UTENOS ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRO
VEIKLOS PLANO įgyvendinimo ataskaita
2016 m.
Utenos rajono savivaldybės 2016 –2018 m. strateginio veiklos plano - socialinės apsaugos plėtojimo programa
Programos tikslas - užtikrinti įvairių socialinių grupių asmenų integraciją į bendruomenę
Programos uždavinys - Organizuoti socialines paslaugas įvairių socialinių grupių asmenims
Vertinimo kriterijus, mato
Atsakingi
Priemonės pavadinimas
Darbo/veiksmo
vienetai ir reikšmės
vykdytojai
ir jos kodas
pavadinimas
(pareigos,
Planuota reikšmė
Faktinė reikšmė
vardas, pavardė)
Socialinių įstaigų
veiklos išlaidos
10.1.1.01
Priemonei įgyvendinti
skirtos:
valstybės biudžeto lėšos

Asignavimai
(Eur)

426700
42500

pajamų įmokų lėšos

37000

kitos lėšos

347200
1. Ugdymo ir socialinių
paslaugų gerinimas,
prisitaikant prie
besikeičiančių socialinių
poreikių ir pokyčių šalyje
1.1.Panaudoti
individualizavimą ir
diferencijavimą teikiant
socialines paslaugas
vaikams.

1.1. Bus tenkinami
24 ugdytinių
individualūs
poreikiai (per metus
70 vaikų), pagal
vaiko poreikius.
Vaikui direktorės
įsakymu paskirtas

2016 m. sausio 1 d.
paslaugos buvo
teikiamos 29
vaikams ir
jaunuoliams. Per
metus papildomai

V. Vainauskas

Vertinimo
kriterijaus
neįvykdymo
priežastys

27 klientams
paslaugos
buvo
teikiamos
trumpiau nei
1 mėnuo.

kontaktinis asmuo.

1.2. Du kartus per metus
atlikti globotinių ISGP
peržiūrą.

suteiktos paslaugos
42 naujai
atvykusiems
vaikams ir
jaunuoliams.
Ilgalaikės socialinės
globos paslaugas –
20 vaikų likusių be
tėvų globos asmenų,
trumpalaikės
socialinės globos
paslaugas – 56
vaikai likę be tėvų
globos.

Visiems klientams
direktorės įsakymu
priskirtas
kontaktinis asmuo.
2016 metais
1.2. 100 proc.
kiekvienam naujai
visiems naujai
atvykusiems vaikams atvykusiam vaikui,
kuriam paslaugos
bus sudaryta ISGP.
buvo teikiamos
Bus sudaryta 40
ilgiau negu mėnesį,
naujų ISGP, ir atlikta vykdytas vaiko
50 ISGP peržiūrų.
poreikių vertinimas
(14), parengta
Vaiko poreikių
Individualios
analizė, prioritetų
nustatymas. Pokyčių socialinės globos
planai (6), kurių
įvertinimas,
peržiūra vykdoma
specialistų darbo
kas 6 mėnesius. Per
įvertinimas.
metus atlikta 38
Individualios

V. Vainauskas

Mažėjantis
klientų
skaičius,
kuriems
paslaugos
teikiamos
ilgiau nei
mėnesį.

1.3.Plėtoti ryšius su
kolegialiomis
institucijomis, siekiant
užtikrinti vaikų mokyklos
lankomumą, akademinius
pasiekimus.

1.3. Įvyks 50
tarpžinybinio
bendradarbiavimo
susitikimų, kurių
metu sustiprės
institucinis
bendradarbiavimas.
Tobulės laiko
vadyba, gerės darbo
kokybė. Operatyvus
ir kompetentingas
problemų
sprendimas.

socialinės globos
planų peržiūra.
Esant pokyčiams,
peržiūra vykdoma
nedelsiant.
1-oje šeimynoje
Soc. pedagogai,
nuolat bendrauta,
psichologė
bendradarbiauta su
moksleivių:
socialiniais
pedagogais, klasės
auklėtojais, dėstomų
dalykų mokytojais,
mokyklos
administracija.
Susitikimai vyko
mokyklose - 6,
Centre - 5.
2 šeimynoje
kiekvienam vaikui
(9 vaikai) per
mokymosi metus
teko po 5
susitikimus
mokyklose. Vaikų
lankomų mokyklų
pedagogai lankėsi
Centre. Pagal
poreikį buvo
bendraujama su
globotinių lankomų
mokyklų pedagogais
telefonu.
3-ios šeimynos 4
globotiniai mokėsi ir
mokosi Utenos
regioniniame

profesinio rengimo
centre. Per šiuos
metus vyko 5
susitikimai su šių
vaikų grupės
auklėtoja ir kitais
pedagogais. Utenos
Krašuonos
progimnazijoje
mokėsi ir mokosi 2
globotiniai. Su šia
mokykla vyko 6
susitikimai. Vyturių
progimnazijoje
mokėsi ir mokosi 2
vaikai. Su šia
mokykla vyko 6
susitikimai. Saulės
gimnazijoje nuo
rugsėjo 1 d. mokosi
1 globotinis. Jau
įvyko 2 susitikimai.
Rapolo Šaltenio
progimnazijoje
mokėsi 1 globotinis.
Su šios
progimnazijos
pedagogais vyko
susitikimas Centre
bei 3 susitikimai
mokykloje.
Reguliariai yra
palaikomas ryšys su
klasės auklėtojais ir
mokyklų socialiniais
pedagogais telefonu,
per el. dienynus.

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

1.4. Vaiko
akademinių
pasiekimų ir
galimybių analizė.
80 proc. sumažės
praleistų pamokų
mokykloje skaičius.
Vaikai aktyviau ruoš
namų darbus, 100
proc. vaikų bus
perkelti į aukštesnes
klases, sustiprės
vaikų akademiniai
gebėjimai.

1.5. Užtikrinti vaikų ir jų
1.5. 95 proc.
artimųjų bendravimą, ryšių globotinių palaikys
palaikymą.
ryšius su
artimaisiais. Vaikai
išlaikys savo
giminystės ryšius,
ugdys šeimos
vertybes, sustiprins
savo savivertę.
Nežinomų
giminaičių paieška.

Viso įvyko 100
susitikimų
mokyklose, ir 6
Centre.
85 % globotinių
praleista pamokų dėl
ligos, 15 % dėl
globotinių
dalyvavimo
įvairiuose
kultūriniuose
renginiuose, dėl
psichologinių
problemų. Šeimynų
globotiniai mokslo
metus užbaigė 100
% pažangumu.
97 proc. globotinių
palaiko ryšius su
artimaisiais.
Centre teikiamos
paslaugos 24
vaikams ir
jaunuoliams. 23
palaiko ryšius su
artimaisiais – tėvais,
broliais, seserimis,
kitais giminaičiais.
Ryšiai su
artimaisiais
palaikomi telefonu,
vyksta
susirašinėjimas

Šeimynos
globotiniai
buvo
motyvuojami

Soc. darbuotojai

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

1.6. 80 proc.
globotinių šeimų
teikiamos paslaugos.
Išaugę glaudesni
ryšiai su globotinių
tėvais.

1.7.Rengti įvadinius ir
tęstinius globėjų ir įtėvių
mokymus, įtraukiant
Utenos globėjų klubą.

1.7. 20 proc.
sumažėjęs
institucijoje

virtualioje erdvėje,
laiškais. 95 %
globotinių artimieji
aplanko Centre,
vaikai apsilanko
artimųjų namuose. 1
globotinio ryšys su
artimaisiais yra
visiškai nutrūkęs.
80 proc. globotinių
šeimų teikiamos
paslaugos.
Globotinių artimieji
gauna reikalingą
informaciją apie
globotinių
pasiekimus, elgesį
yra konsultuojami,
bendradarbiaujama.
Globotinių artimieji
yra nuolat
informuojami apie
vaikų pasiekimus,
elgesį, problemas.
Sprendžiant
problemas susijusias
su vaiko interesais
dažnai yra
bendradarbiaujama
su tėvais, ieškomi
bendri sprendimų
būdai,
konsultuojami.
Mažėja vaikų,
globojamų
institucijoje
skaičius.

A. Zlataravičienė

A.Zlataravičienė
D. Deveikienė
D. Beikuvienė
G. Bernotienė

20 proc.
šeimų
paslaugų
gavimą
apsunkina
susisiekimas
,paslaugų
nutolimas
nuo jų
gyvenamosi
os vietos.

Globėjų konsultavimas

1.8. Inicijuoti
bendruomeninių paslaugų
kūrimąsi: Utenos mieste
įkurti bendruomeninio tipo
šeimyną 4 kambarių bute.

globojamų vaikų
skaičius.
Parengtos 2 įvadinių
mokymų grupės, 2
tęstinių mokymų
grupės, 2 grupės
savipagalbos.
Suteikta apie 700
soc. darbuotojų ir
psichologo
konsultacijų globėjų
šeimoms,
globojamiems
vaikams,
šeimynoms.
1.8. Įkurta
bendruomeninio tipo
šeimyna mieste,
kurioje galės gyventi
8 globotiniai. Vaikai
kartu su darbuotojų
komanda įkurdinti 4
kambarių bute.
Vaikams sukurta
vystymosi, fizinius
poreikius atitinkanti
aplinka.
Vaikų kambariai
garantuoja vaikams
privatumą ir atitinka
jų poreikius.

Parengtos 4 įvadinių
mokymų grupės, 4
tęstinių mokymų
grupės, 2 grupės
savipagalbos.
Suteikta apie 772
soc. darbuotojų ir
psichologo
konsultacijų globėjų
šeimoms,
globojamiems
vaikams,
šeimynoms.
2 kartus per metus
(po 10 kartų) vyksta
savipagalbos grupės
šeimynų dalyviams.

Utenos globėjų
klubas
Utenos rajono
šeimynos

Administracija

Dėl
nepakankam
o
finansavimo
bendruomen
inio tipo
šeimyna
nėra įkurta.
Būstas nėra
išnuomotas
ar nupirktas.

1.9.Organizuoti ir teikti
savalaikes ir tinkamas
sveikatos priežiūros
paslaugas.

1.9. 100 proc.
suteiktos sveikatos
gerinimo paslaugos,
kreiptasi į medikus.
Atliktos reikalingos
operacijos,
profilaktiniai ir
gydomieji
odontologijos
patikrinimai.

S.Gečiauskienė
Dėl visų vaikų
sveikatos sutrikimų
100 proc. kreiptasi
į medikus.
2016 metais buvo
450 apsilankymų
pas įvairių
specialybių
gydytojus. 22 vaikai
buvo gydomi
stacionaruose. 5
buvo gydomi
Vilniaus Santariškių
vaikų klinikose, iš jų
2 kelis kartus.
Respublikinėje
psichiatrijos
ligoninėje 2 atvejai.
Vilniaus vaikų ir
paauglių krizių
skyriuje 1
globotinis.
Reabilitacinėje
ligoninėje –
sanatorijoje 2
atvejai. Vilniaus
priklausomybių ligų
centre gydėsi 1
globotinis.
15 vaikų buvo
gydyti Utenos
ligoninės vaikų
skyriuje. Psichiatro
konsultacijas lankė
13 globotinių,
okulisto k -jas – 6,
stomatologo

konsultacijas ir
gydymą – 19
globotinių, LOR – 7,
reabilitologo - 6,
kurie vėliau praėjo
masažo ir
kineziterapijos ar
kitas procedūras
sveikatos gerinimui.
Pas dermatologą
lankėsi – 5 vaikai,
neurologą – 3,
kardiologą – 8,
pulmonologą – 2.
17 globotinių buvo
atlikti „Mantu“
mėginiai, iš kurių 1
pasitvirtinus
diagnozei, gydėsi
Valkininkų
sanatorijoje
„Pušelė“, 1 gydomas
ambulatoriškai, dėl
latentinės
tuberkuliozės
formos.
15 globotinių
paskiepyti
nemokama gripo
vakcina „Influvac“.
Globotiniai
skiepijami pagal
Lietuvos
Respublikos vaikų
profilaktinių
skiepijimų
kalendorių pagal

1.10.Vaikų vasaros poilsio
stovyklų, atostogų
užimtumo organizavimas.

1.11.Vaiko gerovės
komisijos posėdžiai.

1.10. Suorganizuotos
6 stovyklos (5
vasarą).
Organizuojamos
dienos užimtumo
stovyklos.
1.11. Įvyks 30
posėdžių. Parengti
15 vaiko elgesio
korekcijos planai, 15
rekomendacijų.

amžių
priklausančius
skiepus.
Visi vaikai patikrinti
profilaktiškai ir
išrašytos pažymos
forma 027-1/a.
Vasaros laikotarpiu
organizuotos 7
stovyklos, 1
stovykla rudenį.

2016 metais buvo
sušaukta 15 Vaiko
gerovės komisijos
posėdžių, kurių
metu buvo
aptariama
globojamų vaikų
elgesio problemos,
priimti sprendimo
būdai. Prevenciškai
daug dirbama su
globojamu vaiku
individualiai, vyksta
psichologo, soc.
pedagogo
konsultacijos.
Vaiko gerovės
protokoluose
atsispindi vaikų
elgesio planai,
susitarimai su vaiku.
Organizuota 6
išplėstiniai

E. Kornevas
A.Zlataravičienė

V. Vainauskas

Sumažėjo
globojamų
vaikų
netinkamo
elgesio
atvejų

posėdžiai, siekiant
vaiko gerovės,
mokyklos
lankomumo, elgesio
pozityvių pokyčių.
2. Sudaryti sąlygas šeimai,
asmeniui gauti
kompleksiškai teikiamas
paslaugas, užtikrinant
paslaugų prieinamumą.
2.1.Teikti kompleksinę
pagalbą į krizinę situaciją
patekusioms šeimoms,
taikant prevencines ir
intervencines priemones
krizės metu, didinat
paslaugų prieinamumą.

2.2.Mažinti stacionarių
paslaugų teikimą ir pereiti
prie kompleksiškai
teikiamų nestacionarių
paslaugų sistemos, kuri
sudarys galimybes
kiekvienam vaikui ar jo
šeimai (globėjams,
rūpintojams) gauti
individualias pagal
poreikius paslaugas ir
reikiamą pagalbą
bendruomenėje.

2.1. Suteiktos
paslaugos 30 šeimų.
Suteikta 150
psichologo
konsultacijų, 500
soc. darbuotojo
konsultacijų. 100
proc. užtikrinama
vaikų galimybė augti
kartu su tėvais.
2.2. Suteiktos
paslaugos 20 šeimų.
Suteikta 150
psichologo
konsultacijų, 500
soc. darbuotojo
konsultacijų.
Sumažės Centre
augančių vaikų
skaičius.

Suteiktos paslaugos
25 šeimoms ir 33 jų
vaikui. 11 iš jų po 3
parų paslaugos buvo
pratęstos.
Suteikta 150
psichologo
konsultacijų, 500
soc. darbuotojo
konsultacijų. 100
proc. užtikrinama
vaikų galimybė
augti kartu su tėvais.
Sudaryta 14
nestacionarių
paslaugų teikimo
sutartys. Paslaugos
teiktos ne mažiau
kaip 35 asmenims.
Suteikta ne mažiau
150 psichologo
konsultacijų, ne
mažiau
500 soc. darbuotojo
konsultacijų.
Konsultuota ne
mažiau 20 globėjų

E. Vaišnoraitė
V. Bikinienė
A. Zlataravičienė

D. Deveikienė
A. Zlataravičienė
V. Bikinienė
E. Kornevas
D. Beikuvienė

2.3.Sukurti tinkamą
ugdomąją ir socialinę
aplinką šeimos poreikių
tenkinimui.

2.4.Teikti dienos
socialinės priežiūros ir
ugdymo paslaugas vaikui
ir jo šeimos nariams
Utenos mieste, ginti vaiko
teises, padėti vaikui
adaptuotis šeimoje bei
visuomenėje.

2.3. 100 proc. šeimų
gyvens saugioje
aplinkoje.
Paslaugos teikiamos
6 kambariuose, kur
gali gyventi iki 18
asmenų.
2.4. Vaikų dienos
centras „Draugystė“
paslaugas teiks 30
vaikų iš soc. rizikos
ir nepasiturinčių
šeimų. Taip pat
vaikai, turės
galimybę saugiai
būti vaikų dienos
centre 4-6 val. per
dieną, o 20 tėvų
gaus netiesioginę
naudą – vaikų dienos
užimtumas, pagalba
pamokų ruošoje,
tėvų įgalinimas
kreiptis ir gauti
pagalbą, tėvų
švietimas.

(rūpintojų) šeimų,
nukreipta ilgalaikei
pagalbai. Suteikta (
apie 772) soc.
darbuotojų ir
psichologo
konsultacijos.
100 proc. šeimų
gyveno saugioje
aplinkoje. Vaikai
nebuvo atskirti nuo
tėvų.
Paslaugos teikiamos
6 kambariuose.
Vaikų dienos centras
„Draugystė“ lanko
30 Utenos rajono
vaikų. Dienos centre
vaikai užimami,
maitinami, gauna
specialistų pagalbą.
Vaikų tėvams
prieinama
psichologo, soc.
darbuotojo pagalba.
Vaikų šeimos pagal
galimybes
aprūpinamos
gaunama parama.
Kiekvieną mėnesį
vykdomi Vaikų
tarybos posėdžiai.
Posėdžių metu
aptariama susiję su
globotiniais įvairūs

A.Zlataravičienė

A.Dindaitė
M. Grunevas
N. Čaplinskaitė
D. Deveikienė
D.Beikuvienė
K. Pelėdaitė
A.Zlataravičienė

2.5. Aktyvinti neigiamų
reiškinių prevenciją.

3. Centro klientų
socialinių, higienos,
kasdieninių,
savarankiškumo įgūdžių
ugdymas.

2.5. Bus vedami
pozityvios tėvystės
(2 kartai per metus)
ir Socialinių įgūdžių
lavinimo mokymai
(2 kartai per metus).
Dalyvaus 25
asmenys.

klausimai (taisyklės,
renginių aptarimas,
maitinimo
klausimai, atostogų
planai, pirkiniai,
kelionės,
pažangumas,
mokyklos lankymas.
Vyko pozityvios
tėvystės mokymai
(3) 2016 m. vasario
–gegužės mėn. ir
rugsėjo-gruodžio
mėn. Centre
gyvenančioms
mamoms ir
globojamų vaikų
tėvams. Mokymai
buvo vykdomi ir
Pačkėnų k.
bendruomenėje.
Dalyvavo 28
asmenų.
Pavasarį vyko " Į
traumas orientuotos
kognityvinės elgesio
terapijos grupės
vaikams " (Vaikams
ir tėvams) dalyvavo
10 asmenų.

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

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

3.1. 100 proc. bus
tenkinami
individualūs
poreikiai, ugdomi
savarankiškumo
įgūdžiai. 100 proc.
klientai dalyvaus
programose,
veiklose.

100 proc. tenkinami
individualūs
poreikiai, ugdomi
savarankiškumo
įgūdžiai.
Su globotiniais buvo
dirbama pagal
,,Savarankiško
gyvenimo įgūdžių
ugdymo programą“.
Vaikai mokėsi
ekonominio
raštingumo (įvairių
mokesčių
paskaičiavimas ir
apmokėjimas,
įvertinti išlaidas
pagal pajamas,
asmeninio biudžeto
planavimas). Buvo
stiprinami maisto
gaminimo įgūdžiai,
savitvarkos bei
tvarkymosi buityje
įgūdžiai. Taip pat
buvo dirbama pagal
,,Lytiškumo
programą“. Buvo
formuojamas šeimos
sampratos
suvokimas, vyro ir
moters vaidmuo
šeimoje, aptariami
mergaičių ir
berniukų
fiziologiniai
pokyčiai brendimo

I. Treinienė
N. Tylienė
G. Bernotienė

3.2. Paliekantiems globą
jaunuoliams, teikti
„palydimąją“ pagalbą.

3.2. 9 vaikams
išėjusiems iš Centro
sudarytos sąlygos
išsiskalbti drabužius,
pasikalbėti ir
pasitarti dėl
priimamų
sprendimų, pagalba
tvarkantis
dokumentus
išmokoms gauti,
galimybė gauti
paramos maistu iš
sukauptos Maisto
banko paramos.
3.3. Įgyvendinti programas 3.3. Dalyvaus 25
„Zipio draugai“, „Obuolio vaikai. 80 proc.
draugai“,
sustiprės globotinių
„Įveikime kartu“
socialiniai įgūdžiai
bei pozityvus savęs
vertinimas.

metu.
Bendradarbiaujama
su Centro
bendruomenės
slaugytoja bei
psichologe. Vykdant
,,Sveikos
gyvensenos
programą“.
2016 m. sulaukę
pilnametystės 6
jaunuoliai išvyko
gyventi
savarankiškai. Su
jais ir toliau
palaikomas ryšys,
teikiamos
konsultacijos
įvairiais klausimais,
pagalba maisto
produktais, nakvyne.
Padedama
susitvarkyti
dokumentus dėl
išmokų, pagalba
įsigyjant būstą.
Sausio - kovo mėn.
N. Tylienė
7 vaikai dalyvavo
I. Treinienė
programoje „Zipio
D. Bikelienė
draugai“, rugsėjo –
lapkričio mėn. 4
globotiniai Obuolio draugai“,
kovo-balandžio
mėn. 9 globotiniai
„Įveikime kartu“.

3.4.Globotinių maisto
gaminimo įgūdžių
ugdymas, atsižvelgiant į
LR Sveikatos apsaugos
ministro 2015-08-27
įsakymą Nr. V-998.

3.4. 100 proc. vaikų
bus maitinami
kokybišku maistu.
Savaitgalių ir
švenčių metu
maitinimas
organizuojamas be
valgiaraščių.

Programų metu
mokėsi įveikti
emocinius
sunkumus, reikšti
nuomonę apie savo
jausmus, ieškoti
būdų tvarkytis su
jais.
100 proc. globotiniai
savaitgalių ir
švenčių metu
gaminasi maistą
patys virtuvėlėse.
Maistas
pasirenkamas pagal
vaikų pageidavimus,
kokybiškas. 100
proc. globotiniai
atostogų, savaitgalių
ir švenčių metu
gaminasi maistą
patys virtuvėlėse.
Maistas
pasirenkamas pagal
vaikų pageidavimus,
kokybiškas.
Kitu laiku
globotiniai
maitinami pagal 10
dienų valgiaraščius
pagal 1-3metų, 4-6
metų, 7-14 metų,
15-18 metų vaikų
amžiaus grupes,
kurie yra suderinti
su Valstybinės
maisto ir

K. Grumbinienė
D. Beikuvienė
G. Bernotienė
S. Gečiauskienė
A. Aniukštytė

3.5. Ugdyti globotinių
ekonominį raštingumą.

4. Skatinti Centro
bendruomenės visapusišką
dalyvavimą

3.5. 100 proc. vaikų
nuo 7 metų gaus
kišenpinigius, jų
vardu atidarytos
sąskaitos, išimta
banko kortelė bei
elektroninės
bankininkystės
sutartys. Vaikai bus
mokomi taupyti,
analizuoti
asmeninius biudžetų
sąsiuvinius, planuoti
savo lėšas gaunamas
iš kišenpinigių.
Vaikai, kurie greitu
laiku sulauks
pilnametystės (prieš
6 mėn.) savo
sąskaitoje su
darbuotojų pagalba
susitaupys apie 150
eurų, pragyvenimui
1-ą mėnesį.

veterinarijos
tarnybos Utenos
valstybine maisto ir
veterinarijos tarnyba
ir atitinka keliamus
reikalavimus.
Vaikai nuo 3 metų
gauna kišenpinigius,
vedamas kiekvieno
vaiko biudžeto
planavimo
sąsiuvinis. Visi
vaikai turi
asmenines sąskaitas
Swedbanke,
vyresnieji naudojasi
el. bankininkyste,
banko kortelėmis.
3 pilnametystės
sulaukę vaikai savo
sąskaitose turėjo
sukaupę ne mažiau
kaip 150 Eurų.

Soc. pedagogai,
soc. darbuotojai
L.Ryliškienė

bendruomenėje ir socialinę
įtrauktį.
4.1. Dalyvauti Utenos
miesto
parodose, renginiuose,
tarptautiniuose ir
regioniniuose
konkursuose.

4.1. Centro klientai

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

2016 m. kovo mėn.
D. Beikuvienė
globotiniai dalyvavo V. Bikinienė
„L.E.O” mokyklų
E. Kornevas
futbolo
žaidynėse „Golas
2016”.
2016-04-23 dieną
dalyvavo
pavasarinėje
švarinimosi akcijoje
„Darom”.
2016-06-01 šventėje
- „Laiveliu į vasarą”,
skirtai paminėti
vaikų gynimo dieną
bei pirmąją vasaros
dieną.
2016 metų birželio
16-18 dienomis
aštuoni Centro
globotiniai:
dalyvavo Lietuvos
futbolo federacijos
renginyje, skirtame
Lietuvos vaikų
globos namų
auklėtiniams
„Pažink pasaulį
futbolo aikštėje
2016”.
2016-09 -11 dieną
globotiniai
tradiciškai
dalyvavo „Danske
Bank Vilniaus

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

4.2. Kaziuko mugė –
kovas.
Stipresni už vėją 2016 – spalis.
8 gerosios patirties
sklaidos renginiai

maratonas”.
2016-10- 26
globotinai vyko į
Lietuvos
Respublikos Seimą,
kuriame vyko vaikų
globos namų Vaikų
tarybų susitikimas.
2016-12-06
globotiniai dalyvavo
,,Kalėdinėse
žaidynėse‘‘
Šiauliuose‘‘.
2016-12-14
globotiniai dalyvavo
,,Sugaukime
Kalėdas‘‘.
Įvyko 8 gerosios
E. Kornevas
patirties sklaidos
renginiai. Centre
lankėsi Zarasų,
Didžiasalio,
Paparčių Šv.
Juozapo vaikų
globos namų,
Aulelių vaikų globos
namų
bendruomenės,
Švenčionių, Telšių
savivaldos atstovai,
Izraelio
ambasadorius su
komanda.
2016-03-03 Utenos
rajono šeimynų ir
globojamų
vaikų
Kaziuko
mugės

4.3.Centro tradicijų
laikymasis bei vertybių
puoselėjimas.

4.3. Organizuoti
Atvirų durų dienas
(gruodis), paramos
akcijas (nuolat).
Bendruomenėje
švęsti kalendorines,
tradicines šventes.

renginys.
(100
dalyvių).
2016-11-21 įvyko
„Stipresi už vėją“.
Dalyvavo Utenos
regiono vaikus
globojančios
įstaigos (Molėtai,
Rokiškis, Anykščiai,
Didžiasalis) (150
dalyvių).
2016-12-09 Atvirų
A.Zlataravičienė
durų diena.
Švenčiamos
kalendorinės šventės
šeimynose. Į šventes
kviečiami vaiko
artimieji, draugai,
ugdymo staigų
bendruomenės.
2016-02-05
susitikimas
su
Utenos
rajono
globėjais,
kurie
2015 metais pagal
GIMK
mokymų
programą
baigė
įvadinius mokymus
(12 dalyvių).
2016-02-12 Utenos
,,Abuva‘‘ baulingo
klube vyko renginys
globėjams
(11
dalyvių).
2016-03-31 Globos
ir
įvaikinimo
viešinimas Utenos

rajono Saldutiškio,
Tauragnų
ir
Kuktiškių
seniūnijose
(20
dalyvių).
Nuo 2016-03-31 iki
2016-04-15
pagal
socialinį projektą ,,Į
vaikų globos namussu knyga‘‘ Utenos
šeimos ir vaiko
gerovės
centro
globotinių, kartu su
Nijolės
Kulikauskienės
šeimynos
vaikais
surengta perskaitytų
knygų kompozicija
Utenos
Miškinių
bibliotekoje
(38
dalyviai). 2016-0531 Utenos ,,Utenio‘‘
stadione
vyko
renginys vaikų
gynimo
dienai
paminėti
(80
dalyvių).
2016-06-23 Globos
ir
įvaikinimo
viešinimas (balionai,
lankstinukai,
skrajutės,
informacijos
suteikimas) Utenos
miesto
Joninių
šventės išvakarėse
(išdalinta apie 400

vnt.
švietėjiškos
medžiagos).
2016-075-14
dienomis šeši vaikai
iš socialinės rizikos
šeimų
ir
keturi
šeimose globojami
vaikai
ilsėjosi
vasaros
poilsio
stovykloje
,,Raganė‘‘
(10
dalyvių).
2016-07-16 globos
ir
įvaikinimo
viešinimas
Vaikutėnų
kaime,
Utenos
rajone.
(išdalinta apie 80
vnt.
švietėjiškos
medžiagos).
2016-08-29 Utenos
vaikų dienos centrą
„Draugystė“
lankantys
vaikai,
Utenos šeimos ir
vaiko gerovės centro
globotiniai
ir
globėjų šeimynose
augantys vaikai (20
vaikų)
vyko
į
Dubingių žirgyną.
2016-08-20 Utenos
rajono
šeimynų
šventė. Šventė vyko
Eugenijaus ir Jūratės
Keraminų sodyboje
Užpalių miestelyje

4.4. Įsitraukti į veiklas kuo
daugiau savanorių,
įtraukiant juos į Centro
bendruomenės gyvenimą.

(dalyvavo
100
asmenų).
2016-09-03 Utenos
miesto šventės metu
globos ir įvaikinimo
viešinimas. Šventės
metu buvo dalinami
balionai, skrajutės,
magnetukai,
kviečiama
susipažinti su globa
ir įvaikinimu.
(išdalinta apie 320
vnt. švietėjiškos
medžiagos).
2016 – 12 – 09
globotiniai bei visa
Utenos miesto
bendruomenė
dalyvavo Utenos
šeimos ir vaiko
gerovės centro
atvirų durų dienoje.
60 A. Šapokos
A.Zlataravičienė
4.4. 60 A. Šapokos
gimnazistų atliko
gimnazijos mokinių
visuomenei
atliks po 10 val.
naudingas valandas
visuomenei naudingo
centre. Prisidėjo prie
darbo su tėvų globos globotinių ir dienos
netekusiais vaikais.
centro vaikų
6 pavieniai asmenys laisvalaikio,
užimtumo.
įsitrauks į veiklas
Turėjome savanorę
padės spręsti
4 mėnesiams pagal
socialines
darbo biržos
problemas,
projektą „Atrask
organizuos
save“

4.5. Rėmėjų paieška

laisvalaikį, prisidės
prie kasdienių
įgūdžių ugdymo,
mažins socialinę
atskirtį.
4.5. Didesnės
galimybės klientų
laisvalaikiui ir
ugdymui
organizuoti.

2016 m. muzikos
būrelį lankė 3
globotiniai, dailės
būrelį 1,
programavimo 1,
treniruoklių salę 1,
šokių būrelį 1,
dainavimo 2;
medžio darbų būrelį
– 1, anglų kalbos –
1,
bibliotekininkystės
būrelį – 1.
Būreliai nemokami,
dauguma
mokykloje.
Futbolo treniruotes
lanko - 5 vaikai,
kikbokso – 1, šie
būreliai yra mokami.
Centre lanko dailės,
muzikos,
kompiuterių
būrelius, sportuoja
sporto kambaryje.
Vaikai papildomai
lanko atvirą jaunimo
erdvę-1, vaikų
dienos centrą
„Draugystė“ – 6.

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

Nuolatinių
rėmėjų rasti
nepavyksta.
Paramos
sulaukiame
iš Utenos
miesto
bendruomen
ės
drabužiais.
Kūdikių
priežiūros
priemonėmi
s nuolat
parūpina
šutnos tėvų
asociacija.

4.6. Nuolat teikti
informaciją, viešinti
veiklas Centro
internetinėje svetainėje,
dalyvauti valstybiniuose ir
regioniniuose
konkursuose, projektuose.
5. Skleisti, kaupti ir
sisteminti gerąją praktinę
darbo patirtį.
5.1.Parengti periodinę
kvalifikacijos kėlimo
programą socialiniams
darbuotojams ir socialinių
darbuotojų padėjėjams (16
val.).

4.6. Veiklos
viešinimas įstaigos
internetinėje
svetainėje,
dalyvavimas
konkursuose.

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

5.2. 100 proc.
darbuotojų yra įgiję
atitinkamą
išsilavinimą, 80
proc. darbuotojų
dalyvauja
savipagalbos
grupėse.

5.1. Parengta 16 val.
kvalifikacijos kėlimo
programa
socialiniams
darbuotojams ir
socialinių darbuotojų
padėjėjams.

Įstaigos veiklos
nuolat viešinamos
Centro internetinėje
svetainėje.

E. Kornevas

A.Zlataravičienė
D. Deveikienė
E. Vaišnoraitė

Centro darbuotojai
I. Treinienė
(2 srautai) dalyvavo E. Vaišnoraitė
GIMK programos
mokymuose, Centro
darbuotojams 201608-25 psichologė
vedė vaikų
lytiškumo
užsiėmimus.
1 kartą per mėnesį
Centre vyksta
darbuotojų
savipagalbos grupės.

Nauja
kvalifikacijo
s kėlimo
programa
nėra
parengta.
Mokymai
vyko pagal
turimas
kvalifikacijo
s kėlimo
programas.
Dalyvavo 6
asmenys.

5.3. Seminarų, mokymų ir
kitos sukauptos
mokomosios medžiagos,
įgytos kvalifikacijos
tobulinimo metu
perdavimas kolegoms.

5.3. 100 proc.
darbuotojų dalyvauja
kvalifikacijos
tobulinimo
renginiuose, naujų
metodų sklaida ir
pritaikomumas
dirbant su klientais.

Vyko apskrito stalo
diskusijos temomis:
„Biologinės ir
socialinės lyties
samprata“( 2016 –
02); „Jausmų
atpažinimas ir
atspindėjimas“
(2016 – 04); „Geroji
patirtis rengiant
vaikų gyvenimo
knygas“ (2016 –
05); „Paauglių
lytiškumas, normos
ir sutrikimai“ (2016
– 06); „Vaikų
seksualinis elgesys“
(2016 – 09).
Susitikimų metu
kolegos pristatydavo
įvairių seminarų bei
kursų medžiagą.
Darbuotojai
E. Vaišnoraitė
dalyvauja
kvalifikacijos
kėlimo mokymuose.
Metodinės grupės
metu vyksta
sukauptos patirties
sklaida. Darbuotojai
kėlė savo
kvalifikaciją ne
mažiau kaip 400 val.
Kvalifikaciją kėlė 80
proc. darbuotojų.

20
proc.
darbuotojų
kvalifikacijo
s nekėlė, nes
nepasirinko
jiems
tinkamų
mokymų.
Tačiau visi
dalyvavo
Centre
organizuoja
mose
kvalifikacijo
s
kėlimo

renginiuose.
6. Valdymo tobulinimas
6.1.Organizacijos valdymo
tobulinimas.

6.2.Bendruomeninių
paslaugų kūrimas centre,
siekiant sudaryti sąlygas
šeimai, asmeniui gauti
paslaugas bendruomenėje.

6.1. Direktorė ir
pavaduotojas
socialiniam darbui
savo kvalifikaciją
kels ne mažiau kaip
40 valandų per
metus.
6.2.
Nevyriausybinėms
organizacijoms 100
proc. sudarytos
galimybės vystyti
veiklas Centre.

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

6.3. Atlikta 25
globotinių ir 30
darbuotojų apklausa,
rezultatų analizė ir
pristatymas
visuotinio
susirinkimo metu.

6.4.Centro patariamosios
tarybos posėdžiai.

6.4. Taryba renkasi 4
kartus per metus
periodiškai ir pagal
poreikį.

6.1. Direktorė ir
pavaduotojas
socialiniam darbui
savo kvalifikaciją
kėlė daugiau kaip 40
valandų per metus.

D. Deveikienė

6.2.
2016 m. balandžio
mėnesį centro
patalpose VO
„Gelbėkit vaikus“
įkūrė vaikų dienos
centrą „Draugystė“
Utenos apskrities
vyrų krizių centras
laimėjo ir vykdė 5
projektus.
Numatoma atlikti
gruodžio mėnesį

D. Deveikienė

Įvyko 4 posėdžiai.

A. Zlataravičienė

A.Zlataravičienė

6.5. Stebėti ir vertinti
ugdymo ir socialines
paslaugas, tvaraus
perėjimo nuo institucinės
globos prie šeimoje ir
bendruomenėje teikiamų
paslaugų procese.

6.6.Parengti Utenos
šeimos ir vaiko gerovės
centro korupcijos
prevencijos programą

6.7. Ugdyti antikorupcinę
Centro darbuotojų kultūrą.

6.5. Atliktas 6 kartus
veiklų stebėjimas.
Sudalyvauta 3
pasitarimuose dėl
bendruomenėje
teikiamų paslaugų.
Aplankytos 3
įstaigos teikiančios
paslaugas
bendruomenėje.
6.6. Parengta Utenos
šeimos ir vaiko
gerovės centro
korupcijos
prevencijos
programa.

6.7. 2 kartus per
metus periodiškai ir
pagal poreikį
vertinamas
korupcijos
programos
veiksmingumas
išskiriant tas veiklos
sritis, kuriose
labiausiai galimas
korupcijos
pasireiškimas:
viešieji pirkimai,

D. Deveikienė

6.6. 2016 m.
balandžio mėnesį
parengta ir
Direktorės
patvirtinta Utenos
šeimos ir vaiko
gerovės centro
korupcijos
prevencijos
programa.
6.7. Sudaryta
Korupcijos
prevencijos
komisija, kuri
2016m. birželio ir
lapkričio mėnesiais
vertino korupcijos
programos
veiksmingumą
srityse: viešieji
pirkimai, paslaugų
teikimas, resursų
naudojimas, veiklos
apskaita.
Pažeidimų nebuvo

D. Deveikienė

D. Deveikienė

paslaugų teikimas,
resursų naudojimas,
veiklos apskaita.

nustatyta.

____________

