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VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL PRITARIMO VISAGINO ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRO 2018 METŲ
VEIKLOS ATASKAITAI
2019 m. kovo ___ d. Nr. TS-___
Visaginas

Visagino savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, atsižvelgdama į Visagino savivaldybės tarybos veiklos
reglamento, patvirtinto Visagino savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. TS-129
,,Dėl Visagino savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ (2018 m. kovo 29 d.
sprendimo Nr. TS-40 redakcija), 292, 294 punktus, n u s p r e n d ž i a :
1. Pritarti Visagino šeimos ir vaiko gerovės centro 2018 metų veiklos ataskaitai
(pridedama).
2. Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas
Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62,
Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo
nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g.
62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės merė

Dalia Štraupaitė

PRITARTA
Visagino savivaldybės tarybos
2019 m. kovo ___ d. sprendimu Nr. TS-___

VISAGINO ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRO
2018 M. VEIKLOS ATASKAITA
I. ĮŽANGA
Įstaigos pristatymas:
Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras, Statybininkų g. 7, LT 31137 Visaginas,
tel./faks. (8 386) 75 280, el. p. vsvgc@vsvgc.lt.
Direktorė Natalija Levickaja, vadybinis stažas – 15 metų.
Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras (toliau – Centras, įstaiga) – mišri (stacionari ir
nestacionari) socialinių paslaugų įstaiga, skirta vaikams, likusiems be tėvų priežiūros (netekusiems
tėvų globos), bei vaikams ir suaugusiems, turintiems negalią, nuo 2017-09-15 Centre veikia
Krizinės pagalbos skyrius, nuo 2018 m. gegužės mėnesio skirta vykdyti Globos centro funkcijas.
Centro struktūra:
 Vaikų globos namai (iki 10 vietų).
 Vaikų su negalia dienos socialinės globos skyrius (iki 20 vietų).
 Suaugusių asmenų su negalia dienos socialinės globos skyrius (iki 20 vietų).
 Krizinės pagalbos skyrius – nuo 2017-09-15 (iki 7 vietų).
 Globos centras (apie 50 globėjų, apie 60 globėjų šeimose globojamų vaikų).
Visagino šeimos ir vaiko gerovės centro Vaikų globos namų vienoje šeimynoje 2018-12-31
buvo globojama 7 vaikai (vienas su negalia), iš jų: 6 – ilgalaikė globa, 1 – laikinoji globa.
Vadovaujantis Socialinės globos normomis vienoje šeimynoje gali gyventi iki 8 vaikų. Iš viso 2018
metais buvo skirtos trumpalaikės/ilgalaikės globos paslaugos 11 vaikų, iš jų: laikinoji globa – 4,
nuolatinė globa – 7. Vaikai Vaikų globos namuose gyvena šeimynų principu, t. y. pagal vaikų
giminystės ryšius, pagal vaikų amžių, lytį. Siekiant vaikų privatumo, suderinamumo, vaikai gyvena
po 1 – 2.
Vaikų ir suaugusių asmenų su negalia dienos socialinės globos skyriuose buvo teikiamos dienos
socialinės globos ir socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos, 2018 m. minėtas paslaugas
gavo 19 vaikai ir 23 suaugusieji asmenys su negalia.
Krizinės pagalbos skyriuje paslaugas gavo 3 asmenys (mama su nepilnamečiais 2 vaikais).
Pradėjome teikti paslaugas esamiems ir busimiems globėjams Globos centro paslaugas, nors šiai
veiklai neturėjome nei žmogiškųjų išteklių, nei finansinių galimybių. Centro socialiniai darbuotojai,
psichologas, direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams ir direktorius konsultavome,
bendravome telefonu ir asmeniškai direktorius darbo ir nedarbo valandomis. Keli centro darbuotojai
mokėsi pagal GIMK programą.
Misija: Garantuoti aukštos kokybės vaiko gerovę užtikrinančias licencijuotas socialines
paslaugas. Visapusiškai integruoti vaikus į visuomenę, sutartinai ir atsakingai dirbant visai Centro
bendruomenei, sukurti ir užtikrinti psichologinį komfortą vaikams ir tėvams.
Vizija: profesionaliai dirbanti kvalifikuotų socialinių darbuotojų bei specialistų
komanda, teikianti aukštos kokybės licencijuotas socialines paslaugas, padedanti individualiai
kiekvienam vaikui tapti pilnaverčiu visuomenės nariu.
Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras turi licencijas socialinės globos veiklai:
2014-07-31 Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) likusiems be tėvų globos
vaikams, socialinės rizikos vaikams.
2014-11-24 Institucinė socialinė globa (dienos) vaikams su negalia.
2014-11-24 Institucinė socialinė globa (dienos) suaugusiems asmenims su negalia.
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Licencijos atnaujintos 2017-09 dėl įstaigos pavadinimo pakeitimo.
Visagino šeimos ir vaiko gerovės centro patalpose veikia Visagino „Verdenės“ gimnazijos
jungtinės lavinamosios klasės, visuomeninės organizacijos Visagino šeimos krizių centras.
2018 m. centro biudžetą pagal sąmatą sudarė:
Finansavimo šaltiniai

Eurais

Savivaldybės biudžetas (SB)

345000,00

Savivaldybės biudžetas (SB)
(Socializacijos projektas)

453,00

Savivaldybės biudžetas (S)
(Sveikatos priežiūros programa)
Savivaldybės biudžetas (SB) (8)
(Aplinkos apsaugos programa)

285,00

Biudžetinių įstaigų pajamos (įmokos už
išlaikymą) (C)
Speciali tikslinė dotacija (T)

7030,00

Speciali tikslinė dotacija valstybės
deleguotoms funkcijoms (D)
Soc.globos (rūpybos) išmokos (pajamos už
suteiktas paslaugas)
Gauta parama (2%, kt.)

34160,00

Neatlygintiniai gautas turtas (SB)
Europos Sajungos paramos lėšos

Savivaldybės biudžetas (SB) (10)
Savivaldybės biudžetas (SB) (butas ir t.t.)
Biudžeto nepanaudotas likutis (BN)
Kompensacija už sut.paslaugas (W)

Pastabos

900,00

4579,00

16950,00
2761,97
1118,52
35000,00
968,29
27918,1
(iš jų skirta mums
8737,26)
63175,00
130355,00
356,00
15500,00

Centro veiklos prioritetas – visapusiškas globotinių integravimas į visuomenę, sutartinai
ir atsakingai pagal prioritetus dirbanti Centro bendruomenė.
Centro veiklos tikslai – telkti kolektyvą Centro tikslams ir uždaviniams įgyvendinti.
Centro 2018 m. veiklos uždaviniai:
1. Įgyvendinti Visagino šeimos ir vaiko gerovės centro 2017 – 2019 metų strateginį
veiklos planą ir 2018 – ųjų metinę veiklos programą.
2. Plėsti socialinių paslaugų spektrą:
2.1. Dalyvauti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projekte: Tvaraus perėjimo nuo
institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas
Lietuvoje Nr. 08-41-ESFA – V-405-01-0001 organizuoti Bandomosios socialinių globėjų veiklos
užtikrinimo paslaugas.
2.2. Dalyvauti Visagino miesto vietos plėtros projektinių pasiūlymų kvietimuose,
organizuoti Bandomąsias Laikino atokvėpio paslaugas įstaigoje ir (ar) namuose, namų aplinką
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atitinkančioje aplinkoje proto ar (ir) psichikos negalią turintiems asmenims, jų šeimos nariams,
tėvams ar globėjams Visagino savivaldybėje.
3. Pagal Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą, gavus
finansavimą pagal jungtinį projektą, pagal I – ą kvietimą „Socialinių ir kitų paslaugų prieinamumo
gerinimas pažeidžiamoms grupėms. Dienos centrų stiprinimas, paslaugų pažeidžiamoms grupėms
plėtra.“ Planavome pritaikyti aplinką asmenims su įvairia negalia (Lifto įrengimas į II aukštą,
Meninių dirbtuvių įrengimas, Lauko treniruoklių įrengimas, Sūpynių įrengimas suaugusiems,
sūpynių įrengimas asmenims su judėjimo negalia (analogų nėra Utenos apskrityje) bei vykdyti kitas
projekte numatytas veiklas.
4. Rengti Vaikų globos namų globotinius globai šeimoje, šeimynoje.
5. Rūpintis, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojamos Centrui skirtos biudžeto ir kitos
lėšos.
6. Tobulinti darbuotojų profesionalumą.
7. Kelti vadovų ir Centro darbuotojų kvalifikaciją.
8. Dalyvauti projektinėje veikloje.
Įgyvendindamas savo veiklos tikslus bei uždavinius vadovaujamės: Jungtinių Tautų
vaiko teisių konvencija, Socialinių paslaugų katalogu, patvirtintu Socialinės apsaugos ir darbo
ministro įsakymu, Lietuvos higienos norma HN 124:2014 „Vaikų socialinės globos įstaigos:
bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu,
Lietuvos Respublikos socialinės ir apsaugos ir darbo ministro įsakymu „Dėl socialinę globą
teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvų patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos
socialinės ir apsaugos ir darbo ministro įsakymu „Dėl socialinį darbą dirbančių darbuotojų
pareigybių sąrašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos socialinės ir apsaugos ir darbo ministro
įsakymu „Dėl socialinį darbą dirbančių darbuotojų pareigybių sąrašo ir socialinį darbą
dirbantiesiems prilyginamų pareigybių sąrašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos socialinės ir
apsaugos ir darbo ministro įsakymu „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. A1 - 46 „Dėl socialinės globos normų aprašo
patvirtinimo“ pakeitimo“, Visagino savivaldybės tarybos, mero, administracijos direktoriaus teisės
aktais, susijusiais su socialine globa, ir kt.
II. SOCIALINĖS POLITIKOS IŠMANYMAS,
ĮSTAIGOS STRATEGIJOS KŪRIMAS IR ĮGYVENDINIMAS
Centras 2018 metais parengė ir patvirtino Strateginį įstaigos veiklos planą trejiems
metams (2018–2020 m.). Metinės veiklos programa parengta su Centro darbuotojais 2017 metų
pabaigoje ir patvirtinta 2018 metų pradžioje. Strateginio plano ir metinės programos tikslai,
uždaviniai bei priemonės dera su šalies ir Visagino savivaldybės strateginiais planais. Taip pat buvo
parengta 2018 metų strateginio plano įgyvendinimo ataskaita. Įstaigos strateginis planas
koreguojamas susirinkimų metu visus metus ir vykdomas atsižvelgiant į finansavimo galimybes.
Veiklos programa koreguojama kiekvieną mėnesį ir atsispindi kiekvieno mėnesio įstaigos veiklos
plane, kuris aptariamas administracijos pasitarimų, socialinį darbą dirbančių darbuotojų, Vaiko
globos komisijos posėdžių metu. Finansines ataskaitas, korupcijos prevencijos programos
įgyvendinimo ataskaitas teikėm savivaldybės administracijai.
2018 metais centro direktorius dalyvavo Visagino savivaldybės socialinės reabilitacijos
paslaugų neįgaliesiems bendruomenės projektų 2018 metams vertinimo ir atrankos komisijos darbe,
taip tap buvome įtraukti į Darbo grupės Visagino savivaldybės 2018 metų socialinių paslaugų plano
įgyvendinimo rezultatams įvertinti, ataskaitai parengti. Centras dalyvavo susitikimuose su Utenos
apskrities vyriausiojo policijos komisariato Visagino policijos komisariato pareigūnais.
Siekiame, kad Centro veikla būtų pagrįsta skaidrumo, teisingumo bei lygių galimybių
principais. Centras informavo visuomenę apie savo veiklą per žiniasklaidos priemones (laikraštis
„Sugardas“, savivaldybės interneto svetainė www.visaginas.lt, įstaigos interneto svetainė
www.vsvgc.lt). Informacija apie viešuosius pirkimus, atliekamus Centre, yra Viešųjų pirkimų
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tarnybos centrinėje informacinėje sistemoje. 2018 metais buvo atlikta priežiūra dėl įstaigos
interneto svetainės atitikties teisės aktams bei dėl aktualios informacijos atnaujinimo.
Bendradarbiavimas. Centro veikla grindžiama visų bendruomenės narių bendravimu ir
bendradarbiavimu. Prioritetas – globotinių socializacija, paslaugų gavėjų integracija. 2018 m.,
sprendžiant globotinių problemas, bendradarbiavome su Visagino savivaldybės administracija
(toliau – VSA), VSA Vaiko teisių apsaugos skyriumi, VSA Socialinės paramos skyriumi, Visagino
miesto apylinkės teismu, Visagino miesto prokuratūra, Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriumi pataisos namais, VSA Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyriumi, Valstybės
vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie SADM, UAB Šeimos teisės centru, VšĮ SOTAS
(Socialinės tarnystės savanoriai), Visagino švietimo pagalbos tarnyba, Visagino policijos
komisariato pareigūnais, profesinio orientavimo ir mokymo įstaigomis, advokatais, antstoliais,
notarais, VšĮ Visagino ligonine, VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centru, Visagino
mokyklomis: „Verdenės“ gimnazija, „Atgimimo“ gimnazija, vaikų lopšeliais - darželiais: „Auksinis
gaidelis“, „Kulvestūkas“, „Gintarėlis“, „Auksinis raktelis“, valstybinėmis ir nevyriausybinėmis
organizacijomis: Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos atstovais, Visagino šeimos krizių centro
atstovais, VšĮ „Versli mama“ atstovu, priklausomybės ligų reabilitacijos bendruomene „Vilties
švyturys“, globos namų rėmėjais, visuomene. Susirašinėjant iš viso 2018 metais išsiųsta 360 ir
gauta 202 raštų.
Medicininės paslaugos. Medicininės paslaugos Vaikų globos namų globotiniams
teikiamos Visagino VšĮ PSPC. Organizuojamas reikalingų medicininių paslaugų gavimas. 2018
metais prižiūrėjau, kad Vaikų globos namų globotiniai gautų medicininę pagalbą įvairiose valstybės
medicinos įstaigose (Visagino Psichikos sveikatos centre, VšĮ Visagino pirminės sveikatos
priežiūros centre (pediatrai, šeimos gydytojai, psichiatrai, odontologai, neurologas, profilaktinis
globotinių patikrinimas – 100 procentų, profilaktiniai skiepai pagal amžių, odontologo paslaugos),
VšĮ Visagino ligoninė (chirurgai, oftalmologai, reabilitologą ir kt.). Iki 2018 m. kovo 1 dienos vaikų
globos namų globotinių sveikatos klausimais rūpinosi bendrosios praktikos slaugytoja.
Vaikų ligoninėje, VšĮ Vilniaus Universiteto ligoninės Santariškių klinikų filiale Vaikų
globos namų globotiniams buvo atliekami tyrimai, konsultavomės pas chirurgus, terapeutus,
neurologus, gastroenterologą, proktologą, kardiologą, psichiatrą ir t.t.
Globotinių ugdymas. 2018 metais Vaikų globos namų socialiniai darbuotojai,
psichologas palaikė ryšius su globotinių mokymosi įstaigomis, užtikrindami mokinių lankomumą,
operatyviai ir kompetentingai spręsdami problemas, reaguodami ir siekdami geros vaiko emocinės
savijautos mokykloje, analizuodami akademinius pasiekimus ir atlikdami galimybių analizę,
teikdami nuolatinę ir papildomą pagalbą namų darbų ruošoje. Centro specialistai vyko į susitikimus
su globotinių mokymosi įstaigų bendruomenėmis, dalyvavo susirinkimuose, Vaiko gerovės
komisijos posėdžiuose. Centro specialistų komanda vyko į mokyklas, kad padėtų vaikui išspręsti
kilusį konfliktą, suburdama mokyklos bendruomenę pagalbai. Vaikams sudarytos sąlygos ugdytis,
lavintis, mokytis pagal amžių, išsivystymą, gebėjimus.
Vaikų globos namų globotiniai ugdomi (duomenys 2018-12-31)
„Verdenės“ gimnazija
4

Atgimimo gimnazija
1

Kauno nepilnamečių tardymo izoliatorius
– Pataisos namai
1

„Geroji Viltis“

1

Mokyklinio amžiaus vaikai su negalia ir suaugę asmenys su negalia iki 21 metų
švietimo paslaugas gauna „Verdenės“ gimnazijos lavinamosiose (jungtinėse) klasėse. Su Visagino
„Verdenės“ gimnaziją kasmet yra pasirašoma Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių (lavinamųjų
klasių) aptarnavimo paslaugų teikimo sutartis. Nuo 2018 m. pasirašyta dvišalę bendradarbiavimo
sutartis ir susitarimas dėl biudžetinių įstaigų sporto salių, baseinų ir/ar kitų patalpų naudojimo.
Centro globotinių papildomas ugdymas, užimtumas.
Vaikų globos namų globotiniai lankė papildomojo ugdymo būrelius Visagino sporto
centre: slidinėjimo treniruotes, Tailandietiško bokso treniruotes, Kūrybos namų būrelius, globotiniai
dalyvavo papildomose švietimo įstaigos veiklose:
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Slidinėjimo
treniruotės
Visagino sporto
centre
3

Kūrybos namai
Floristikos
studija „Florastil“

2

Kūrybos namai
NVŠ
programos
būrelis „Floristikos
pagrindai“

Kūrybos namai
Anglų
kalbos
kursai „Hello“

Tailandietiško
bokso
treniruotės

Mišrieji
kovų
menai

2

1

1

1

Visagino
sporto
centras
(Šuoliai ant
batuto)
1

Centre su Vaikų globos namų globotiniais dirba socialiniai darbuotojai, socialinių
darbuotojų padėjėjai, psichologas. Laisvalaikio zonoje vaikai žiūri televizorių, žaidžia, poilsiauja,
bendrauja.
Vaikų su negalia dienos socialinės globos skyriaus globotiniams ne pamokų metu bei
suaugusiems asmenys su negalia teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo bei dienos
socialinės globos paslaugos, papildomai su jais dirba socialinis darbuotojas, kineziterapeutas,
psichologas bei kiti specialistai.
Centro globotiniams organizuojamos veiklos muzikos/teatro ir kino teatro, sporto ir
treniruoklių salėse, Pojūčių erdvės (relaksacijos) erdvėje, Meninėse dirbtuvėse, svetainėje,
kompiuterių klasėje ir t. t.
2018 metais buvo analizuojamas globotinių užimtumą, šį klausimą aptarėme
administracijos posėdžių, socialinį darbą dirbančių darbuotojų, bendruomenės susirinkimų, Vaiko
globos komisijos posėdžių bei globotinių susirinkimų metu.
Centro darbuotojai bendravo ir bendradarbiavo su buvusiais globotiniais.
Centro savivalda. Rengiant įstaigos veiklos planus, juos koreguojant, kontroliuojant ir
įgyvendinant dirbame kartu su įstaigos savivalda: Centro taryba ir Vaiko globos komisija.
Globotiniai dalyvavo pažintinėje veikloje:
Vaikų globos namų globotiniai pagal vaikų socializacijos projekto „Gyvenimas
–išlikimo stovykla“ veiklas lankėsi Valstybinės sienos apsaugos tarnybos prie LR VRM Ignalinos
pasienio Pūškų užkardoje, rūpintiniai dalyvavo Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro
Egidijaus Bičkausko kartu su Plytinės kartodromu bei Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga
organizuojamame 10-ajame Lietuvos vaikų globos namų ir socializacijos centrų auklėtinių kartingo
turnyre. Ne vieną kartą globotiniai lankėsi Ignalinos sporto ir pramogų centre, dalyvavimas išvykoje
į „Paukščių kaimą“, taip pat rūpintiniai dalyvavo išvykoje į Ignaliną edukacinėje pamokoje „Pieno
kelias“, ne kartą lankėsi restorane „Žuvėdra“, „Romnesoje“, Visagino PC „Domino“ III bloko
kavinėje, picerijoje „Prestorante“.
Globotiniai dalyvavo kūrybinėje veikloje:
Centre vyko Specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio savaitė tėvams ir
pedagogams „Ugdomės kartu“ su praktikumu pagal priemonę – „Lietuva“, centro rūpintiniai kovo
17- ąją dieną Visagino kūrybos namuose dalyvavo jaunųjų drabužių dizainerių konkurse „Mados
trajektorija 2018“, pristatydami pačių kurtą drabužių ir papuošalų kolekciją „Pavasario Lietuva“.
Gavome diplomą „Už kolekcijos originalumą“. Gamino rankdarbius Šv. Valentino, Socialinio
darbuotojo dienai, Motinos dienai, batikos, papuošė Centro patalpas Šv. Kalėdų ir Šv. Velykų
proga, gamino kalėdines dovanėles, kartu su Visagino kūrybos namais organizavo vaikų ir
suaugusių asmenų su negalia meninių darbų parodą „Kūrybinė karusėlė“ Visagino Kultūros centro
„Draugystės“ salėje, Centras pirmą kartą dalyvavo tarptautinėje Kalėdinėje mugėje Rotušės aikštėje
pagrindinės Lietuvos eglutės įžiebimo metų, dalyvavo VšĮ „Saugi pradžia“ projekte „Kalėdinės
vaikų svajonės“, kalėdinių atvirukų konkurse, Visagino miesto kalėdinių eglučių puošimo konkurse,
už kurį Centro bendruomenė buvo apdovanota padėkos raštu už energetikos populiarinimą,
estetiškumą, iniciatyvos palaikymą ir Visagino miesto gražinimą, taip pat dalyvavo VĮ „Visagino
energijos“ ir Visagino savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos
kontrolės skyriaus organizuojamame nuotraukų konkurse „Vandens ženklai“, bendri du projektai su
Visagino Česlovo Sasnausko menų mokyklos auklėtiniais „Naujametinė kelionė po pasaulį“ ir
„Muzikos harmonija“.
Globotiniai dalyvavo darbinėje veikloje:
Globotiniai pagal vaikų socializacijos projekto veiklas dalyvavo darbo terapijoje,
tvarkant aplinką Lietuvos – Baltarusijos pasienyje ir pačios užkardos aplinką (gėlynus, teritoriją),
taip pat vienas globotinis savanoriavo VšĮ „Padėk man“ gyvūnų prieglaudoje pagal Utenos
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teritorinės darbo biržos, Visagino skyriaus „Jaunimo garantijų“ iniciatyvą. Buvo susisiekta su UAB
„Visagino linija“ darbdaviu dėl darbinio užimtumo. Taip pat pagal Visagino savivaldybės
visuomenės sveikatos rėmimo 2018 metų specialiosios programos projekto veiklas Centro
rūpintiniai įrengė lysvę Centro teritorijoje, sodino daržoves, prieskonines žoleles, arbatžoles.
Globotiniai dalyvavo Respublikinėje akcijoje „Darom 2018“, gamino maistą savaitgaliais/švenčių
dienomis, per atostogas, šventinėmis dienomis, padėdavo kiemsargiui, tvarkant Centro teritoriją ir
prižiūrėjo Centro gėlynus, budėjo šeimynoje, atliko generalinį tvarkymą Centro patalpose.
Globotiniai dalyvavo prevencinėje veikloje:
Vyko saugaus eismo diena „Būk saugus ir matomas kelyje“ – susitikimas su policijos
atstovais. Vyko edukacinės – praktinėlės pamokėlės „Kaip elgtis kilus gaisrui, žolės deginimo
prevencija“, „Kaip elgtis per karščius, kaip saugiai elgtis vandenyje“, „Žolės deginimas, pasekmės,
atsargumo priemonės“, „Kaip elgtis įvykus avarinei situacijai“, „Kaip saugiai elgtis su degiomis
priemonėmis“, „Pirotechnikos naudojimas“, „Saugumas mieste“, „Saugumas kelyje“, „Noriu būti
saugus mieste“, „Tamsus paros metas. Tykantys pavojai gatvėje“, „Nelaimingi atsitikimai kelyje ir
jų prevencija“, „Ką žinome apie evakuacijos planą ir jo vykdymą“, „Rūšiuoju aš – rūšiuok ir tu“,
Pasaulinės dienos be tabako minėjimas „Nerūkyk, nes tai jau nebemadinga“, „Rūkyti nemadinga“,
„Tinkamas gesintuvų panaudojimas“, „Mano sveikata“, Tarptautinės kovos su narkomanija dienos
minėjimas „Gyvenimas be narkotikų“, „Savaitė be patyčių“, „Nebūk abejingas kito likimui“,
„Komplimentai“, Tolerancijos dienos minėjimas „Geras žodis gydo“, „Gerų darbų mėnuo“,
Geltonojo kaspino dienos minėjimas, rodomų laidų, neigiamo viešosios informacijos poveikio
aptarimas, „Angelų sargų diena“, pasaulinės gyvūnijos dienos minėjimas, dalyvavimas Visagino
savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 2018 metų specialiosios programos visuomenės
sveikatos projekte „Sveikas kūnas – sveika dvasia“, Pasaulinės psichikos sveikatos dienos
minėjimas, garso terapijos užsiėmimas „Užburiantys garsai“, Pasaulinės regėjimo dienos
minėjimas, Pasaulinės maisto dienos minėjimas „Sveikos mitybos žemėlapio sudarymas“.
Neįgaliųjų dienos minėjimas „Nepasiduok“.
Globotiniai dalyvavo sportinėje veikloje:
Vaikų globos namų rūpintiniai dalyvavo Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro
Egidijaus Bičkausko kartu su Plytinės kartodromu bei Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga
organizuojamame 10-ajame Lietuvos vaikų globos namų ir socializacijos centrų auklėtinių kartingo
turnyre, slidinėjimo treniruotėse, bokso užsiėmimuose, akrobatikos užsiėmimuose, lankėsi „Vichy“
vandens parke Vilniuje bei Ignalinos sporto ir pramogų centre. Vyko sportinis renginys „Sportuoti
sveika ir smagu“, Tarptautinė olimpinė ir jaunimo diena miške – žygis į mišką, sporto užsiėmimai,
mankštos lauke arba sporto salėje, jogos pratimų pamokėlės ir kt.
Dvasinių vertybių formavimas vaikų globos namų globotiniams: Centro globotinis
buvo ruošiamas Pirmąjai Komunijai, dalyvavimas susirinkimuose Bažnyčioje, susitikimai su
klebonu, kitas globotinis sekmadieniais dalyvaudavo Šv. mišiose stačiatikų bažnyčioje,
sekmadieninės mokyklos užsiėmimuose, kalėdinių švenčių pasirodymuose, koncertuose.
Lankymasis bažnyčioje didžiųjų metinių švenčių proga, Šv. sakramento įsigijimas Bažnyčioje –
tradicijų puoselėjimas.
III. SOCIALINĖS VEIKLOS PROCESO VALDYMAS
Per 2018 metus Centras suteikė trumpalaikės/ilgalaikės socialinės globos paslaugas 11
vaikų. 19 vaikams ir 23 suaugusiems su negalia buvo teiktos dienos socialinės globos paslaugos ir
socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas Vaikų ir Suaugusių asmenų su negalia dienos
socialinės globos skyriuose. Paslaugų vykdymą kontroliuoja Centro administracija. Visuose Centro
pasitarimuose, posėdžiuose aptariamos paslaugų teikimo problemos, jų sprendimo būdai ir
rezultatai. Sociokultūrinių paslaugų kokybei gerinti ir tobulinti rengiame ir vykdome projektus,
bendradarbiaujame su įvairiausiomis institucijomis.
Visi Centro darbuotojai užtikrino globotinių saugumą. Nuo 2014-12-01 Centro patalpas
saugo saugos bendrovė „G4S Lietuva“. Nakties metu Vaikų globos namų šeimynoje dirba 1
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socialinio darbuotojo padėjėjas. Už psichologinį saugumą, visapusišką pagalbą atsakingi šeimynų
socialiniai darbuotojai bei socialinių darbuotojų padėjėjai, psichologas ir kt. Kontrolę vykdė
vadovas su bendrosios praktikos slaugytoju, direktoriaus pavaduotojais.
Kartu su Centro atsakingais specialistais, socialiniais darbuotojais apie Centro veiklą,
rezultatus, apie įstaigos strategiją, programų, projektų sudarymą ir vykdymą, įstaigos teikiamas
paslaugas, apie organizuotą ir papildomą veiklą, apie vaikų pasiekimus ar pažangą informavome
tėvus per susirinkimus, individualių konsultacijų metu, bendruomenės susirinkimuose, Centro
tarybos posėdžiuose. Tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo ir švietimo visapusiškumą ir atlikimą
laiku vykdo socialiniai darbuotojai, užimtumo specialistais ir Centro administracija.
IV. ŽMOGIŠKŲJŲ IR MATERIALIŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS
Darbuotojai savo darbe vadovaujasi Centro nuostatais, pareigybių aprašymais, darbo
tvarkos taisyklėmis, įstaigos darbų saugos ir sveikatos instrukcijomis, bendrosiomis gaisrinės
saugos taisyklėmis.
Nuo 2018-03-01 Visagino savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintas didžiausias
leistinas darbuotojų, gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičius
Centre – 39,00.
2018 m. Visagino šeimos ir vaiko gerovės centre dirbo: 41 darbuotojai. Iš jų 3
vadovaujantis personalas, 18 – socialiniai darbuotojai ir jų padėjėjai, kineziterapeutas, 3
pedagoginiai darbuotojai, 17 – aptarnaujantis bei techninis personalas.
Visi Centre dirbantys socialiniai darbuotojai, pedagogai, specialistai turi aukštąjį
išsilavinimą.
Įstaigos darbo kokybė tiesiogiai priklauso nuo personalo, jo sugebėjimo ir noro taikyti
pažangius darbo organizavimo metodus, naujoves gerinant socialinį darbą. Per 2018 metus įstaigos
darbuotojai pagal galimybę kėlė savo kvalifikaciją, dalyvavo seminaruose: „Darbo ypatumai
teikiant bendruomenines paslaugas asmenims, turintiems proto, psichikos negalią, bei jų šeimoms“,
„Autizmas – suprasti, priimti ir padėti“, „Vaikų elgesio ir emocijų problemos. Kaip galima
pasitelkti psichologines strategijas“, „Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas“, „Darbo
ypatumai teikiant bendruomenines paslaugas likusiems be tėvų globos vaikams (įskaitant kūdikius),
patiriantiems riziką vaikams bei jų šeimoms, „Pacientų, sergančių galvos smegenų insultu, slaugos
ypatumai“, „Skiepijimų pagrindai“, „Metinis darbuotojo veiklos vertinimas. Darbuotojo
„įkainavimas“ ar susitarimas dėl bendrų tikslų“,Vaikų turizmo renginių vadovų mokymo programos
pažymėjimas, Priešgaisrinė sauga, „Milijoninės sankcijos ir griežtesnis reglamentavimas asmens
duomenų apsaugos srityje, „Etatinis mokytojų darbo apmokėjimas: ko laukti mokytojams?“,
Atsakas į smurtą artimoje aplinkoje: socialinio darbuotojo vaidmuo, Darbuotojų saugos ir sveikatos
klausimais žinių mokymai, Socialinių įstaigų darbuotojų atlygio apskaičiavimas ir apskaita nuo
2018-07-01, Reagavimo į savižudybių riziką algoritmo diegimas, Kompleksinės pagalbos teikimas
vaikams, nukentėjusiems nuo seksualinio išnaudojimo, Vadovavimas įstaigai institucinės globos
pertvarkos kontekste, Asmeninio asistento darbo ypatumai teikiant paslaugas asmenims, turintiems
negalią bei jų šeimoms, Lygių galimybių politikos užtikrinimas, Darbuotojų saugos ir sveikatos
įstaigoje valdymas, Viešieji pirkimai: metai po didžiųjų pasikeitimų, Mokymai, skirti asmenims,
siekiantiems įgyti teisę vykdyti asmenų pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką patikrinimą
ir vertinimą, pagal Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos
namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą, Vaikų maitinimo organizavimo reikalavimai
ugdymo įstaigose, Emocinio reagavimo ribos dirbant su proto ir psichikos negalės asmenimis,
Mokymai asmenims, siekiantiems įgyti teisę vykdyti asmenų pasirengimo globoti (rūpintis) ar
įvaikinti vaiką patikrinimą, parengimo darbui pagal Artimųjų giminaičių rengimo vaiko globai
(rūpybai) programos dalį ir Tęstinė globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių
vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programos dalį, Žalingų įpročių prevencija
ir intervencija, konferencija „Vaiko saugumo kodas“, ,,Diskriminacijos prevencija ir lygių
galimybių nuostatų įtvirtinimas: iššūkiai ir perspektyvos“, Valstybės Vaiko teisių apsaugos ir
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įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atestuotų asmenų, kuriems
suteikta teisė vykdyti asmenų pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką, patikrinimą, ir
asmenų, siekiančių tapti atestuotais asmenimis, mokymai apie vaikus su negalia: negalios
atpažinimas ir bendravimo ypatumai, Communication with children and youth at risk; social
emotional learning; emotional intelligence; sports as a tool working with children and youth at risk,
sharing good practices ir t.t.
Centro psichologas dalyvavo psichologų metodinio būrelio veikloje, darbuotojai
dalyvavo Visagino PŠT renginiuose.
Direktoriaus pavaduotojai ir bendrosios praktikos slaugytojas, vadovaudamiesi Centro
veiklos programoje esančiu priežiūros planu, atliko personalo veiklos priežiūrą. Personalo veiklos
priežiūra buvo aptariama administracinių pasitarimu, socialinį darbą dirbančių darbuotojų
susirinkimų, bendruomenės susirinkimų, individualių pokalbių su darbuotojais metu.
Per 2018 m. Centro taryboje, administraciniuose pasitarimuose, kolektyvo
susirinkimuose buvo aptarti strateginis, metinis planavimas, biudžeto formavimas ir vykdymas,
skyrių veiklos ypatumai, darbas su rizikos grupės globotiniais, vaikų fizinis ir psichinis saugumas,
vaikų maitinimo organizavimas, vaikų sergamumo priežastys, sanitarinių-higieninių normų
laikymąsis, paramos fondo panaudojimas, veiklos programos bei mėnesio planų įgyvendinimas,
darbuotojų darbo ir atostogų grafikai ir kt.
Pagal veiklos programą buvo atlikta priežiūra šiose srityse: darbuotojų valstybinės
kalbos žinių atitikimas reikalavimams, globotinių epilepsijos priepuolių dažnumas bei pirmosios
pagalbos suteikimas, gydymas, licencijų, įstaigos higienos pasų atnaujinimas (baseinas), darbas su
nauja programa, skirta raštinių darbui, darbas su praktikantais, stažuotojais, viešųjų ir privačių
interesų deklaracijos, vaikų saugumas, teritorijos, skalbimo ir maitinimo proceso organizavimas,
maisto bloko vidaus GHPT, socialinio, pedagoginio, psichologinio darbo organizavimas,
tobulinimas, metinės veiklos programos įgyvendinimas, pedagogų, socialinių darbuotojų, užimtumo
specialisto darbo planavimas, dokumentacijos tvarkymas, kvalifikacijos kėlimas ir kt. Analizavome
globotinių pasirengimą savarankiškam gyvenimui, gyvenimui šeimoje, laisvalaikio, užimtumo,
vaikų aprūpinimo būtinomis priemonėmis, vaikų pasirengimo globos procesui, vaikų parengimą
operacijoms, ambulatorinių, reabilitacinių paslaugų organizavimą po operacijų ir kt. klausimus.
Prižiūrėjome globotinių maitinimo organizavimą, nedarbo dienomis globotiniai patys gaminasi
maistą, analizavome globotinių valgiaraštį savaitgaliais/švenčių, atostogų dienomis, patiekalus
aptarinėjome su dietistu. Valgiaraščiai parengti atsižvelgiant į naujus galiojančius teisės aktus, į
mitybos normas, rekomenduojamas maistinių medžiagų ir energijos normas ir vaikų pageidavimus.
2018 m. buvo parengta Darbo apmokėjimo sistema, pagal finansų kontrolės taisykles
vyko darbo užmokesčio, materialinių vertybių, atsargų tvarkymo ir nurašymo kontrolė.
Inventorizavimo komisija pagal sudarytą ir įsakymu patvirtintą Centro inventorizacijos tvarką atliko
turto inventorizaciją. Visus finansinius dokumentus, tarifikacijas, sąmatas, ataskaitas, buhalterinės
apskaitos tvarkas tvirtinome įsakymais.
Turto ir lėšų administravimą ir valdymą vykdo Centro direktorius, pavaduotojas
socialiniams reikalams, padalinio ūkio vadovas, vyr. buhalteris ir buhalteris. Centro finansinius
išteklius sudaro savivaldybės biudžeto lėšos, valstybės biudžeto lėšos, pajamos už Centro teikiamas
paslaugas, lėšos, gautos kaip parama, Lietuvos ir užsienio fondų lėšos. Centras, tikslingai
naudodamas gautą finansavimą, siekia pagerinti teikiamų socialinių paslaugų kokybę ir padidinti jų
skaičių.
Finansines ataskaitas teikiau Centro steigėjui, SoDrai, mokesčių inspekcijai ir kt. Visas
ataskaitas, tvarkas, planus talpinome Centro informaciniuose stenduose, interneto svetainėje
www.vsvgc.lt.
Centras administravo globotinių turtą, lėšas bankuose. Administravome Vaikų globos
namų globotinių lėšas, atsižvelgiant į globotinių amžių, visiems Centro globotiniams yra atidarytos
sąskaitos banke. Taip pat kartu su Centro darbuotojais administravome globotinio butą, tvarkėme jį,
apmokėjome patarnavimo mokesčius.
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2018 metais centro atsakingi darbuotojai rengė Centro nuostatų projektą, koregavo ir
tvirtino Centro maitinimo tvarką, Globos (rūpybos) išmokų naudojimo tvarką, Centro darbuotojų
pareigybės aprašymus bei kitus įstaigos vidaus dokumentus.
Centro direktorius tvirtino darbuotojų kasmetinių atostogų eilę, kurią aptarinėjome
bendruose darbuotojų susirinkimuose, kontroliavau darbuotojų darbo laiko apskaitą, leidau
įsakymus: veiklos klausimais – 102, personalo klausimais – 146, atostogų/komandiruočių
klausimais – 139. Centro administracija kontroliavo Centro darbo tvarką ir drausmę. Buvo
sudarytos sąlygos vaikams įgyti maisto gaminimo, higienos, buitinių ir kitų darbų atlikimo įgūdžius.
Programoms vykdyti buvo sudarytos 30 sutarčių su įstaigomis, įmonėmis ir
organizacijomis dėl maisto produktų, prekių, įrenginių įsigijimo, dėl įvairių paslaugų teikimo ir
darbų vykdymo.
Vadovaudamasi Centro direktoriaus pareigybės aprašymu direktorius prižiūrėjo
duomenys apie klientą (vaiką ir jo šeimą) konfidencialumą. Centro darbuotojai yra supažindinti su
Centro konfidencialumo laikymosi pasižadėjimu. Centro darbuotojai, paslaugų gavėjai supažindinti
su duomenų apsaugos ypatumais. Visi pasirašė sutikimus dėl duomenų apsaugos.
Projektų, programų rengimas, įgyvendinimas ir papildomų lėšų pritraukimas:
Vykdome įvairias projektines veiklas, siekdami stiprinti vaikų sveikatą, savivertę,
mažinti nusikalstamumą, ugdyti vaikų darbinius ir savarankiškumo įgūdžius, pritaikyti aplinką.
Visagino savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 2018 m. spec. programa „Sveika
dvasia – sveikas kūnas“ (laimėta suma – 285,00 Eurų) buvo skirtas vaikų fiziniam lavinimui ir
psichinės sveikatos stiprinimui. Visagino savivaldybės vaikų socializacijos projektas „Gyvenimas –
išlikimo stovykla“ globotinių turiningam užimtumui (laimėta suma – 453,00 Eurų). Buvo gautas
finansavimas vaikų neformaliojo švietimo projektų „Floristikos pagrindai“ įgyvendinimui.
Jungtinis projektas su Č. Sasnausko menų mokykla „Naujametinė kelionė po pasaulį“ (skirta suma
– 200,00 Eurų).
2017 m. centro direktorius parengė projektą ir teikė Tarptautinei Moterų asociacijai,
2018 m. projektas gavo finansavimą 35000 Eur (Lifto į II – ą aukštą įrengimui), 2018 gegužės mėn.
įrengtas liftas –keltuvas neįgaliems.
Direktoriaus iniciatyva 2018 m. kartu su centro darbuotojais rengėme
dokumentus pagal:
1. Pagal Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos gaires 1
kvietimą, parengėme dokumentaciją reikalinga paraiškos pildymui ir teikimui projektui „Socialinių
ir kitų paslaugų prieinamumo gerinimas pažeidžiamoms grupėms. Dienos centrų stiprinimas,
paslaugų pažeidžiamoms grupėms plėtra“ II-as kvietimas (projektas negavo finansavimo).
2. Nuo 2017 gegužės mėnesio iki 2018 gruodžio 1 d. pagal 2014-2020 metų Europos
sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, 8 prioritetą „Socialinės įtraukties didinimas ir kova
su skurdu “ 08.4.1-ESFA – V-416 priemonės „Kompleksinės paslaugos šeimai“ gaires centro
direktorius rengė bei derino su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei Europos Socialiniu
fondu projekto pasiūlymą bei kitą projektinę dokumentaciją, projekto pareiškėjas Visagino
savivaldybė, Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras 1-as partneris. Projekto trukmė – 2018-2020
m., (projekto suma - 172250,33 Eur.) Sutartis tarp Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir
projekto vykdytojo – Visagino savivaldybės pasirašyta 2018 m. spalio 30 d., projektą pradėjome
vykdyti nuo 2018 lapkričio 20 d.
3. Pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos centro direktorius rengė ir teikė
projekto „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų
paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje Nr. 08-41-ESFA–V-405-01-0001 būtiną
dokumentaciją organizuoti Bandomosios socialinių globėjų veiklos užtikrinimo paslaugas bei
ataskaitas. Vykdomas jungtinis projektas Utenos regione, kuriame dalyvavo Utenos šeimos ir vaiko
gerovės centras, Aulelių vaikų globos namai, Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai
centras ir Visagino paramos vaikui centras. Buvo pasirašytos 2 Bendradarbiavimo su socialiniu
globotoju sutartys, su dviem soc. globotojais pasirašytos Socialinio globotojo paslaugų teikimo
sutartys.
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4. 2018-05-30 Visagino savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS - 104 Visagino šeimos ir
vaiko gerovės centras vykdo Globos centro funkcijas, tai nauja veikla, kuri centrui yra perduodama
dėl Vaiko teisių apsaugos sistemos optimizavimo. Šiai veiklai Valstybės vaiko teisių apsaugos ir
įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kartu su centro direktoriumi ir vyr.
buhalteriu atliko parengiamuosius darbus dėl „Vaikų gerovės ir saugumo didinimo, paslaugų
šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimo bei prieinamumo plėtros“ 2019-2020 m.
projekto partnerių t.y. savivaldybių ir globos centrų paskirto biudžeto „krepšelio“ detalizavimo,
darbai atlikti, sutartis pasirašyta. Visagino savivaldybės krepšelis – 56811,00 Eur).
5. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. rugpjūčio 31 d.
įsakymu Nr. A1-457 patvirtintas 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ priemonės Nr. 08.1.1.CPVA – V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“ projektų finansavimo
sąlygų aprašas Nr. 1 Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra. P
Atlikti preliminarūs paskaičiavimai dėl bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centro
veiklos. Visagino savivaldybės krepšelis 130355 Eur (dalis šių lėšų bus panaudota bendruomeninių
vaikų globos namų (buto) įsigijimui ir įrengimui ir, galimai, vaikų dienos centro veiklai Visagino
šeimos ir vaiko gerovės centre, centro direktorius rengė dokumentaciją ir teikė vaikų dienos centrui
steigti pasiūlymą Visagino savivaldybei).
Be gautų savivaldybės biudžeto lėšų, priimta parama 2761,97 Eur pinigais, natūra –
1118,52 Eur iš miesto gyventojų ir savanorių. Prekės – Lifto įrengimas – 35000 Eur.
2018 metais teikėme Europos socialinio fondo agentūrai ataskaitą po projekto
užbaigimo pagal ESFA finansuotą projektą „Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas Visagino
įmonėse ir įstaigose“.
2018 m. teikėme VšĮ Centrines projektų valdymo agentūrai Europos ekonominės erdvės
ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšomis remiamo pavienio projekto įsipareigojimų vykdymo
deklaraciją (VI), visas centro turtas turi likti paramos gavėjo nuosavybe ir ne trumpiau kaip dešimt
metų po galutinės projekto įgyvendinimo ataskaitos (2021 m.) patvirtinimo turi būti naudojamas
kaip mokykla vaikams ir jaunimui su negalia. Keičiant vaikų globos veiklą į kitą būtina iš anksto
suderinti su Centrine projektų valdymo agentūra ir Finansų ministerija.
V. APIBENDRINIMAS
Centras vykdo pavestas funkcijas ir uždavinius. Darbe susiduriame su tarpinstitucinio
bendradarbiavimo stoka, nepakankamu valstybinės kalbos mokėjimu ir praktiniu vartojimu. Centro
darbuotojai kėlė valstybinės kalbos vartojimo lygį. Tačiau, neformaliojo ugdymo pedagogas (0,25
et.), 2 socialinio darbuotojo padėjėjai (2 et.) įpareigoti išlaikyti reikiamos valstybinės mokėjimo
kategorijos egzaminą. 2 socialinio darbuotojo padėjėjoms Valstybinės kalbos kontrolė skyrė baudas.
Per 2018 metus Vaikų globos namuose gyveno rizikos grupės globotiniai, kurie buvo
linkę vykdyti nusikalstamas veikas. 2018 metais daug dėmesio skyrėme globotinių nusikalstamumo
bei priklausomybių prevencijai, užimtumo klausimui, artimos šeimai aplinkos sukūrimui, Centro
darbuotojų bendradarbiavimui su vaikų tėvais, artimaisiais giminaičiais, asmenimis, laikinai
paimančiais vaiką į savo šeimą, siekėme grąžinti Vaikų globos namų globotinius į šeimą.
Dėl globotinių padarytų nusižengimų Centro direktorius ir teisininkas atstovavo
Centrui Visagino miesto apylinkės teisme, dalyvavo baudžiamųjų, administracinių bylų
posėdžiuose. Dalyvavo visose ikiteisminio tyrimo apklausose, posėdžiuose.
Atsižvelgiant į Vaikų globos namų reformą, Lietuvoje vaikų globos namų turi nelikti
iki 2020 m. Yra parengtas ir su steigėju suderintas Visagino šeimos ir vaiko gerovės centro Vaikų
globos namų perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų
likusiems be tėvų globos vaikams 2018–2020 metų priemonių planas.
Centras palaiko ryšius su visomis šeimomis, įvaikinusiomis mūsų Vaikų globos namų
globotinius.
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2011 m. Visagino savivaldybės administracijos projekto „Visagino savivaldybės
viešųjų pastatų energijos efektyvumo didinimas (3 etapas) įgyvendinimo metu Centre buvo
vykdomi pastatų energijos efektyvumo didinimo darbai, darbus atliko UAB „Magirnis“, deja, darbai
yra atlikti labai nekokybiškai, šiuo metų trupa pastato fasadas, apie tai 3 kartus informavome
savivaldybės administraciją. Darbai įvykdyti 2018 m. IV ketvirtyje.
Problemos:
1. Yra poreikis dalyvauti projektinėje veikloje, tačiau įstaigoje nėra specialisto
galinčio rengti projektinę dokumentaciją bei vykdyti projektus. Projektininę dokumentaciją rengia
centro direktorius bei administracijos darbuotojai.
2. Visagino savivaldybėje yra nemažai rizikos grupės vaikų ir paauglių, jie vykdo
įvairias grupines nusikalstamas veikas. Rizikos grupės vaikai, kuriems yra taikytos visos įmanomos
priemonės: auklėjimas, socialinių įgūdžių ugdymas, kuris apima ir prevencinę veiklą (psichologo,
socialinio pedagogo konsultacijos), vidutinė priežiūros priemonė, tačiau, grįžę iš socializacijos
centro, savo elgesio nekeičia, įtraukia į veiklas kitus globotinius. Globotinių, grįžusių į globos
namus iš socializacijos centrų, keliamos problemos: Jie elgiasi taip pat, kaip prieš išvykstant į
socializacijos centrą. Jie nenori mokytis, niekur dalyvauti, dažnai dezorganizuoja šią veiklą globos
namuose, įtraukia kitus Centro globotinius į nusikalstamas veikas.
Lietuvoje vis dar nėra parengtų metodikų darbui su rizikos grupės vaikais, paaugliais,
taip pat, nėra parengta jokių rekomendacijų, metodikų resocializacijos darbui su paauglais,
grįžusiais iš socializacijos centru, įkalinimo įstaigų. Todėl trūksta šių rekomendacijų, taip pat visų
tarnybų komandinio darbo bei atsakomybės.
3. Nepakankamai užtikrinamas įstaigos teritorijos saugumas (reikia atnaujinti takų
plyteles). Tvora pakeista 2018 m. IV ketvirtyje.
4. Centro teritorijos supynės ir vaikų žaidimų įranga neatitinka galiojančių higienos
normų, ji buvo demontuota ir pakeista saugia įranga. Centras įsigijo vaikų žaidimų lauko įrangos
neįgaliems su fizine negalia. Centras dar neturi supynių neįgaliesiems asmenims su fizine negalia.
5. Yra poreikis įrengti Menines dirbtuves bei šias patalpas pritaikyti asmenų su negalia
turiningesniam užimtumui. Planuojame įrengti menines dirbtuves 2019 m. III-IV ketv.
6. Centro vidinio kiemo asfalto danga nusidėvėjusi, nėra saugi, ją būtina keisti.
2019 metais planuojame ir toliau:
1. Vykdyti veiklas pagal parengtą ir patvirtintą strateginį, veiklos ir Visagino šeimos ir
vaiko gerovės centro Vaikų globos namų perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir
bendruomenėje teikiamų paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams 2018–2020 metų priemonių
planą, kuris suderintas su steigėju.
2. Vykdyti Visagino šeimos ir vaiko gerovės centro 2019 metų veiklos planą.
3. Dalyvauti projektinėje veikloje:
3.1. Dalyvauti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos jungtiniame projekte: Tvaraus
perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų
sukūrimas Lietuvoje Nr. 08-41-ESFA – V-405-01-0001 organizuoti Laikino atokvėpio paslaugas
įstaigoje, namų aplinkoje atitinkančioje aplinkoje proto ar (ir) psichikos negalią turintiems
asmenims, jų šeimos nariams, tėvams ar globėjams Utenos regione. (1 metai 6 mėn.)
3.2. Dalyvavimas pagal 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų
programą, 8 prioritetą „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu “ 08.4.1-ESFA – V-416
priemonės „Kompleksinės paslaugos šeimai“. Savivaldybė pareiškėjas. Visagino šeimos ir vaiko
gerovės centras 1-as partneris. (24 mėn.)
3.3. Dalyvavimas Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projekte „Vaikų gerovės ir saugumo didinimo, paslaugų
šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimo bei prieinamumo plėtros“ (36 mėn.).
3.4. Dalyvavimas 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ priemonės Nr. 08.1.1.CPVA–V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“ projektuose
Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra. Rengiau projektinį
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pasiūlymą dėl projekto „bendruomeninių vaikų globos namų įkūrimas ir vaikų dienos cebtrų tinklo
plėtra Visagino savivaldybėje“ (vaikų dienos centro plėtrai planuojama 49687,47 Eur).
4. Pritaikyti aplinką vaikų ir suaugusių asmenų su fizine negalia užimtumui (sūpynių
įrengimas, panduso į sporto aikštelę įrengimas.
5. Rengti Vaikų globos namų globotinius savarankiškam gyvenimui, gyvenimui
Bendruomeniniuose Vaikų globos namuose (atskirame bute).
6. Rūpintis, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojamos Centrui skirtos biudžeto ir kitos
lėšos.
7. Kelti vadovų ir Centro darbuotojų kvalifikaciją.
___________________
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