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I. ĮSTAIGOS PRISTATYMAS 
 

1. Visagino paramos vaikui centras (toliau Visagino PVC) yra vienintelė Visagine 
panašaus profilio įstaiga. Ji buvo įkurta 1999 metais vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ bazėje, kur 
iš pradžių buvo atidarytos laikinos globos grupės vaikams, likusiems be tėvų priežiūros ir 
specialioji grupė vaikams su negalia. 2000 m.vaikų darželis buvo reorganizuotas į specialiojo 
ugdymo ir socializacijos centrą „Vilties šaltinis”, 2008 m. gegužės 1 d. – į įstaigą, teikiančią 
socialines paslaugas, Visagino paramos vaikui centrą.  

Visagino paramos vaikui centre formuojama tokia personalo struktūra, kuri užtikrintų 
teikiamų paslaugų kokybę, individualumą, leistų siekti įstaigos tikslų. Su vaikais dirbama 
komandinio darbo principu. Visų įstaigos grandžių veikla nukreipta į vaiko pasiruošimą 
savarankiškam gyvenimui. Visiems vaikams reikalinga nuolatinė priežiūra, tinkamos gyvenimo 
sąlygos, kvalifikuota specialistų pagalba.  

Mūsų globotiniams yra teikiamos šios paslaugos – informavimo ir konsultavimo; 
organizuojamas racionalus maitinimas 5 kartus per dieną; vaikai gauna integruotas socialinio darbo 
ir medicinines paslaugas, atitinkančias kiekvieno vaiko poreikį, sveikatos būklę; organizuojamos 
medikų konsultacijos, pagal galimybes įsigyjama medikamentų; nesunkiai sergantys vaikai 
slaugomi, o prireikus hospitalizuojami; vaikams teikiamos asmens higienos, nuolatinės priežiūros, 
užimtumo organizavimo paslaugos. Vaikai turi galimybę dirbti kompiuteriais, lankyti būrelius, 
sekcijas. 

Vaikų globos namuose yra 30 vietų našlaičiams ir tėvų globos netekusiems vaikams, 
kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba) arba laikinai vaikų globos namuose 
apgyvendintiems vaikams tol, kol bus išspręstas jų grąžinimo tėvams arba globos (rūpybos) 
nustatymo klausimas. Vaikai apgyvendinami 2 šeimynose. 

2. Visagino PVC – tai stacionari biudžetinė socialines paslaugas teikianti įstaiga, skirta 
vaikams likusiems be tėvų priežiūros bei vaikams ir asmenims, turintiems negalią. 

 
II.  MISIJA, VIZIJA 

 
  3. Misija : 

3.1. Garantuoti aukštos kokybės vaiko gerovę užtikrinančias licencijuotas socialines 
paslaugas.  

3.2. Visapusiškai integruoti vaikus į visuomenę, sutartinai ir atsakingai dirbant visai centro 
bendruomenei, sukurti ir užtikrinti psichologinį komfortą vaikams ir tėvams. 

4. Vizija: darniai dirbanti kvalifikuotų socialinių darbuotojų bei specialistų komanda, 
teikianti aukštos kokybės licencijuotas socialines paslaugas, padedanti individualiai kiekvienam 
vaikui tapti visaverčiu visuomenės nariu.  

 
III. SITUACIJOS ANALIZ Ė 

 
   5. Išorinės aplinkos analizė: 

5.1. Politiniai - teisiniai veiksniai. Visagino paramos vaikui centras kaip savivaldybės 
biudžetinė įstaiga savo veikloje vadovaujasi pagrindiniais norminiais teisės aktais. Tai yra Lietuvos 
Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Jungtinių Tautų vaiko teisių 
konvencija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Visagino savivaldybės institucijų teisės aktais, 
reglamentuojančiais vaiko globą (rūpybą), socialinių paslaugų teikimą, kitais norminiais teisės 
aktais. 

5.2. Ekonominiai veiksniai. Narystė Europos Sąjungoje sudaro Lietuvai sąlygas ir galimybes 
kelti ekonominę gerovę. Atsivėrė galimybės pasinaudoti ES struktūrinių, kitų fondų finansine 
parama. Siekiant sušvelninti neigiamus socialinius ir ekonominius padarinius bei kurti patrauklias ir 
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harmoningas sąlygas gyventi, Visagino paramos vaikui centras sėkmingai dalyvauja projektinėje 
veikloje, planuoja gauti ir gauna paramą įvairių programų priemonėms ir projektams įgyvendinti. 

5.3. Socialiniai veiksniai. Siekiame didinti socialinių paslaugų įvairovę ir jų prieinamumą 
visiems.  
 5.4. Technologiniai veiksniai. Informacinės technologijos gali užtikrinti neribotą 
informacijos sklaidą, pagreitinti reikalingos informacijos paiešką, sudaryti sąlygas teikiamų 
paslaugų plėtojimui. Visagino paramos vaikui centre tobulinamas gebėjimas teikti paslaugas 
internetu, plėsti turimą įrangą kiekybine ir kokybės prasme.  
 6. Vidinės aplinkos analizė: 

6.1. Organizacinė struktūra. Centre veikia du padaliniai: 30-ies vietų Vaikų globos namai 
vaikams iki 18 metų ir 20-ies vietų Vaikų su negalia dienos socialinės globos skyrius vaikams su 
negalia nuo 3 iki 21 metų. 

6.2. Žmogiškieji ištekliai. Visagino savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintas didžiausias 
leistinas darbuotojų, gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičius 
Visagino paramos vaikui centre – 39,5. Iš viso Visagino PVC dirba 48 darbuotojai. Iš jų 4 
vadovaujantis personalas, 18 - socialiniai darbuotojai, užimtumo specialistai ir socialinių darbuotojų 
padėjėjai, 26 – aptarnaujantis bei techninis personalas. 

6.3. Planavimo sistema. Centras savo veiklą planuoja vieneriems kalendoriniams metams. 
6.4. Finansiniai ištekliai. Savivaldybės biudžeto lėšos, valstybės biudžeto lėšos, pajamos už 

centro teikiamas paslaugas, lėšos, gautos kaip parama, labdara, Lietuvos ir užsienio fondų lėšos. 
 6.5. Ryšių sistema, informacinės ir komunikacinės sistemos. Vaikai ir darbuotojai turi 
galimybę dirbti kompiuteriu, įgyti naujų žinių naudojant internetą kompiuterinėje klasėje, 
aprūpintoje šiuolaikine kompiuterine ir programine įranga. Darbuotojai gali kelti savo kvalifikaciją, 
rengti reikalingą dokumentaciją.  

6.6. Vidaus darbo kontrolė. Vidaus darbo kontrolę atlieka centro direktorius, direktoriaus 
pavaduotojai, vyr. slaugos administratorius.  

 
IV. PROGRAMOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI 

 
7. Programa įgyvendina strateginius tikslus:  
7.1. Gerinti teikiamų socialinių paslaugų kokybę, užtikrinant efektyvią Visagino paramos 

vaikui centro veiklą. 
7.2. Taikant aktyvius socializacijos metodus, organizuoti turiningą vaikų užimtumą, 

padėsiantį globotiniams sėkmingai integruotis į visuomenę.  
7.3. Kelti darbuotojų kvalifikaciją, vystyti darbuotojų komandinio darbo įgūdžius ir 

atsakingą požiūrį į Visagino PVC veiklos rezultatus. 
8. Strateginio tikslo aprašymas:  

      8.1. Visagino PVC teikia visą socialinių paslaugų spektrą: teikia trumpalaikes ir ilgalaikes 
socialinės globos paslaugas vaikams likusiems be tėvų globos ir dienos socialinės globos paslaugas 
vaikams su negalia. Siekdamas praplėsti socialinių paslaugų kiekybę ir pagerinti jų kokybę, taip pat 
padidinti globotinių skaičių, Visagino PVC stengiasi tikslingai naudoti ilgalaikes investicijas, gautą 
finansavimą ir stiprinti centro materialinę bazę. 
 8.2. Visagino PVC darbuotojai turi užimti globotinius turininga veikla ir darbu, mokyti 
vaikus laikytis nustatytų elgesio taisyklių ir susitarimų, skatinti galvoti apie dabartį ir ateitį, kelti 
sau tikslus ir mokyti kryptingai jų siekti. Bendradarbiaudami su miesto neformaliojo švietimo 
įstaigomis, mes padedame kiekvienam vaikui pasirinkti veiklą pagal norą ir interesus ir joje 
dalyvauti. Globotiniai atlieka savo kasdienines pareigas tvarkydami kambarius ir valgyklą, 
skalbdami drabužius, gamindami maistą. Planuojame sudaryti efektyvią sistemą globotinių 
įtraukimo į darbinę veiklą, įgyvendinant socialinių įgūdžių lavinimo programas. 

8.3. Naujas ateinantis dirbti įstaigoje personalas turi priprasti dirbti komandoje, priimti 
sprendimus, efektyviai ir atsakingai juos įgyvendinti, atsakyti už savo darbo rezultatus, padėti 
kitiems komandos nariams. 
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 9.  Programos uždaviniai:  
9.1. Efektyviai naudoti Visagino PVC materialinę bazę, gerinant teikiamų socialinių 

paslaugų kokybę. 
9.2. Efektyviai bendradarbiauti su miesto formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigomis, 

sudominant globotinius mokymo procesu ir įvairia veikla. Organizuoti globotinių reguliarią darbinę 
veiklą, didinant globotinių integracijos galimybes. 

9.3. Padėti darbuotojams gauti naujų teorinių bei praktinių žinių, skatinti aktyviai dalyvauti 
komandiniame darbe. 

10. Galimi programos vykdymo ir finansavimo šaltiniai: Savivaldybės biudžeto lėšos, 
valstybės biudžeto lėšos, pajamos už centro teikiamas paslaugas, lėšos gautos kaip parama, labdara, 
Lietuvos ir užsienio fondų lėšos, Europos socialinio fondo, Lietuvos Respublikos Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos.    

 
PRIEMONĖS TIKSLAMS IR UŽDAVINIAMS REALIZUOTI 

 
  11. Visagino PVC taryba – aukščiausia savivaldos institucija, telkianti globotinių tėvus 
(globėjus), socialinius darbuotojus, visuomenės atstovus, rėmėjus svarbiausiems Visagino PVC 
veiklos uždaviniams spręsti. Visagino PVC tarybos veiklos planas 2012 m. pridedamas (priedas 1). 

12. Administracijos pasitarimams vadovauja direktorius. Dalyvauja vyr. buhalterė, vyr. 
slaugos administratorė, direktoriaus pavaduotoja, direktoriaus pavaduotoja ūkiui. Pasitarimus 
protokoluoja sekretorė.  
  13. Vaiko globos komisijos sudėtis patvirtinama Visagino PVC direktoriaus įsakymu. 
Komisija  sprendžia įvairius vaikų sveikatos, mokymo(si), užimtumo problemas. Visagino PVC 
vaiko globos komisijos veiklos planas 2012 m. pridedamas (priedas 2). 

14. Socialinį darbą dirbančių darbuotojų susirinkimai organizuojami 1 kartą per mėnesį. 
Aptariami kasdieninės veiklos klausimai, darbo ir priežiūros rezultatai. Pasitarimai protokoluojami, 
atsakinga direktorės pavaduotoja.  

15. Globotinių susirinkimai  organizuojami 2 kartus per metus. Aptariami kasdieninio 
gyvenimo, globotinių elgesio ir sveikatos, aprūpinimo drabužiais ir avalyne, kūrimo artimos šeimai 
aplinkos klausimai. 

 
16. Priežiūros planavimas. 
 
16.1. Direktoriaus pavaduotojo priežiūros planavimas: 

 
Eil. 
Nr. 

Priežiūros sritys Planuojama data Kur bus svarstomas 
klausimas 

1. Dokumentacijos rengimo principų 
ir tvarkos realizavimo priežiūra 

2012-01 
2012-06 
2012-12 

Socialinį darbą dirbančių 
darbuotojų susirinkimų metu 

2. ISGP įgyvendinimo priežiūra ir 
analizė 

2012-03, 
2012-12 

Vaiko globos komisijos posėdžių 
metu 

3. Socialinių įgūdžių lavinimo 
programų įgyvendinimo priežiūra 
ir analizė 

2012-04 
2012-11 

Socialinį darbą dirbančių 
darbuotojų susirinkimų metu 

4. Skyrių dienos ritmų įgyvendinimo, 
vaikų užimtumo priežiūra, analizė 

kas mėnesį Socialinį darbą dirbančių 
darbuotojų susirinkimų metu 

5. Pedagoginių darbuotojų 
užsiėmimų organizavimo 
priežiūra, analizė 

2012-04 
2012-10 

Individulalūs pokalbiai 

6. Specialistų, socialinių darbuotojų 
veiklos planų 2013 m. derinimas  

Iki 2012-12-21  Socialinį darbą dirbančių 
darbuotojų susirinkimų metu 
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Eil. 
Nr. 

Priežiūros sritys Planuojama data Kur bus svarstomas 
klausimas 

7. Sociokultūrinių paslaugų teikimo 
priežiūra ir analizė 

Nuolat  Socialinį darbą dirbančių 
darbuotojų susirinkimų metu, 
individulalūs pokalbiai 

8. ISGP formos aptarimas, 
aprobavimas 

Pagal poreikį, iki  
Gruodžio 15 d. 

Vaiko globos komisijos 
posėdžių metu 

9. Naujos ISGP formos pateikimas  
skyrių darbuotojams 

Iki 2012-12-21 d. Socialinį darbą dirbančių 
darbuotojų susirinkimų metu 

10. VPV centro veiklos programos 
rengimas 

Iki 2012-12-29 Socialinį darbą dirbančių 
darbuotojų susirinkimų metu 

11. Naujai atėjusių dirbti socialinį 
darbą darbuotojų darbo kontrolė, 
analizė, adaptacijos problemų 
sprendimas. 

metų eigoje Individulalūs pokalbiai 

 
16.2. Vyr. slaugos administratoriaus priežiūros planas: 
 
 

Nr. Priežiūros sritys Planuojama 
data 

Kur bus svarstomas klausimas 

1. Visagino paramos vaikui centro 
aplinkos ir patalpų sanitarinės būklės 
patikrinimas (patalpos, baldai, 
patalynė, drabužiai/avalynė ir t.t.) 

Nuolat Socialinį darbą dirbančių 
darbuotojų susirinkimų metu 

2. Maitinimo organizavimo priežiūra Nuolat Socialinį darbą dirbančių 
darbuotojų susirinkimų metu 

3. Vaikų asmens higienos priežiūra Nuolat  Socialinį darbą dirbančių 
darbuotojų susirinkimų metu 

4. Vyr. slaugos administratorės, 
masažuotojos dokumentacijos 
pildymas (išvadų rengimas)   

Nuolat Socialinį darbą dirbančių 
darbuotojų susirinkimų metu 

5. Valgiaraščio sudarymas ir nustatytų 
kalorijų raciono kontrolė 

Nuolat Konsultacijų su virtuvės 
darbuotojais metu 

6. Iš sandėlio išduotų maisto produktų 
kontrolė 

Nuolat pagal 
poreikį 

Konsultacijų su virtuvės 
darbuotojais metu 

7. Virtuvės darbuotojų kontrolė pagal 
nustatyta valgiaraštį, HN 

Nuolat pagal 
poreikį 

Konsultacijų su virtuvės 
darbuotojais metu 

8. Maitinimo normų laikymasis, 
pokalbiai su virtuvės darbuotojais apie 
produktų apdorojimą, maisto 
gaminimo taisyklių laikymąsi. 

Nuolat Darbas su virtuvės 
darbuotojais 

9. Generalinio tvarkymosi kontrolės 
priežiūra 

1 kartą per 
savaitę 

Socialinį darbą dirbančių 
darbuotojų susirinkimų metu 

10.  Skyrių dienos ritmų vykdymo kontrolė   Nuolat Socialinį darbą dirbančių 
darbuotojų susirinkimų metu 

11.  Vaikų sveikatos ir būsenos tikrinimas Nuolat  Socialinį darbą dirbančių 
darbuotojų susirinkimų metu 
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16.3. Darbas su Visagino PVC bendruomene 
 

Eil. 
Nr. 

Priemonė Data Atsakingas asmuo Kam skirtas 
renginys 

I. Darbas su globotiniais 
 
1. Slidinėjimas poilsio dienomis savaitgaliais Užimtumo specialistė 

Marija Dijanova 
Globos namų 
globotiniams 

2. Kalėdų šventė su Raudonojo 
Kryžiaus atstovais 

2012-01-04 
14.00 

Socialinė darbuotoja 
Skirma Žigaitė 

Globos namų 
globotiniams 

3. Kalėdų šventė su evangelikų 
bažnyčios atstovais 

2012-01-08 Socialinė darbuotoja 
Natalija Čekova 

Globos namų 
globotiniams 

4. Rusijos folkloro ansamblio 
„Zabava“ koncerto aplankymas 

2012-01-07 
17.00 

Socialinė darbuotoja 
Svetlana Dobrodej 

Globos namų 
globotiniams 

5. Laisvės gynėjų dienos minėjimas 2012-01-13 Socialiniai darbuotojai Visagino PVC 
globotiniams 

6. Ekskursija į žiemos mišką 2012-01-18 
14.00 

Užimtumo specialistė 
Marija Kardelienė 

Dienos soc. 
globos 
skyriaus 
globotiniams 

7. Rusų folkloro ansamblio „Gostja“ 
pasirodymo aplankymas 

2012-01-19 Užimtumo specialistė 
Irina Stogova 

Globos namų 
globotiniams 

8. Psichologinis vaidmenimis 
žaidimas „Mano šeima“ 

2012-01-25 Užimtumo specialistė 
Marija Dijanova 

Globos namų 
globotiniams 

9. Pokalbis „Teatras – įvairių menų 
sintezė. Muzikinio teatro 
ypatybės.“ Muzikinis spektaklis 
„Stebuklingas kalendorius“ 

2012-01-12 Muzikos pedagogė 
Natalija Matyskina 

Globos namų 
globotiniams 

10.Geriausių spintų konkursas 2012-01 Užimtumo specialistė 
Marija Dijanova 

Globos namų 
globotiniams 

11.Akcija „Paukščių globos diena“ 2012-01 Socialinė darbuotoja  
Oksana Česukėnienė 

Globos namų 
vaikams 

12.Pokalbis „Mano draugas“ 2012-01 Užimtumo specialistė 
Marija Dijanova 

Globos namų 
globotiniams 

13.Jauniausio senio besmegenio 
konkursas 

2012-02 Socialinė darbuotoja  
Oksana Česukėnienė, 

Globos namų 
globotiniams 

14.Pokalbis „Aš ir suaugusieji“ 2012-02 Užimtumo specialistė 
Marija Dijanova 

Globos namų 
globotiniams 

15.Psichologinis vaidmenimis 
žaidimas „Mano namas“ 

2012-02 Užimtumo specialistė 
Marija Dijanova, 
psichologė AGriniova 

Globos namų 
globotiniams 

16.Slidinėjimo varžybos 2012-02 Užimtumo specialistė 
Marija Dijanova, 
socialinė darbuotoja 
Oksana Česukėnienė 

Globos namų 
globotiniams 

17.Švento Valentino dienos 
įprasminimas 
 

2012-02 Užimtumo specialistė 
Irina Stogova, 
socialinė darbuotoja  
Skirma Žigaitė, 
muzikos  pedagogė  
Natalia Matyskina 
 

Globos namų 
globotiniams 
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Eil. 
Nr. 

Priemonė Data Atsakingas asmuo Kam skirtas 
renginys 

18.Lietuvos valstybės atkūrimo 
dienos paminėjimas 

2012-02-16  Užimtumo specialistė 
Irina Stogova 

Globos namų 
globotiniams 

19.Geriausio knygų draugo konkursas 2012-02 Užimtumo specialistė 
Marija Dijanova 

Globos namų 
globotiniams 

20.Užgavėnės 2012-02 Socialinės darbuotojos 
Svetlana Dobrodej,  
Jolita Dubakaitė 

Visagino PVC 
globotiniams 

21.Pokalbis „Ką aš galvoju apie save“ 2012-03 Užimtumo specialistė 
Marija Dijanova, 
psichologė  

Globos namų 
globotiniams 

22.Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo dienos paminėjimas 

2012-03-11 Socialinės darbuotojos 
Svetlana Dobrodej 

Globos namų 
globotiniams 

23.Teatro žanras - mini spektakliai. 
Teatro savaitė. 

2012-03 Muzikos pedagogė 
Natalija Matyskina, 
socialiniai darbuotojai 

Globos namų 
globotiniams 

24.Savivaldos diena 2012-03 Užimtumo specialistė 
Marija Dijanova 

Globos namų 
globotiniams 

25.Gražiausių kambarių konkursas 2012-04 Užimtumo specialistė 
Marija Dijanova 

Globos namų 
globotiniams 

26.Mažosios šeimininkės diena – 
mergaičių konkursas. 

2012-04 Užimtumo specialistė 
Marija Dijanova 

Globos namų 
globotiniams 

27.Šventų Velykų šventė.  
Margučių spalvinimo konkursas. 

2012-04 Socialinės darbuotojos 
Natalija Čekova,  
Irina Stogova,  
užimtumo specialistė 
Vita Paškevič 

Visagino PVC 
globotiniams 

28.Profesijos pasirinkimas. 
Globotinių anketavimas, 
testavimas, diskusijos. 

2012-04 Psichologė  
Ana Griniova 

Visagino PVC 
globotiniams 

29.Mamos dienos minėjimas. 
Atviručių, dovanelių gaminimas. 

2012-05 Užimtumo specialistė 
Marija Kardelienė 

Dienos soc. 
globos 
skyriaus 
globotiniams 

30.Pokalbis „Mano mama ir tėtis“ 2012-05 Socialinės darbuotojos  
Oksana Česukėnienė, 
Svetlana Dobrodej, 
psichologė  
Ana Griniova 

Globos namų 
globotiniams 

31.Mažojo šeimininko diena. 
Berniukų konkursas. 

2012-05 Užimtumo specialistė 
Marija Dijanova 

Globos namų 
globotiniams 

32.Pokalbis „Kada man gėda“ 2012-05 Užimtumo specialistė 
Marija Dijanova, 
psichologė  
Ana Griniova 

Globos namų 
globotiniams 

33.Mergaičių susitikimas su 
ginekologu 

2012-05 Socialinė darbuotoja  
Skirma Žigaitė, 
vyr. slaugos 
administratorė 
Liudmila Bule 
 

Globos namų 
globotiniams 
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Eil. 
Nr. 

Priemonė Data Atsakingas asmuo Kam skirtas 
renginys 

34.Dalyvavimas akcijoje „Mėnuo be 
smurto prieš vaikus“ 

2012-05 Socialiniai darbuotojai Visagino PVC 
globotiniams 

35.Grūdinimo procedūrų 
organizavimas prie Visagino ežero 

vasaros 
eigoje 

Kineziterapeutė, kūno 
kultūros pedagogė  
Larisa Polikarpova, 
užimtumo specialistė  
Marija Dijanova 

Visagino PVC 
globotiniams 

36.Akcija „Mankšta visiems“ vasaros 
eigoje 

Kineziterapeutė, kūno 
kultūros pedagogė  
Larisa Polikarpova, 
užimtumo specialistė 
Marija Dijanova 

Visagino PVC 
globotiniams 

37.Vaikų gynimo diena.  
Aitvarų šventė.  
Dainų teatras „Sveika, vasara!“. 
Piešinių paroda „Vaikystės 
spalvos“. 
 

2012-06-01 Socialinės darbuotojos  
Svetlana Dobrodej, 
Natalija Čekova, 
užimtumo specialistė 
Vita Paškevič, 
muzikos pedagogė 
Natalia Matyskina 

Visagino PVC 
globotiniams 

38.Tėvo dienos paminėjimas.  2012-06 Socialinės darbuotojos  
Svetlana Dobrodej, 
Natalija Čekova, 

Visagino PVC 
globotiniams 

39.Paskaita „Sveika mityba ir jų 
gaminimo procedūra“. 
Daržovių ir vaisių salotų 
gaminimas ir degustacija. 

2012-06 Vyr. slaugos 
administratorė  
Liudmila Bule, 
užimtumo specialistė  
Marija Dijanova 

Globos namų 
globotiniams 

40.Dalyvavimas vaikų poilsio 
stovykloje 

2012-06 Užimtumo specialistė  
Marija Dijanova 

Globos namų 
globotiniams 

41.Tradicinė sportinė išvyka „Iki, 
mokykla-2012 prie Smalvo ežero 
kranto su buvusiais globotiniais. 
Geriausio mokinio pagerbimas 

2012-07 Užimtumo specialistė  
Marija Dijanova 

Globos namų 
globotiniams 

42.Išvyka į Aukštaitijos nacionalinį 
parką. Sporto užsiėmimai 
sveikatos take. Pažintinė 
ekskursija. 

2012-07 Užimtumo specialistė 
Marija Dijanova 

Globos namų 
globotiniams 

43.Maratono bėgimas aplink 3 
mikrorajoną „10 dienų iki 
mokyklos“. 
 

2012-08 Kineziterapeutė, kūno 
kultūros pedagogė  
Larisa Polikarpova, 
užimtumo specialistė 
Marija Dijanova 

Visagino PVC 
globotiniams, 
darbuotojams 

44.Linksmi startai miške „Kūno 
kultūrai – valio!“. Bėgimas, 
metimas, plaukimas. Šaudyklos 
aplankymas. 

2012-08 Kineziterapeutė, kūno 
kultūros pedagogė  
Larisa Polikarpova, 
užimtumo specialistė  
Marija Dijanova 

Globos namų 
globotiniams 

45.Rudens gėrybių paroda 2012-09 Natalija Čekova, 
užimtumo specialistė 
Irina Stogova 

Globos namų 
globotiniams 
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Eil. 
Nr. 

Priemonė Data Atsakingas asmuo Kam skirtas 
renginys 

46.Užsiėmimų treniruoklių salėje 
organizavimas. 
 

rugsėjis - 
gruodis 

Kineziterapeutė 
Larisa Polikarpova 

Visagino PVC 
globotiniams 

47.Kulinarijos šou „Smaližiaus diena“ 2012-09 Užimtumo specialistė  
Marija Dijanova 

Globos namų 
globotiniams 

48.Pokalbis „Mano mokykla“ 2012-09 Užimtumo specialistė  
Marija Dijanova, 
psichologė 
Ana Griniova 

Globos namų 
globotiniams 

49.Relaksacijos seanso “Vandens 
garsai” organizavimas 

2012-09 Užimtumo specialistė 
Marija Kardelienė, 
muzikos pedagogė 
Natalija Matyskina 

Dienos 
socialinės 
globos 
skyriaus 
globotiniams 

50.Masažo pamokėlė 
 

2012-10 Masažistė  
Liudmila Bule 

Visagino PVC 
globotiniams 

51.Renginys- „Lietuva – mano 
gimtinė“. Dainų, žaidimų ir 
patiekalų vakaras. Liaudies teatro 
tradicijos. 

2012-10 Užimtumo specialistė  
Marija Dijanova, 
muzikos pedagogė 
Natalija Matyskina 

Globos namų 
globotiniams 

52.Vėlinių minėjimas 
Moliūgų su žvakutėmis 
gaminimas. 
 

2012-11 Užimtumo specialistė  
Marija Dijanova, 
socialinė darbuotoja  
Skirma Žigaitė 

Globos namų 
globotiniams 

53.Mini spektaklių rengimas apie 
globos namus 

2012-11 Užimtumo specialistė  
Marija Dijanova, 
muzikos pedagogė 
Natalija Matyskina 

Globos namų 
globotiniams 

54.Master klasė kovotojų klube 
 

2012-11 Užimtumo specialistė  
Marija Dijanova 

Globos namų 
globotiniams 

55.Brošiūros apie tabako žalą 
rengimas 

2012-11 Socialinė darbuotoja  
Natalija Čekova 

Visagino PVC 
globotiniams 

56.Išvyka į Lietuvos žiemos sporto 
centrą 

2012-12 Socialinė darbuotoja  
Marija Dijanova,  
kineziterapeutė, kūno 
kultūros pedagogė 
Larisa Polikarpova 

Globos namų 
globotiniams 

57.Kalėdinio pašto organizavimas 
Šventinių atvirukų gaminimas. 

2012-12 Užimtumo specialistė  
Vita Paškevič, 
socialinės darbuotojos 
Jolita Dubakaitė, 
Natalija Čečkova 
 

Globos namų 
globotiniams 

58.Naujametinis Globos namų 
dekoravimas. Žieminių puokščių 
konkursas 

2012-12 Socialinė darbuotoja  
Skirma Žigaitė, 
užimtumo specialistė, 
Irina Stogova 
 
 
 

Globos namų 
globotiniams 



 

 

11

 

Eil. 
Nr.  

Priemonė Data Atsakingas asmuo Kam skirtas 
renginys 

59.Miuziklas – šiuolaikinio teatro 
žanras. Naujametinis miuziklas. 
Padėkos vakaras įstaigos 
rėmėjams, draugams. 
 

2012-12 Muzikos pedagogė 
Natalija Matyskina 

Centro  
globotiniams 

60.Sveiko šventinio stalo rengimas 
Kalėdoms.  

2012-12 Socialinės darbuotojos  
Svetlana Dobrodej, 
Oksana Česukėnienė 
 

Globos namų 
globotiniams 

61.Vaikų gimtadienių organizavimas metų eigoje Socialiniai darbuotojai Centro  
globotiniams 

62.Miesto renginių, švenčių 
aplankymas 

metų eigoje Socialiniai darbuotojai Centro  
globotiniams 

63.Globotinių susirinkimai  vasaris 
rugsėjis  

Direktorė 
Natalija Levickaja, 
socialiniai darbuotojai 

Vaikų globos 
namų 
globotiniaims 

64.Tėvų susirikimai  2012-01- 
2012-06 

Direktorė 
Natalija Levickaja 

Centro  
globotinių 
tėvams 

 
II. Darbas su personalu 

 
Eil. 
Nr. 

Priemonė Data Atsakingas asmuo Kam skirtas 
renginys 

65.Kolektyvo susirinkimai 
 

sausis, birželis Direktorė 
Natalija Levickaja 

Visagino PVC 
darbuotojams 

66.Darbas su darbuotojais , 
dirbančiais projekte „Šeimos ir 
darbo įsipareigojimų derinimas 
Visagino miesto įmonėse ir 
įstaigose“. 

Pagal poreikį Direktorė 
Natalija Levickaja 

SIDID 
projekte 
dirbantiems 
darbuotojams  

67.Visagino paramos vaikui centro 
lankstinuko gaminimas 

2012-03 Direktorė 
Natalija Levickaja 

Visagino PVC 
darbuotojams 

68.Maisto gaminimo higienos, 
buitinių ir kt.darbų atlikimo 
sąlygų įvertinimas   

Nuolat  Direktorė 
Natalija Levickaja 

PVC 
darbuotojams 

69.ISGP, socialinių įgūdžių 
lavinimo programų vertinimas, 
peržiūra 

Pagal poreikį Direktorė 
Natalija Levickaja 

PVC 
darbuotojams 

70.Pasiruošimas įstaigos 
licencijavimui 

Nuolat Direktorė 
Natalija Levickaja 

 

71.Vaikų globos namų aprūpinimo 
apranga, reikmenimis priežiūra 

Kartą per mėnesį Direktorė 
Natalija Levickaja 

 

72.Globotinių asmens bylų 
tikrinimas 

Pagal poreikį Direktorė 
Natalija Levickaja 

 

73.Turto nurašymo ar likvidavimo 
komisijos veiklos priežiūra 

Pagal poreikį Direktorė 
Natalija Levickaja 

 

74. Inventorizacijos priežiūra  Pagal poreikį Direktorė 
Natalija Levickajai 
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Eil. 
Nr. 

Priemonė Data Atsakingas asmuo Kam skirtas 
renginys 

75.Globotinių pasiruošimo vasaros 
atostogoms analizė 

Balandis  Direktorė 
Natalija Levickajai, 
direktoriaus 
pavaduotoja  

 

76.Administracijos posėdžių 
organizavimas 

Pirmadieniais  Direktorė 
Natalija Levickaja 

Administracijai 

77.Globos namų atitikties socialinės 
globos normoms įsivertinimas, 
rezultatų analizė 

Rugsėjis-gruodis  Direktorė 
Natalija Levickaja, 
direktoriaus 
pavaduotoja Natalia 
Frolova 
Visagino PVC 
tarybos pirmininkė 

 

78.Socialinį darbą dirbančių 
darbuotojų susirinkimai 

kartą per mėnesį Direktoriaus 
pavaduotoja Natalia 
Frolova 

PVC 
darbuotojams 

79.Vaiko globos komisijos 
posėdžiai 

kartą per mėnesį Vaiko globos 
komisijos pirmininkė 

Vaiko globos 
komisijos 
nariams 

80.Visagino PVC tarybos posėdžiai pagal reikalą Visagino PVC 
tarybos pirmininkė 

Visagino PVC 
tarybos 
nariams 

81.Saugos darbe, priešgaisrinės 
saugos instruktavimas 

2012-04 
2012-10 

Direktoriaus 
pavaduotoja ūkiui 
Svetlana Šukytė 

Visagino PVC 
darbuotojams 

82.Socialinių darbuotojų 
konsultavimas priežiūros 
organizavimo, dokumentacijos 
pildymo klausimais 

pagal grafiką Direktoriaus 
pavaduotoja Natalia 
Frolova 

Visagino PVC 
darbuotojams 

83.Konsultacijos:  
”Individualūs pokalbiai apie 
virusines infekcijas, kaip 
apsisaugoti nuo gripo“; 
„Intymus mergaičių/berniukų 
pasaulis“ 

2012-02 
 
 
 

 
2012-05 

Vyr. slaugos 
administratorė 
Liudmila Bule 

Visagino PVC 
darbuotojams 

 
 
16.4. Psichologinės pagalbos organizavimas 
 

Tikslas: teikti psichologinę pagalbą Visagino PVC globotiniams, tėvams (globėjams), 
darbuotojams. 
 
Uždaviniai: 

1. Nustatyti vaikų psichologines, asmenines, bendravimo problemas ir padėti jas išspręsti. 
2. Kurti teigiamą psichologinį mikroklimatą įstaigoje. 
3. Padėti vaikams socializuotis ir adaptuotis Centre ir visuomenėje. 
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Eil. Nr . Turinys Teikiamos pagalbos 
laikotarpis 

Taikomi metodai 

I. Darbas su Globos namų globotiniais 
1.1. Užsiėmimų ciklas: 

„Paauglių socialinių 
įgūdžių ugdymo 
programa‘‘ (savimonė, 
empatija, streso įveikimas, 
emocijų raiška ir kt.). 

2012-01 
iki 

2012-05 
 

Pastovus bendravimas, 
problemų aptarimas. Vaikų 
elgesio stebėjimas. 
Individualus pokalbiai su 
vaikais. Vedamos mažosios 
grupės. Vaikų įvertinimas. 

1.2. Užsiėmimų ciklas:„Mano 
jausmai‘‘.  

2012-03 Pokalbiai, mokėjimas 
pasidalinti savo jausmais ir 
išgyvenimais su kitais 
vaikais. Pastovus 
bendravimas, problemų 
aptarimas.Vaikų elgesio 
stebėjimas. Vedamos 
mažosios grupės. 
 

1.3. Globotinių veiklos 
stebėjimas, įvertinimas. 

metų eigoje Tyrimai, anketavimas, 
testavimas, korekciniai 
žaidimai. 

1.4 Užsiėmimų ciklas 
„Profesijos pasirinkimas“.  

Balandis-gegužė Anketavimas, testavimas, 
diskusijos. 
 
 

1.5. Diskusijos „Lytinis 
švietimas“.  

2012-06 Diskusijos 

1.6. Užsiėmimų ciklas:„Tigrų 
žaidimai‘‘.  

Rugsėjis-gruodis Individualūs ir grupiniai 
užsiėmimai agresijai 
mažinti. 
 

1.7. Diskusijos „Depresija ir 
jos padaliniai: pagalba sau 
ir draugui“. 

2012-10 Pokalbiai, mokėjimas 
pasidalinti savo jausmais ir 
išgyvenimais su kitais 
vaikais, problemų aptarimas. 
Vedamos mažosios grupės. 
 

1.8. Dalyvavimas renginių su 
globotiniais organizavimo 
procese. 

metų eigoje Pokalbiai, metodinė pagalba, 
globotinių veiklos 
stebėjimas, aptarimas. 

 
II. Darbas su Vaikų su negalia dienos globos skyriaus globotiniais 

Eil. Nr . Turinys Teikiamos pagalbos 
laikotarpis 

Taikomi metodai 

2.1 Dienos globotinių veiklos 
stebėjimas.  

metų eigoje Tyrimai, pokalbiai su 
vaikais, darbuotojais. 

2.2 Darbas su globotiniais 
pagal ISGP 

metų eigoje Individualūs ir grupiniai 
psichologiniai užsiėmimai, 
relaksacijos pratimai 
relaksacijos kambaryje, 
meno terapija, muzikos 
terapija, žaidimų terapija. 
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Eil. Nr . Turinys Teikiamos pagalbos 
laikotarpis 

Taikomi metodai 

2.3 Darbas pagal socialinių 
įgūdžių lavinimo 
programas (jausmai ir jų 
atpažinimas, savęs 
vertinimo, bendravimo 
įgūdžių lavinimas).  
 
 

metų eigoje Individualius ir grupiniai 
psichologiniai užsiėmimai, 
pokalbiai, problemų 
aptarimas. 

III. Informavimas, konsultavimas 
 

Eil. Nr . Turinys Teikiamos pagalbos 
laikotarpis 

Taikomi metodai 

3.1. Pagalba tėvams, 
globėjams, sprendžiant 
vaikų problemas. 

metų eigoje Individualios konsultacijos. 
Bendravimas, problemų 
aptarimas. 
Rekomendacijų, pasiūlymų 
ruošimas. 

3.2. Pagalba darbuotojams, 
sprendžiant vaikų 
problemas. 

metų eigoje Individualios konsultacijos. 
Bendravimas, problemų 
aptarimas. 
Rekomendacijų, pasiūlymų 
ruošimas. 

3.2. Konsultacijos tėvams jų 
pasirinkta tema tėvų 
susirinkimų metu. 

2012-12 
 

Rekomendacijų, pasiūlymų 
ruošimas. 

3.4. Konsultacijos 
darbuotojams: 
„Kas yra depresija?‘‘, 
„K ą mes turėtume žinoti 
apie psichologinę krizę?‘‘, 
„Elgesio sutrikimai ir jų 
korekcija‘‘. 

2012-02 
 

2012-04 
 

2012-10 

Rekomendacijų, pasiūlymų 
ruošimas. 
 

IV. Bendradarbavimas 
4.1 Bendradarbavimas su 

Visagino VPMMMC, 
Raidos centru, PK, 
prokuratūra ir kt., 
sprendžiant vaikų 
problemas. 

metų eigoje Pasidalinimas informacija ir 
patirtimi. 

4.2. Bendradarbavimas su 
Visagino savivaldybės 
administracija. 

metų eigoje Rekomendacijų, pasiūlymų 
ruošimas. Ataskaitų 
ruošimas, dokumentų 
tvarkymas. 

V. Metodinis darbas 
5.1 Dalyvavimas Vaiko globos 

komisijos veikloje. 
metų eigoje Vaikų problemų sprendimas. 

Rekomendacijų, pasiūlymų 
ruošimas. 

5.2 Dalyvavimas tėvų ir 
kolektyvo susirinkimuose. 

metų eigoje Pasidalinimas informacija ir 
patirtimi. Rekomendacijų, 
pasiūlymų ruošimas. 
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Eil. Nr . Turinys Teikiamos pagalbos 
laikotarpis 

Taikomi metodai 

5.3 Dalyvavimas Visagino m. 
psichologų metodiniame 
būrelyje. 

metų eigoje Pasidalinimas informacija ir 
patirtimi. 

5.4 Savišvieta. metų eigoje Psichologinės literatūros 
studijavimas. Medžiagos ir 
duomenų kaupimas 
psichologiniais klausimais. 
Dalyvavimas seminaruose, 
kursuose. 

5.5 Dalyvavimas projektinėje 
veikloje 

metų eigoje Renginių organizavimas 

 
16.5. Projektin ė veikla 
 
Visagino PVC darbuotojai 2012 metais planuoja dalyvauti šiuose projektuose: 

 
Projekto pavadinimas Projekto 

trukm ė 
Projekto 

vykdytojas 
Žyma apie 
įvykdymą 

„Šeimos ir darbo įsipareigojimų 
derinimas“ 

2010-2012 m. Projekto vadovė 
Leta Kalinauskaitė 

 

Sveikatingumo projektas  
„Aš pabandysiu“ 

2012 m. Kineziterapeutė, 
kūno kultūros 
pedagogė 
Larisa Polikarpova 

 

Socializacijos projektas  
„Mano svajonė apie ateitį“  

2012 m. Užimtumo 
specialistė 
Marija Dijanova 

 

 
 
 
 
Parengė: 
 
 
Direktorė          Natalija Levickaja 
 
Direktoriaus pavaduotoja         Natalia Frolova 
 
 
 
 
 
SUDERINTA 
Visagino savivaldybės administracijos 
Socialinės paramos skyriaus vedėja 
 
Jolita Zabulytė   
 


