
     PATVIRTINTA 

                                                                                        Visagino šeimos ir vaiko gerovės 

    centro direktoriaus  

    2018-01-24  įsakymu Nr. V-5 

 

VISAGINO ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRO  

2018-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

Tikslas – teikti socialines paslaugas vaikams iki 18 metų, likusiems be tėvų globos, socialinės rizikos vaikams, vaikams ir suaugusiems 

asmenims su negalia, teikti socialinę pagalbą asmenims ir šeimoms, patekusioms į krizinę situaciją. 

Uždavinys – gerinti teikiamų paslaugų kokybę, plėsti jų spektrą, užtikrinant efektyvią Visagino šeimos ir vaiko gerovės centro veiklą.  

 

Priemonės 

pavadinimas 

Įstaigos darbo/ 

veiksmo 

pavadinimas 

 

Proceso ir (ar) indėlio 

vertinimo kriterijai ir jų 

reikšmės 

Atsakingi vykdytojai  

(pareigos, vardas. 

pavardė) 

Vykdymo 

terminai 

(ketvirčiais/data) 

 

Asignavimai 

(eurais) 

 

 

Visagino 

šeimos ir 

vaiko 

gerovės 

centro 

(VŠVGC) 

veiklų 

išlaidos 

 

 

    

Priemonėms 

įgyvendinti 

skirtos 

lėšos: 

 

 

    

valstybės 

biudžeto 

lėšos 

   2018 metai 33200 (D),  

20064 (IP) 
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pajamų 

įmokų lėšos 

    5400 

savivaldybės 

lėšos  

    426192 

ES     143113 

Kitos lėšos     2200 

 Socialinės 

paslaugos 

likusiems be tėvų 

globos ir socialinės 

rizikos vaikams 

nuo gimimo iki 18 

metų Vaikų globos 

namuose 

Kiekybinis tyrimas, globotinių 

apklausa raštu, apklausa 6- ių 

vaikų (atsižvelgiama pagal vaikų 

skaičių), 2 kartus per metus 

 

Centro darbuotojų pasitarimai 

(viso 30 pasitarimų) 

 

Kokybinis tyrimas (1 kartą per 

mėnesį) apklausa žodžiu 

Socialiniai darbuotojai 

 

Andrius Šveckus 

Oksana Česukienienė 

Irina Sidorova  

 

Socialinių darbuotojų 

padėjėjai 

 

Liudmila Mavrina 

Olga Levšina 

Olga Volkova 

Ala Čerdanceva 

 

Psichologas 

Ana Griniova 

2018 metų eigoje  

 Socialinės 

paslaugos vaikams  

su negalia dienos 

socialinės globos 

skyriuje 

Kiekybinis tyrimas (2 kartus per 

metus), globotinių tėvų, artimųjų 

apklausa raštu. Apklausta 20 

vaikų tėvų/artimųjų 

 

Atliktas kokybinis tyrimas (1 

kartą per mėnesį) apklausa 

globotinių tėvų, artimųjų žodžiu, 

refleksijos 

 

Socialiniai darbuotojai 

 

Natalja Kudriašova 

Vita Paškevič 

 

Socialinių darbuotojų 

padėjėjai 

 

Teresa Lastovka 

Galina Goršanova 

Jelena Pirogova 

Liongina Misiun 

2018 metų eigoje  
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Svetlana Dobrodej 

 

Psichologas 

Ana Griniova 

 Socialinės 

paslaugos 

Suaugusiems 

asmenims su 

negalia dienos 

socialinės globos 

skyriuje 

Kiekybinis tyrimas (2 kartus per 

metus), globotinių, jų tėvų, 

artimųjų apklausa raštu 

Atliktas kokybinis tyrimas (1 

kartą per mėnesį) apklausa 

žodžiu, refleksijos 

Apklausta 20 suaugusių asmenų 

su negalia/tėvų/artimųjų 

Socialinė darbuotoja 

Zita Obolevičienė 

 

 

Socialinių darbuotojų 

padėjėjai 

Marija Dijanova 

Tatjana Šiško 

Natalija Šiško 

 

Psichologas 

Ana Griniova 

  

 Globėjų 

(rūpintojų), įtėvių 

šeimoms ir 

šeimynoms 

paieškos, 

viešinimo, 

populiarinimo, 

atrankos, 

konsultavimo ir 

reikiamos pagalbos 

jiems teikimo, 

naudojant naujas 

viešinimo formas 

vystymas 

Socialinė reklama (3 straipsniai, 

15 lankstinukų, 1 lauko reklama, 

1 internetinė reklama, 1 plakatas) 

Visagino šeimos ir vaiko 

gerovės centras, Visagino 

socialinių paslaugų centras 

2018 metų eigoje  

 Budinčiojo 

globotojo veiklos 

organizavimas 

pagal Visagino 

Grupiniai įvadiniai ir tęstiniai 

mokymai, parengti ne mažiau 2 

globėjus (rūpintojus), įtėvius, ne 

mažiau nei 2 budinčius 

Visagino šeimos ir vaiko 

gerovės centras 

2018 metų eigoje  
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savivaldybės 

parengtą ir 

patvirtintą tvarkos 

aprašą 

globotojus ir 2 socialinius 

globotojus, individualios 

konsultacijos globėjams 

(rūpintojams) pagal poreikį 

 Globėjų 

(rūpintojų) ir įtėvių 

paieškos, 

rengimas, atrankos, 

konsultavimas ir 

pagalba jiems 

Suteikta pagalba 2 globėjams 

(rūpintojams) ar įtėviams 

Visagino šeimos ir vaiko 

gerovės centras 

2018 metų eigoje  

 Vaikų, likusių be 

tėvų globos, 

priežiūra socialinių 

globotojų šeimoje 

Sudarytos 2 sutartys su 

socialiniais globotojais, kurie 

esant poreikiui galės priimti be 

tėvų globos likusius vaikus 

Visagino šeimos ir vaiko 

gerovės centras 

2018 metų eigoje  

 Vaikų, likusių be 

tėvų globos, 

priežiūra budinčių 

globotojų šeimoje 

Sudarytos 2 sutartys su 

budinčiais globotojais, kurie 

esant poreikiui galės priimti be 

tėvų globos likusius vaikus bet 

kuriuo paros metu 

Visagino šeimos ir vaiko 

gerovės centras 

2018 metų eigoje  

 Projekto 

„Kompleksinės 

paslaugos šeimai“ 

įgyvendinimas 

(kaip pagrindinis 

Visagino 

savivaldybės 

partneris) 

 

Sudaryti sąlygas 

asmeniui, šeimai 

gauti 

kompleksiškai 

teikiamas 

paslaugas. 

Kiekybinis tyrimas (2 kartus per 

metus), apklausa 40-ies paslaugų 

gavėjų  

Kokybinis tyrimas (1 kartą per 

mėnesį) apklausa žodžiu, 

refleksijos 

Apklausa 40-ies paslaugų gavėjų 

Direktorė 

Natalija Levickaja 

 

Direktoriaus pavaduotoja 

socialiniams reikalams 

Jolita Daraškevičienė 

 

Nevyriausybinė organizacija 

(NVO) 

 

 

2018 metų eigoje  
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Užtikrinant 

paslaugų 

prieinamumą. 

 Kompleksinė 

pagalba į krizinę 

situaciją 

patekusiems 

asmenims, taikant 

prevencines ir 

intervencines 

priemones krizės 

metu, didinant 

paslaugų 

prieinamumą 

 

Parengta prevencinė programa 

prieš smurtą (1) 

Direktorė 

Natalija Levickaja 

 

Direktoriaus pavaduotoja 

socialiniams reikalams 

Jolita Daraškevičienė 

 

Psichologė 

Ana Griniova 

 

Socialiniai darbuotojai 

 

Oksana Česukienienė 

Irina Sidorova 

Andrius Šveckus 

Iki 2018 metų III 

ketvirčio parengti 

prevencinę 

programą prieš 

smurtą 

 

 Projekto 

„Socialinių ir kitų 

paslaugų 

prieinamumo 

gerinimas 

pažeidžiamoms 

grupėms. Dienos 

centrų 

stiprinimas, 

paslaugų 

pažeidžiamoms 

grupėms plėtra“ 

įgyvendinimas 

 Direktorė 

Natalija Levickaja 

 

Direktoriaus pavaduotoja 

socialiniams reikalams 

Jolita Daraškevičienė 

 

 

Planuojamas 

dalyvavimas   

2014-2020 metų 

Europos 

kaimynystės 

priemonėje 

Latvijos, Lietuvos 

ir Baltarusijos 

bendradarbiavimo 

per sieną 

programos II 

kvietime 

 

2018 metų eigoje 

 

 Pagalba šeimoms, 

globojančioms 

Sudarytos 2 sutartys su 

socialiniais globėjais  

Direktorius 

Natalija Levickaja 

2018 metų eigoje  
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vaikus 

Socialinių globėjų 

veiklos 

užtikrinimo 

paslaugų teikimo 

Utenos regione 

projektas 

 

Direktoriaus pavaduotoja 

socialiniams reikalams 

Jolita Daraškevičienė 

 

Psichologė  

Ana Griniova 

 

Socialinė darbuotoja 

 

Irina Sidorova 

 

 Centro paslaugų 

gavėjų socialinių, 

asmens higienos, 

kasdieninių, 

savarankiškumo 

įgūdžių ugdymas  

 

 

 

 

Socialiniai darbuotojai 

 

 

 

2018 metų eigoje   

 Vaikų globos 

namų globotinių 

maisto gaminimo 

įgūdžių ugdymas 

Edukacinės pamokos (2 kartai) 

Išvykos (3 kartai) 

Lankymasis picerijoje ( 2 kartai) 

Lankymasis Ignalinos 

„Žuvėdros“ restorane (1)  

Socialiniai darbuotojai 

 

Andrius Šveckus 

Oksana Česukienienė 

Irina Sidorova 

2018 metų eigoje   

 Centro globotinių 

užimtumo, 

laisvalaikio 

organizavimas, 

socialinių įgūdžių 

ugdymas ir 

palaikymas 

Organizuotas užimtumas 30- čiai  

paslaugų gavėjams. 

Sociokultūrinės paslaugos, 

edukacinės, socialinių įgūdžių 

ugdymo ir palaikymo paslaugos 

Direktoriaus pavaduotoja 

socialiniams reikalams 

Jolita Daraškevičienė 

 

 

Meninio ugdymo pedagogė 

Natalia Matyskina 

 

Papildomojo ugdymo 

pedagogė Larisa 

Polikarpova 

2018 metų eigoje  
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 Socialinė globa 

asmeniui 

aplinkoje, artimoje 

šeimos namų 

aplinkai, vaiko 

poreikius 

atitinkanti saugi 

aplinka 

Artimos šeimai 

aplinkos kūrimas, 

lavinamųjų 

priemonių ir 

kompensuojamos 

technikos 

įsigijimas  

 

Meninių dirbtuvių įrengimas (1), 

lauko treniruoklių (8), supynių 

(1), specialiųjų dviračių 

neįgaliesiems įsigijimas (4), 

virtuvės įrangos atnaujinimas 

(1kartą), augalų ir gyvūnų 

terapijos kambario įrengimas (2 

kambariai), kineziterapeuto 

įrangos įsigijimas „Bobatho“ 

stalas (1), mobiliųjų tualetų 

įsigijimas (2) 

Direktorė 

Natalija Levickaja 

 

Padalinio (ūkio) vadovė 

Svetlana Ladik 

 

Planuojamas 

dalyvavimas   

2014-2020 metų 

Europos 

kaimynystės 

priemonėje 

Latvijos, Lietuvos 

ir Baltarusijos 

bendradarbiavimo 

per sieną 

programos II 

kvietime 

 

2018 metų eigoje 

 

III-IV ketvirtis 

 

 Tarptautinės 

Vilniaus moterų 

asociacijos skirtos 

paramos projekto 

įgyvendinimas -  

lifto neįgaliesiems 

įrengimas 

Lifto kokybės įvertinimas – 

aptarnavimas kiekvieną mėnesį 

(12 kartų) 

 

Direktorė 

Natalija Levickaja 

 

Tarptautinė Vilniaus moterų 

asociacija 

 

Padalinio (ūkio) vadovė 

Svetlana Ladik 

 

 

2018 metų eigoje 

I ketvirtis 

II ketvirtis 

 

 

 

 Bendradarbiavimas 

su įvairiomis 

institucijomis 

(socialinių 

paslaugų, švietimo, 

sveikatos 

priežiūros, NVO ir 

kt.), siekiant 

Organizuojami renginiai (6), 

informuojama Centro bei 

Visagino savivaldybės 

internetinėse svetainėse, vietinėje 

žiniasklaidoje 

Direktorė 

Natalija Levickaja 

 

Direktoriaus pavaduotoja 

socialiniams reikalams 

Jolita Daraškevičienė 

 

Socialiniai darbuotojai 

2018 metų eigoje  
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užtikrinti 

globotinių 

mokyklos, 

neformaliųjų 

užsiėmimų 

lankomumą, 

mokymosi 

pasiekimus, 

sveikatos priežiūrą 

ir pan. 

 

Andrius Šveckus 

Irina Sidorova 

Oksana Česukienienė 

 

Psichologas 

Ana Griniova 

 

 

 

 Vaikų globos 

namų globotinių 

mokymosi ir 

mokyklos 

lankomumo 

skatinimas, 

pamokų ruošos 

aktyvinimas 

El. dienyno peržiūra (kiekvieną 

dieną), kiekybinis tyrimas 

(apklausa raštu), apklausta 6 

vaikai (atsižvelgiant pagal vaikų 

skaičių)  

Socialiniai darbuotojai 

 

Andrius Šveckus 

Irina Sidorova 

Oksana Česukienienė 

 

Psichologė 

Ana Griniova 

 

 

2018 metų eigoje  

 Vaiko gerovės 

komisijos 

posėdžiai 

12 posėdžių, kuriuose bus 

aptariami svarbūs klausimai, 

parengti vaiko netinkamo elgesio 

korekcijos planai, 

rekomendacijos 

Direktoriaus pavaduotoja 

socialiniams reikalams 

Jolita Daraškevičienė 

 

Vaiko gerovės komisijos 

nariai 

 

 

2018 metų 1 kartą 

per mėnesį, esant 

poreikiui dažniau 

 

 Centro tarybos 

posėdžiai 

4 Centro tarybos poėdžiai per 

metus, esant poreikiui dažniau 

Centro tarybos pirmininkė 

Irina Sidorova 

2018 metų eigoje 

Pagal poreikį, ne 

mažiau kaip 1 kartą 

per ketvirtį 

 

 Nuolat atnaujinti 

informaciją,viešinti 

Veiklos viešinimas įstaigos 

internetinėje svetainėje vsvgc.lt 

Direktorė 

Natalija Levickaja 

2018 metų eigoje  
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veiklas Centro 

internetinėje 

svetainėje 

(kas mėnesį)  

Direktoriaus pavaduotoja 

socialiniams reikalams 

Jolita Daraškevičienė 

 

 

 Skatinti Centro 

globotinių ir 

bendruomenės  

socialinę įtrauktį, 

visapusišką 

dalyvavimą 

bendruomenėje 

    

 Organizavimas 

švenčių, 

edukacinių 

pamokų, išvykų ir 

kt. veiklų 

įtraukiant paslaugų 

gavėjų šeimas, 

artimuosius  

Atvirų durų renginiai (1), 

gerosios patirties sklaidos 

renginiai (2) 

Išvykos (3) 

Edukacinės pamokos (2) 

Šventės (6) 

Vakaronės (2) 

Direktoriaus pavaduotoja 

socialiniams reikalams 

Jolita Daraškevičienė 

 

Meninio ugdymo pedagogė 

Natalia Matyskina 

 

Papildomojo ugdymo 

pedagogė 

Larisa Polikarpova 

 

 

2018 metų eigoje 

I ketvirtis 

II ketvirtis 

III ketvirtis 

V ketvirtis 

 

 Dalyvavimas 

parodose, 

renginiuose, 

konkursuose 

Organizuojama 10 renginių, apie 

juos informuojama Centro 

internetinėje svetainėje 

Socialiniai darbuotojai 

Zita Obolevičienė 

Irina Sidorova 

Vita Paškevič 

Andrius Šveckus 

Oksana Česukienienė 

2018 metų eigoje  

 Savanorių 

pritraukimas 

Studentų priėmimas praktikos 

atlikimui ir savanoriškos veiklos 

organizavimas, vadovavimas 

Direktorė 

Natalija Levickaja 

 

2018 metų eigoje  
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studentų praktikoms (3 

savanoriai per metus) 

Bendradarbiavimas su 

savanoriais (3), bendros veiklos, 

dalyvavimas šventėse, naujų  

ryšių užmezgimas ir palaikymas 

Direktoriaus pavaduotoja 

socialiniams reikalams 

Jolita Daraškevičienė 

 

Socialiniai darbuotojai 

Vita Paškevič 

Natalja Kudriašova 

Zita Obolevičienė 

Andrius Šveckus 

 Gerosios 

praktinės darbo 

patirties sklaida 

    

 Socialinių 

darbuotojų ir 

socialinių padėjėjų 

kvalifikacijos 

kėlimo planas 

2018 metams (16 

val.) 

Centro socialiniai darbuotojai, 

socialinių darbuotojų padėjėjai 

kels kvalifikaciją ne mažiau nei 

16 val. per metus.  

Direktoriaus pavaduotoja 

socialiniams reikalams 

Jolita Daraškevičienė 

 

2018 metų eigoje  

 Seminarų, 

mokymų ir kitos 

mokomosios 

medžiagos, įgytos 

kvalifikacijos 

tobulinimo metu 

pasidalinimas su 

kolegomis 

Centro darbuotojai turi 

pareigybių reikalavimus 

atitinkančią kvalifikaciją, naujų 

metodų sklaida, pritaikomumas 

dirbant su paslaugų gavėjais 

Direktoriaus pavaduotoja 

socialiniams reikalams 

Jolita Daraškevičienė 

 

 

2018 metų eigoje  

 Tinkamas 

valdymas ir 

administravimas 

Dirbančių darbuotojų 

kvalifikacija atitinka 

kvalifikacinius reikalavimus 

Organizuoti dalykinius 

pasitarimus 1 kartą per savaitę 

arba pagal poreikį; 

Organizuoti visuotinius 

Direktorė 

Natalija Levickaja 

2018 metų eigoje  
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darbuotojų susirinkimus 2 kartus 

per metus arba pagal poreikį 

 

 Komandinio darbo 

organizavimas 

Nuoseklus 

tiesiogiai su 

vaikais dirbančių 

socialinių 

darbuotojų ir 

specialistų 

komandinis darbas 

net ir darbuotojų 

ligos arba atostogų 

metu 

Kreipimasis dėl reikiamos 

pagalbos į kitas įstaigas (6 kartai) 

 

 

Direktorė 

Natalija Levickaja 

 

Psichologė  

Ana Griniova 

 

Socialiniai darbuotojai 

Andrius Šveckus 

Irina Sidorova 

Oksana Česukienienė 

2018 metų eigoje 

 

 

 Darbuotojų 

valstybinės kalbos 

reikiamos 

kategorijos 

įgijimas 

Dalyvavimas kursuose (4 

kartus), pasirengiant valstybinės 

kalbos mokėjimo egzaminui, 

atitikimas Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nustatytom kalbos 

mokėjimo kategorijom 

Egzaminų laikymas (4 

darbuotojai) 

Direktorė 

Natalija Levickaja 

2018 metų eigoje 

 

 

 Visagino šeimos ir 

vaiko gerovės 

centro socialinės 

globos atitikties 

socialinės globos 

normoms 

vertinimas 

(įsivertinimas) 

Atlikas Visagino šeimos ir vaiko 

gerovės centro socialinės globos 

atitikties socialinės globos 

normoms vertinimas 

(įsivertinimas) iki 2018 metų 

sausio mėnesio, 1 kartą 

Direktorė 

Natalija Levickaja 

 

Direktoriaus pavaduotoja 

socialiniams reikalams 

Jolita Daraškevičienė 

Iki 2018 m. sausio 

31 d. 

 

 Visagino šeimos ir 

vaiko gerovės 

centro korupcijos 

Parengta Visagino šeimos ir 

vaiko gerovės centro korupcijos 

prevencijos programa           

Direktorė 

Natalija Levickaja 

 

2018 metų eigoje 

II ketvirtis 
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prevencijos 

programa 2018-

2019 m. 

2018-2019 m. (1) 

Internetinėje svetainėje 

www.vsvgc.lt skelbiama 

informacija apie korupcijos 

prevecijos programos 

įgyvendinimo priemonių planą ir 

korupcijos prevencijos 

programos įgyvendinimo 

ataskaita 

Dalyvavimas 1 kartą per metus 

seminare antikorupcijos tema 

Direktoriaus pavaduotoja 

socialiniams reikalams 

Jolita Daraškevičienė 

 

 Antikorupcinės 

Centro darbuotojų 

kultūros ugdymas 

Atliktas korupcijos programos 

veiksmingumo vertinimas 

išskiriant tas veiklos sritis, 

kuriose labiausiai galimas 

korupcijos pasireiškimas: viešieji 

pirkimai, paslaugų teikimas, 

resursų naudojimas, veiklos 

apskaita. Inventorizacijos 

atlikimas 1 kartą per metus 

 

Direktorė 

Natalija Levickaja 

 

Direktoriaus pavaduotoja 

socialiniams reikalams 

Jolita Daraškevičienė 

 

2018 metų eigoje 

 

II ketvirtis 

III ketvirtis 

IV ketvirtis 

 

 

 

 

Direktorė         Natalija Levickaja 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams      Jolita Daraškevičienė 

 

Vyr. buhalterė        Lucija Bilkšto 

 

SUDERINTA 

Visagino savivaldybės administracijos 

Socialinės paramos skyriaus vedėja 

 

Jolita Zabulytė 

2018-01-24 


