Veiklų rezultatai aptariami darbuotojų susirinkimuose, priimami ir įgyvendinami
nutarimai dėl kasdienės veiklos korekcijos, naujų metodų ir priemonių paieškos, naudojimo.
Įgyvendinimas vyks vykdant stebėjimo, pokalbių su darbuotojais, globotiniais metodus, rezultatai
aptariami susirinkimų metu. Veiklos analizė, išvados.
Visuomenės informavimas vyks dokumentus patalpinant Globos namų internetinėje svetainėje,
rengiant ir įgyvendinant Globos namų veiklos planus, pritaikant inovatyvius ugdymo metodus.
UTENOS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ RENGINIŲ PLANAS
2015 m.
EIL.
NR.

RENGINIO PAVADINIMAS

NUMATOM
A

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Trijų karalių šventė
Sausio 13 minėjimas
Lietuvos nepriklausomybės minėjimas
Valentino diena
Užgavėnių šventė
Tarptautinė Moters diena

sausis
sausis
vasaris
vasaris
vasaris
kovas

7.

Kovo 11 minėjimas

kovas

NUMATOMI
RENGĖJAI,
ORGANIZATORIAI
G. Bernotienė
N. Tylienė
D.Beikuvienė
K. Grumbinienė
I.Treinienė
D. Gudas, M. Jašinas,
E. Kornevas
A.Šapokienė

8.
9.

Žemės diena
Savaitė be patyčių

10.

Tarptautinė juokų diena

balandis

D. Bikelienė

11.

Šv. Kaziuko mugė

balandis

E. Kornevas

12.
13.

Velykos
„Gandrinės“ Pavasario sugrįžimas. Medžio
puošimo šventė
Atvelykis
Motinos diena
Tarptautinė vaikų gynimo diena
Tėvo diena.
Mokslo metų užbaigimo šventė
Rugsėjo 1-sios šventė
Rudens šventė
Socialinio darbuotojo diena
Pedagogo diena
Rudens sporto šventė “Stipresni už vėją
2015„
Tarptautinė muzikos diena

balandis
balandis

I.Treinienė
A.Šapokienė

balandis
gegužė
birželis
birželis
birželis
rugsėjis
rugsėjis
rugsėjis
spalis
spalis
spalis

G. Bernotienė
A.Šapokienė
N. Tylienė
G. Bernotienė
D. Bikelienė
D. Beikuvienė
D. Bikelienė
K. Grumbinienė
I.Treinienė
M. Jašinas, D. Gudas
E. Kornevas
V. Bikinienė

lapkritis

N. Tylienė

26.

Mirusiųjų dienos paminėjimas
aplankant mirusiųjų globotinių kapus
Atvirų durų diena

gruodis

27.

Advento vakaras

gruodis

28.
29.

Eglutės įžiebimo šventė
Kalėdų senelio sutiktuvės/karnavalas

gruodis
gruodis

30.
31.

Kūčių vakaras
Šventinis susitikimas
„Šventų Kalėdų rytą“
Naujų metų sutikimas

gruodis
gruodis

A.Zlataravičienė
V. Bikinienė
K. Grumbinienė
N. Baltrūnaitė
I. Treinienė
N. Tylienė
V. Bikinienė
D. Beikuvienė
E.Kornevas
G. Bernotienė
D. Gudas

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

32.

kovas
K kovas

gruodis

M. Jašinas
E. Vaišnoraitė
K. Grumbinienė

E. Kornevas,
M. Jašinas

Parengė
Direktorė

Diana Deveikienė

