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I SKYRIUS 

JONIŠKIO RAJONO VAIKO IR ŠEIMOS GEROVĖS CENTRO VIZIJA, MISIJA IR VERTYBĖS 

 

VIZIJA 

 

Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centras – tai atviri visuomenei jaukūs namai, užtikrinantys saugią ir orumą laiduojančią aplinką, teikiantys 

pagalbą globos ir šilumos, savarankiškumo stokojančiam vaikui, padedantys jo socializacijos procese. Teikiantys visokeriopą pagalbą socialinių 

problemų turinčioms šeimoms. 

MISIJA 

 

Teikti efektyvią socialinę-psichologinę pagalbą našlaičiams, netekusiems tėvų globos, socialinės rizikos ir socialiai remiamų šeimų vaikams; 

globoti, sudarant tinkamas gyvenimo ir ugdymo (ugdymosi) sąlygas, kurti šeimai artimą aplinką; atstovauti ir ginti globotinių (rūpintinių) teises bei 

interesus, sudaryti sąlygas jų grįžimui į šeimą; ugdyti gebančius savarankiškai apsitarnauti ir socializuotis nuolat kintančios aplinkos sąlygomis asmenis, 

veikiančius ir gyvenančius pagal individualius sugebėjimus bei poreikius; organizuoti budinčių globotojų, vaikus globojančių šeimų, globėjų, įtėvių 

paiešką, atranką; teikti ir organizuoti pagalbą vaikui, prižiūrimam budinčio globotojo. 
 

VERTYBĖS 

 

 Profesionalumas. Nuolat tobulinami profesiniai įgūdžiai. Dirbama efektyviai, sparčiai ir kokybiškai.  

 Atsakomybė. Atsakingumas už savo darbus, sprendimus, savo teikiamų paslaugų kokybę. 

 Komandinis darbas. Darbas komandoje ir siekimas bendrų tikslų. 

 Konfidencialumas. Informacijos slaptumo, konfidencialumo, atsakingo panaudojimo principų savo profesiniame darbe gerbimas. 

 

II SKYRIUS 

SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ, SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ, DARBUI SU ŠEIMOMIS, SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ PADĖJĖJŲ, 

ATVEJO VADYBININKŲ PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PLANAS  

 

 Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų (socialinių paslaugų srities darbuotojų) kvalifikacijos tobulinimo programa parengta 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės ir darbo ministerijos ministrų įsakymais: 2006 m. balandžio 5 d. Nr. A1-92 „Dėl socialinių darbuotojų ir 

socialinio darbuotojų padėjėjų kvalifikacinių reikalavimų, socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų profesinės kvalifikacijos kėlimo tvarkos 

bei socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašo patvirtinimo ”, 2015 m. vasario 13 d. „Dėl socialinių darbuotojų ir socialinio darbuotojų padėjėjų 

kvalifikacinių reikalavimų, socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų profesinės kvalifikacijos kėlimo tvarkos bei socialinių darbuotojų 

atestacijos tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo”, 2014 m. liepos 14 d. Nr. A1-377 „Dėl socialinės globos normų aprašo patvirtinimo”, 2016 m. 

balandžio 27 d. Nr. A1-216 „Dėl socialinės globos normų pakeitimo”.  
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Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacijos kėlimo planas reglamentuoja įstaigos socialinių darbuotojų, socialinių 

darbuotojų padėjėjų kvalifikacijos tobulinimo tikslus, uždavinius, prioritetus.  

Kvalifikacijos tobulinimo formos: kursai, seminarai, konferencijos. 

Kvalifikacijos tobulinimo tikslas – racionaliai naudojant kvalifikacijos tobulinimui skirtas lėšas, siekti nuolatinio darbuotojų profesinės 

kompetencijos augimo, socialinių paslaugų kokybės ir profesinės rizikos darbe mažinimo.  

Uždaviniai: 

1. Skatinti darbuotojus ugdyti ir tobulinti profesines kompetencijas, padėsiančias pasiekti efektyvių darbo rezultatų; 

2. Sudaryti galimybes socialinį darbą dirbantiesiems kelti savo profesinę kompetenciją; 

3. Tirti socialinį darbą dirbančiųjų profesinio tobulinimosi poreikius ir įvertinti socialinio darbo būklę; 

4. Didinti darbuotojų atsakomybę už darbo rezultatus, skatinti domėtis ir diegti socialinio darbo naujoves ir kūrybiškai, sėkmingai dirbti, 

sprendžiant visuomenėje kylančias socialines problemas; 

5. Plėtoti socialinį darbą dirbančiųjų profesinį bendravimą ir bendradarbiavimą. 

Kvalifikacijos tobulinimo prioritetinės sritys:  

1. Darbo su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais globojamais (rūpinamais) vaikais aspektai, metodai.  

2. Krizių įveikos įgūdžių stiprinimas.  

3. Pykčio, neigiamų emocijų valdymas veiklos su globojamais (rūpinamais) vaikais metu.  

4. Smurto atpažinimas ir pagalba vaikui.  

5. Bendradarbiavimas komandoje. 

6. Emocinio krūvio valdymas. 

Kvalifikacijos tobulinimo planas (1 lentelė).  

 

1 lentelė 

Eil. 

Nr. 
Skyrius 

Pageidaujamos 

temos 
Trukmė 

Darbuotojų 

skaičius 

Darbuotojų 

pareigybė 

Laikas 

(ketvirtis) 

Atsakingi 

vykdytojai 
Įvykdymas 

1. Palydimosios 

globos skyrius 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transakcinės analizės 

taikymas 

socialiniame darbe. 

 

„Emocinis 

raštingumas: savęs 

suvokimas 

socialiniame darbe“ 

 

8 ak. 

val. 

 

 

8 ak. 

val. 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Socialinio 

darbuotojo 

padėjėjas 

 

Socialinio 

darbuotojo 

padėjėjas 

 

 

I ketvirtis 

 

 

 

I ketvirtis 

 

 

 

 

 

Vyr. socialinė 

darbuotoja 
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 „Efektyvus profesinis 

bendravimas“ 

socialinių darbuotojų 

veikloje. 

 

Supervizija 

 

 

Intervizija 

 

8 ak. 

val. 

 

 

 

8 ak. 

val. 

 

12 ak. 

val. 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

Socialinis 

darbuotojas 

 

 

 

Socialinis 

darbuotojas 

 

Socialinis 

darbuotojas 

II ketvirtis 

 

 

 

 

III 

ketvirtis 

 

Visus 

metus 

2. Krizių skyrius 

 

 

 

 

 

 

 

Transakcinės analizės 

taikymas 

socialiniame darbe. 

 

Emocinio krūvio 

valdymas 

socialiniame darbe. 

 

 

 

„Efektyvus profesinis 

bendravimas“ 

socialinių darbuotojų 

veikloje. 

 

 

Supervizija 

 

 

Intervizija 

8 ak. 

val. 

 

 

8 ak. 

val. 

 

 

 

 

8 ak. 

val. 

 

 

 

 

8 ak. 

val. 

 

12 val. 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

1 

 

        

       3 

Socialinio 

darbuotojo 

padėjėjai 

 

Socialinis 

darbuotojas, 

socialinio 

darbuotojo 

padėjėjai. 

 

Socialinis 

darbuotojas, 

socialinio 

darbuotojo 

padėjėjai 

 

Socialinis 

darbuotojas 

 

Socialiniai 

darbuotojai 

 

I ketvirtis 

 

 

 

II ketvirtis 

 

 

 

 

 

II ketvirtis 

 

 

 

 

 

I ketvirtis 

 

 

Visus 

metus 

Vyr. socialinė 

darbuotoja 
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3. Bendruomeniniai 

vaikų globos 

Skaistgiryje 

„Efektyvus profesinis 

bendravimas“ 

socialinių darbuotojų 

veikloje. 

 

 

 

Supervizija 

 

 

 

Intervizija 

 

 

8 ak. 

val. 

 

 

 

 

 

8 ak. 

val. 

 

 

12 ak. 

val. 

 

7 

 

 

 

 

 

 

2 
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Socialiniai 

darbuotojai, 

socialinio 

darbuotojo 

padėjėjai, spec. 

pedagogas 

 

Socialiniai 

darbuotojai 

 

Socialiniai 

darbuotojai, 

socialinių 

darbuotojų 

padėjėjai 

II ketvirtis 

 

 

 

 

 

 

I ketvirtis 

 

 

Visus 

metus 

Vyr. socialinė 

darbuotoja 

 

4. Bendruomeniniai 

vaikų globos namai 

Joniškyje 

„Efektyvus profesinis 

bendravimas“ 

socialinių darbuotojų 

veikloje. 

 

 

Supervizija 

 

 

Intervizija 

 

8 ak. 

val. 

 

 

 

 

8 ak. 

val. 

 

12 ak.  

val. 

5 

 

 

 

 

 

1 

 

 

5 

Socialinis 

darbuotojas, 

socialinio 

darbuotojo 

padėjėjai 

 

Socialinis 

darbuotojas 

 

Socialinis 

darbuotojas, 

socialinio 

darbuotojo 

padėjėjai 

II ketvirtis 

 

 

 

 

 

I ketvirtis 

 

 

Visus 

metus 

Vyr. socialinė 

darbuotoja 

 

5. Savarankiško 

gyvenimo namai 

Socialinio darbuotojo 

emocinė savikontrolė 

 

 Supervizija  

 

8 ak. 

val. 

 

8 ak. 

val. 

1 

 

 

1 

 

Socialinis 

darbuotojas 

 

Socialinis 

darbuotojas 

II ketvirtis 

 

 

I ketvirtis 

 

Vyr. socialinė 

darbuotoja 
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Intervizija 

 

12 ak. 

val 

 

3 

 

Socialinis 

darbuotojas, 

socialinio 

darbuotojo 

padėjėjai 

 

Visus 

metus 

 

6. Vaikų dienos 

centras „Spindulys“ 

Transakcinės analizės 

taikymas 

socialiniame darbe. 

 

 

 

„Efektyvus profesinis 

bendravimas“ 

socialinių darbuotojų 

veikloje. 

 

 

Intervizija 

8 ak. 

val. 

 

 

 

 

8 ak. 

val. 

 

 

 

 

12 ak. 

val. 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

Socialinis 

darbuotojas, 

socialinio 

darbuotojo 

padėjėjas 

 

Socialinis 

darbuotojas, 

socialinio 

darbuotojo 

padėjėjas 

 

Socialinis 

darbuotojas 

I ketvirtis 

 

 

 

 

 

II ketvirtis 

 

 

 

 

 

Visus 

metus 

Vyr. socialinė 

darbuotoja 

 

7. Vaikų dienos 

centras 

„Draugystės tiltas“ 

Transakcinės analizės 

taikymas 

socialiniame darbe. 

 

 

 

Intervizija 

 

8 ak. 

val. 

 

 

 

 

12 ak. 

val. 

2 

 

 

 

 

 

2 

Socialinis 

darbuotojas, 

socialinio 

darbuotojo 

padėjėjas 

 

Socialinis 

darbuotojas 

I ketvirtis 

 

 

 

 

 

Visus 

metus 

Vyr. socialinė 

darbuotoja 

 

8. Socialinės 

darbuotojos, darbui 

su šeimomis 

„Efektyvus profesinis 

bendravimas“ 

 

 

8 ak. 

val. 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

Socialiniai 

darbuotojai, 

darbui su 

šeimomis. 

 

 

II ketvirtis 

 

 

 

 

 

Vyr. socialinė 

darbuotoja 
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„Socialinio 

darbuotojo emocinė 

savikontrolė“. 

 

Intervizija 

 

 

Supervizija 

 

8 ak. 

val. 

 

 

12 ak. 

val. 

 

8 ak. 

val. 

11 

 

 

 

11 

 

 

11 

II ketvirtis 

 

 

 

Visus 

metus  

 

I ketvirtis 

9. Atvejo vadyba Supervizija 

 

 

„Delinkventinis 

elgesys ir jo 

prevencijos 

vadybinės 

galimybės“. 

 

„Emocinis 

raštingumas: savęs 

suvokimas 

socialiniame darbe“. 

 

„Efektyvus profesinis 

bendravimas“ 

socialinių darbuotojų 

veikloje. 

 

„Socialinio 

darbuotojo emocinė 

savikontrolė“. 

 

Intervizija 

16 ak. 

val. 

 

8 ak. 

val. 

 

 

 

 

8 ak. 

val. 

 

 

 

8 ak. 

val.  

 

 

 

 

8 ak. 

val. 
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Atvejo 

vadybininkės 

I ketvirtis 

 

 

I ketvirtis 

 

 

 

 

 

II ketvirtis 

 

 

 

 

II ketvirtis 

 

 

 

 

 

 

II ketvirtis 

 

 

 

Vyr. socialinė 

darbuotoja 
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12 ak. 

val. 

Visus 

metus 

 

III SKYRIUS 

RYŠIŲ SU VISUOMENE IR KITOMIS INSTITUCIJOMIS PROGRAMA 

2 lentelė 

Eil. 

Nr. 
Priemonė Veiklos tikslas Atsakingi asmenys Veiklos būdai 

1. Bendravimas ir 

bendradarbiavimas su 

Joniškio r. savivaldybės 

institucijomis. 

Ryšių palaikymas su Joniškio 

r. savivaldybės administracija 

ir skyriais. 

Direktorė, vyriausioji 

socialinė darbuotoja, vyr. 

buhalterė, raštvedė. 

Ataskaitų ruošimas apie įstaigos veiklą, finansinė 

ataskaitos, bendradarbiavimas vaikų globos 

(rūpybos) paslaugų teikimo klausimais. 

2. Bendradarbiauti su 

ugdymo įstaigomis, 

kuriose mokosi vaikai. 

Glaudus ryšys, sprendžiant 

globotinių (rūpintinių) 

ugdymo, elgesio problemas. 

Vyriausioji socialinė 

darbuotoja, socialiniai 

darbuotojai. 

Lankytis ugdymo įstaigose, kartu su pedagogais 

spręsti iškilusias problemas. 

3. Bendravimas su 

žiniasklaida. 

Visuomenės informavimas apie 

įstaigos veiklą. 

Direktorė, vyriausioji 

socialinė darbuotoja 

socialiniai darbuotojai. 

Straipsniai, informaciniai pranešimai spaudoje. 

4. Bendradarbiavimas su 

medicinos įstaigomis. 

Globotinių (rūpintinių) ir kitų 

paslaugų gavėjų sveikatos 

problemų sprendimas 

Vyriausioji socialinė 

darbuotoja, socialiniai 

darbuotojai ir jų padėjėjai. 

Sveikatos tikrinimas, esant reikalui, globotinių 

(rūpintinių) ir kitų paslaugų gavėjų 

hospitalizavimas. 

5. Bendradarbiavimas su 

psichikos sveikatos 

centru 

Sveikatos problemų 

sprendimas. 

Socialiniai darbuotojai. Pagal poreikį lankytis psichikos sveikatos centre, 

kreiptis pagalbos į specialistus. 

6. Bendrauti ir 

bendradarbiauti su 

miesto bendruomene. 

Švenčių organizavimas, 

susitikimai. 

Direktorė, vyriausioji 

socialinė darbuotoja, 

socialiniai darbuotojai. 

Dalyvauti šventėse, kviesti į savo organizuojamus 

renginius, dalyvauti talkose. 

7. Rėmėjų paieška, 

bendradarbiavimas. 

Supažindinimas su centro 

veikla, kylančiomis 

problemomis, siekti jų 

pagalbos. 

Vyriausioji socialinė 

darbuotoja, socialiniai 

darbuotojai. 

Propaguoti altruistinį požiūrį į pagalbą artimui, 

tikslingas gautų lėšų ar daiktų panaudojimas. 

Ataskaitų teikimas rėmėjams, padėkos dienos 

organizavimas. 

8. Bendradarbiavimas su 

policijos pareigūnais. 

Prevencinis darbas, kylančių 

problemų sprendimas, dirbant 

Direktorė, vyriausioji 

socialinė darbuotoja, 

socialiniai darbuotojai. 

Bendradarbiauti vykdant prevencines programas, 

kviestis policijos darbuotojus iškilus problemoms. 

Bendrų stovyklų organizavimas. 
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su linkusiais į nusikaltimus 

globotiniais (rūpintiniais). 

 

IV SKYRIUS 

GLOBOTINIŲ (RŪPINTINIŲ) IR KITŲ PASLAUGŲ GAVĖJŲ INTEGRACIJOS Į VISUOMENĘ PROGRAMA 

3 lentelė 

Eil. 

Nr. 
Turinys 

1. Globotinių (rūpintinių) mokymasis Žagarės specialiojoje mokykloje, Skaistgirio gimnazijoje, Joniškio „Saulės“ pagrindinėje mokykloje, 

Joniškio „Aušros“ mokykloje, Šiaulių profesinio rengimo centre, Joniškio žemės ūkio mokykloje. 

2. Globotinių (rūpintinių), paslaugų gavėjų individualių gebėjimų ugdymas: Joniškio sporto centre, popamokinės veiklos būreliai gimnazijose, 

kitose ugdymo įstaigose, Bendruomeniniuose vaikų globos namuose, Palydimosios globos skyriuje, Krizių centre, Savarankiško gyvenimo 

namuose, Vaikų dienos centruose. 

3 Aktyvus renginių lankymas, dalyvavimas konkursuose, šventėse, talkose, vaikų poilsis vasaros stovyklose, ekskursijos. 

 

V SKYRIUS  

GLOBOTINIŲ (RŪPINTINIŲ) IR KITŲ PASLAUGŲ GAVĖJŲ SAVARANKIŠKO GYVENIMO ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMA 
 

4 lentelė 

Uždavinys Priemonės pavadinimas Atsakingi asmenys 

1. Sukurti savarankiškų įgūdžių 

formavimąsi užtikrinančią aplinką. 

1.1. Trūkstamo inventoriaus 

įsigijimas. 

Socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai. 

1.2. Organizuoti skyriuose maisto 

gaminimą ir savitvarką. 

Socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai. 

1.3. Organizuoti skyrių patalpų, 

aplinkos tvarkymo dienas. 

Socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai. 

1.4. Laikytis dienos režimo. Socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai. 

1.5. Ugdyti higienos įgūdžius. Socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai. 

1.6. Socialinių įgūdžių ugdymas 

apsiperkant, tvarkant pinigų apskaitą. 

Socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai. 

2.  Organizuoti tėvų globos  netekusių vaikų 

ir kitų paslaugų gavėjų švietimą. 

2.1. Sudaryti sąlygas globotiniams 

(rūpintiniams) mokytis bendrojo 

lavinimo, profesinėse, aukštosiose 

mokyklose. 

Socialiniai darbuotojai 
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2.2. Rengti diskusijas, paskaitas su 

globotiniais (rūpintiniais) ir kitais 

paslaugų gavėjais sveikos 

gyvensenos, žalingų įpročių 

prevencijos temomis. 

Socialiniai darbuotojai  

2.3. Rengti diskusijas, pokalbius su 

globotiniais (rūpintiniais) lytinio 

auklėjimo temomis. 

Socialiniai darbuotojai  

 2.4. Organizuoti pokalbius apie 

sveikos mitybos svarbą žmogaus 

gyvenime. 

Socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai. 

2.5. Asmens higienos įgūdžių 

ugdymas 

Socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai. 

3. Organizuoti globotinių (rūpintinių) ir kitų 

paslaugų gavėjų sveikatos priežiūrą. 

3.1. Laiku organizuoti medicininę 

priežiūrą. 

Socialiniai darbuotojai 

 3.2. Sanatorinio vaikų gydymo 

organizavimas. 

Socialiniai darbuotojai  

 3.3. Laiku organizuoti medicininį 

sveikatos patikrinimą. 

Socialiniai darbuotojai  

 3.4. 

Neįgalumo pažymėjimų tvarkymas 

Socialiniai darbuotojai  

 

VI SKYRIUS 

GLOBOS CENTRO VEIKLOS PLANAS 2022 METAMS 

 

Vizija – profesionali komanda, padedanti kiekvienam be tėvų globos likusiam vaikui grįžti į biologinę šeimą arba augti globėjų / rūpintojų 

šeimose ar būti įvaikintam. 

Misija – užtikrinti, kad likę be tėvų globos vaikai, vaikus globojančios šeimos, šeimynos ir įtėviai bei asmenys, ketinantys jais tapti, gaus visą 

reikalingą pagalbą, jog kiekvienas vaikas augtų jo poreikius atliepiančioje šeimoje. 

Tikslas – teikti konsultacines, psichosocialines paslaugas likusiems be tėvų globos vaikams, vaikus globojančioms šeimoms, šeimynoms ir 

įtėviams, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams. 

Globos centro darbuotojai, vykdydami 2022 metų Globos centro veiklos planą ir siekdami įgyvendinti išsikeltus tikslus, savo veikloje vadovaujasi 

Globos centro išsikeltomis vertybėmis: 
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Socialinė atsakomybė – ieškome inovatyvių sprendimų, laikomės įstatymų ir susitarimų, didiname įstaigos patikimumą ir skaidrumą, visada 

pasirengę atsakyti už savo poelgius ir veiksmus. Kuriame pasitikėjimu grįstą atmosferą ir užtikriname paslaugų gavėjų gerovę, rūpinamės savo darbuotojų 

gerove. 

Pagarba žmogui - mes tikime, kad žmogus yra svarbiausia vertybė, siekiame išklausyti ir elgtis be išankstinio nusistatymo, esame jautrūs 

kito žmogaus nuomonei ir situacijai, tolerantiški, atviri sau ir visuomenei.  

Profesionalumas – visi esame savo srities specialistai ir kiekvieną darbą atliekame kokybiškai, sąžiningai ir atsakingai. Mes nuolat ieškome 

geriausio sprendimo, naujų darbo metodų bei formų, skatiname kūrybiškumą, siekiame tobulėti, trokštame žinių ir esame iniciatyvūs. 

Inovatyvumas – esame dinamiški ir pasiruošę pokyčiams, domimės naujovėmis ir jas skatiname, ieškome tobulėjimo sričių ir siekiame jas 

įgyvendinti.  

Nediskriminacija – įsipareigojame ginti ir skatinti paslaugų gavėjų teises į lygias galimybes, vienodą požiūrį į kiekvieną, pasirinkimo laisvę, 

apsisprendimą, lygiateisį dalyvavimą. 

Bendradarbiavimas – bendradarbiaujame su kitomis įstaigomis ir organizacijomis, veikiame vieningai vardan bendro tikslo, dalijamės 

žiniomis ir patirtimi, ieškome geriausio sprendimo sudėtingose situacijose, diskutuojame ir geranoriškai padedame vienas kitam. 

5 lentelė 

STIPRYBĖS SILPNYBĖS 

 Globos centre dirba kvalifikuotas ir patyręs kolektyvas. 

 Geras aprūpinimas darbo priemonėmis. 

 Globos centro darbuotojų profesinis tobulėjimas. 

 Teikiamų paslaugų efektyvumas. 

 Transporto užtikrinimas Globos centro veiklai vykdyti. 

 Įdiegta EQUASS kokybės sistema. 

 Įstaiga atvira naujovėms ir inovatyvioms idėjoms. 

 Dideli lūkesčiai darbuotojų atžvilgiu. 

 Nepakankamai motyvuojantis darbo užmokestis aukštos kvalifikacijos 

darbuotojams. 

 Darbuotojų profesinio perdegimo sindromas. 

 Darbuotojų kaita. 

GALIMYBĖS GRĖSMĖS 

 Glaudus bendradarbiavimas su Joniškio rajono savivaldybės 

Socialinės paramos ir sveikatos skyriumi, Valstybės vaiko 

teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos 

ir darbo ministerijos Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos 

skyriumi Joniškio r. savivaldybėje, bendruomenėmis, švietimo 

įstaigomis. 

 Kvalifikacijos kėlimas. 

 Platus kontaktų tinklas (ugdymo įstaigos, bendruomenės, 

gydymo įstaigos ir kt.)  

 Komandinio darbo stiprinimas per neformalias priemones. 

 Neigiamas visuomenės požiūris apie globą (rūpybą) ir įvaikinimą. 

 Paslaugų gavėjų neigiamas požiūris į specialistus ir jų teikiamą 

pagalbą šeimai.  

 Kitų institucijų menkas domėjimasis globos (rūpybos), įvaikinimo 

sistema.  

 Žmonių motyvacijos stoka (mažas susitikimuose dalyvaujančių 

žmonių skaičius).  

 Tarpinstitucinio bendradarbiavimo stoka. 

 Didelė institucijų kontrolė bei perteklinis ataskaitų joms teikimas. 

 Nuotolinis socialinių paslaugų teikimas paslaugų gavėjams. 
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Prioritetinės kryptys 2022 metams: 

 Psichologinės, metodinės pagalbos teikimas, stiprinant psichologinę gerovę ir emocinį saugumą. 

  Globos ir įvaikinimo viešinimas rajono bendruomenėje, siekiant teigiamo Globos centro įvaizdžio formavimo ir neigiamų nuostatų apie globą 

ir įvaikinimą keitimo bei naujų globėjų pritraukimo. 

 Partnerystės stiprinimas. 

 Socialinių paslaugų globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams teikimas, užtikrinant socialinių paslaugų kokybę bei savalaikį teikimą. 

 

6 lentelė 

1.Tikslas. Darbuotojų kompetencijų kėlimas, savišvieta. 

1.1.Uždavinys. Tobulinti kompetencijas. 

Priemonės Siektinas rezultatas, 

įgyvendinimo rodiklis 

Atsakingas asmuo Įgyvendinimo laikotarpis / 

terminai 

Seminarai, konferencijos, 

supervizija, intervizija. 

Socialiniai darbuotojai išklauso ne 

mažiau kaip 16 ak. val., 

psichologas – 30 ak. val., 

Tarnybos atestuoti asmenys – 20 

ak. val.  

Socialinė darbuotoja, atliekanti globos 

centro veiklos koordinatoriaus funkcijas 

Iki 2022-12-30 

 

Nuolatinio mokymosi 

rezultatų analizė, 

vertinimas. 

4  Socialinė darbuotoja, atliekanti globos 

centro veiklos koordinatoriaus funkcijas 

Kas 3 mėn. 

 iki 2022-12-30 

2. Tikslas. Psichologinės, metodinės pagalbos teikimas. 

2.1. Uždavinys. Psichologinės gerovės ir emocinio saugumo stiprinimas. 

Paskaitų ciklas ,,Kaip 

pagerinti psichologinę 

gerovę?“ psicho-higienos, 

streso valdymo, įpročių ir 

motyvacijos,  savęs 

priėmimo, darnių santykių 

šeimoje, savivertės ir 

pasitikėjimo savo jėgomis, 

kritiško mąstymo ir 

pasirinkimo laisvės 

stiprinimui ir kt. temomis. 

 1 k. per 2 mėnesius: 

Vasaris, balandis, birželis, 

rugpjūtis, spalis, gruodis. 

Psichologas Iki 2022-12-30 

2.2.Uždavinys. Psichologinės pagalbos teikimas. 
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Individualios konsultacijos Pagal poreikį Psichologas Iki 2022-12-30 

3. Tikslas. Globos ir įvaikinimo viešinimas. 

3.1.Uždavinys. Globos (rūpybos) šeimoje ir įvaikinimo viešinimas rajono bendruomenei. 

Dalyvauti šventiniuose 

renginiuose. 

4 renginiai Tarnybos atestuoti asmenys, socialinis 

darbuotojas 

Iki 2022-12-30 

Mokyklų, bendruomenių 

susitikimai. 

1–2 susitikimai į ketvirtį Tarnybos atestuoti asmenys, socialinis 

darbuotojas 

Iki 2022-12-30 

3.2. Uždavinys. Teigiamo Globos centro įvaizdžio formavimas. 

Įgyvendintų veiklų 

viešinimas spaudoje, 

įstaigos internetiniame 

puslapyje, socialiniuose 

tinkluose. 

1 k. į ketvirtį Tarnybos atestuoti asmenys, socialinis 

darbuotojas 

Iki 2022-12-30 

3.3. Uždavinys. Neigiamų visuomenės nuostatų apie globą ir įvaikinimą keitimas ir naujų globėjų pritraukimas. 

Straipsniai su sėkmingos 

globos (rūpybos) 

pavyzdžiais spaudoje, 

Facebook paskyroje 

,,Vaikai yra vaikai. 

Joniškio rajonas“. 

2 Tarnybos atestuoti asmenys, socialinis 

darbuotojas 

I ir III ketvirtis 

Globojamų ir 

Bendruomenių vaikų 

globos namų vaikų kūrinių 

paroda. 

III ketvirtis Tarnybos atestuoti asmenys, socialinis 

darbuotojas 

Iki 2022-10-31 

Globos savaitės renginiai. III ketvirtis Tarnybos atestuoti asmenys, socialinis 

darbuotojas 

Iki 2022-10-31 

4. Tikslas. Mokymai pagal GIMK programą. 

4.1. Uždavinys.  Mokymų pagal GIMK programą vedimas. 

Besirengiantys tapti 

globėjais (rūpintojais), 

šeimynos steigėju / 

dalyviu ir budinčiais 

globotojais. 

2 grupės Tarnybos atestuoti asmenys Iki 2022-12-30 

Artimieji giminaičiai. 2 grupės Tarnybos atestuoti asmenys 2022 m. II ir IV ketvirtis  
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Tęstiniai mokymai. 2 mokymai - 16 globėjų 

(rūpintojų) šeimų. 

Suteikti paslaugų gavėjams žinių 

ir įgūdžių, kaip pagerinti 

santykius su vaiku. 

Tarnybos atestuoti asmenys 2022 m. II ir IV ketvirtis  

Tęstiniai mokymai 

Bendruomeninių vaikų 

globos namų ir Globos 

centro darbuotojams. 

2 kartus per metus. Tarnybos atestuoti asmenys 2022 m. I ir III ketvirtis 

Savitarpio paramos 

grupės. 

1 k. per mėnesį. Dalyvaus  16 

globėjų (rūpintojų) šeimų. 

Tarnybos atestuoti asmenys, psichologas Iki 2022-12-30 

Savitarpio paramos grupės 

Bendruomeninių vaikų 

globos namų 

darbuotojams.  

3 kartus: vasario, birželio, spalio 

mėn. 

Tarnybos atestuoti asmenys. Iki 2022-12-30 

Savitarpio paramos grupės 

globojamiems 

(rūpinamiems) vaikams. 

3 kartus: balandžio, rugpjūčio, 

gruodžio mėn. 

Tarnybos atestuoti asmenys Iki 2022-12-30 

5. Tikslas. Partnerystės stiprinimas. 

5.1. Uždavinys. Komunikacijos su partneriais stiprinimas. 

Organizuoti ,,apskritą 

stalą“, pristatant Globos 

centro veiklos tikslus, 

uždavinius, naudojamus 

darbo metodus bei 

pakviesti suinteresuotas 

šalis į diskusiją. 

 Socialinė darbuotoja, atliekantis globos 

centro veiklos koordinatoriaus funkcijas 

2022 m. II ketvirtis. 

Partneriams teikiamos 

informacinės ataskaitos, 

kuriuose atsispindi 

platesnis teikiamų 

paslaugų sąrašas bei 

vyraujančios nuomonės.  

2 kartus bus teikiamos ataskaitos. Socialinė darbuotoja, atliekantis globos 

centro veiklos koordinatoriaus funkcijas 

2022 m. II ir IV ketvirtį. 

5.2. Uždavinys. Bendradarbiavimo su Akmenės rajono paramos šeimai centro Globos centru stiprinimas. 
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Savitarpio paramos grupės 

Akmenės ir Joniškio 

rajonų budintiems 

globotojams. 

1 k. per ketvirtį, keičiantis su 

Akmenės r. paramos šeimai centro 

Globos centro Tarnybos 

atestuotais asmenimis. 

Tarnybos atestuoti asmenys Iki 2022-12-30 

Organizavimas bendro 

žygio Akmenės ir Joniškio 

rajonų globėjams. 

Dalyvaus 16 Joniškio rajono 

globėjų. 

Tarnybos atestuoti asmenys Liepos 15 d. 

6. Tikslas. Socialinių paslaugų globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams teikimas. 

6.1. Uždavinys. Paslaugų gavėjai žino ir supranta savo  teises. 

Individualių susitikimų 

metu informuoti ir skatinti 

aktyviai naudotis savo 

teisėmis. 

 

97 proc. paslaugų gavėjų žinotų 

teises, kurias jiems užtikrina 

įstaiga. 

 

Socialiniai darbuotojai Iki 2022-12-30 

Edukaciniai užsiėmimai 

paslaugų gavėjams apie 

teises, kurias jiems 

garantuoja įstaigos Teisių 

chartija. 

4 susitikimai 1 k. per ketvirtį 

panaudojant vaidybines situacijas, 

filmų aptarimą, diskusiją ir pan. 

Tarnybos atestuoti asmenys, psichologas Iki 2022-12-30 

6.2. Uždavinys. Paslaugų gavėjų įtraukimas į paslaugų planavimą, teikimą ir vertinimą. 

1. Paslaugų gavėjams el. 

paštu išsiųsti nuorodą 

https://zspc.lt/page/e-

skundai,-e-pagyrimai-ir-e-

pasiulymai ir priminti bei 

paskatinti išreikšti 

nuomonę. 

2. Paslaugų gavėjams, 

nesinaudojantiems 

internetu, individualių 

pokalbių metu, priminti ir 

paskatinti išreikšti 

nuomonę žodžiu ar raštu. 

Gauti ne mažiau kaip 25 

pasiūlymai. 

Socialiniai darbuotojai 2022 m. 1 kartą į ketvirtį 

https://zspc.lt/page/e-skundai,-e-pagyrimai-ir-e-pasiulymai
https://zspc.lt/page/e-skundai,-e-pagyrimai-ir-e-pasiulymai
https://zspc.lt/page/e-skundai,-e-pagyrimai-ir-e-pasiulymai
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Individualių susitikimų 

metu stiprinti paslaugas 

gaunančių šeimų 

pasitikėjimą savimi, 

skatinant dalyvauti Globos 

centro organizuojamose 

veiklose. 

80 proc. paslaugų gavėjų aktyviai 

įsitraukę į paslaugų organizavimo 

jiems procesą. 

 

Socialiniai darbuotojai Iki 2022-12-30 

Individualių susitikimų 

metu motyvuoti paslaugų 

gavėjus aktyviai dalyvauti 

paslaugų organizavimo ir 

vykdymo jiems procese 

skatinant pozityvų požiūrį, 

pasitikėjimą ir atvirumą, 

padedant atrasti stipriąsias 

puses ir didinant 

pasitikėjimą savo jėgomis. 

97 proc. dalyvauja paslaugų 

teikimo procese. 

Socialiniai darbuotojai Iki 2022-12-30 

6.3.Uždavinys. Paslaugų gavėjų dalyvavimas paslaugų jiems teikimo procese. 

Į individualaus pagalbos 

plano sudarymą įtraukti 

paslaugų gavėjus. 

 85 proc. aktyviai įsitraukia 

planuojant ir sudarant individualų 

pagalbos planą. 

Socialiniai darbuotojai Iki 2022-12-30 

Padėti šeimoms išsikelti 

realius įgalinimo tikslus, 

siekiant įgalinimo tikslo 

padėti šeimai problemos 

sprendimą suplanuoti 

nuosekliais etapais. 

ne mažiau nei 90 proc. paslaugų 

gavėjų pasiekė įgalinimo tikslą. 

Socialiniai darbuotojai Iki 2022-12-30 

6.4.Uždavinys. Paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės gerinimas. 

Individualių ir grupinių 

susitikimų metu motyvuoti 

paslaugų gavėjus dalyvauti 

organizuojamuose 

seminaruose ir 

mokymuose, kuriuose 

 25 proc. paslaugų gavėjų pasiekė 

teigiamą pokytį bent vienoje 

vertinamoje gyvenimo kokybės 

srityje.  

 

Socialiniai darbuotojai, Tarnybos atestuoti 

asmenys, psichologas. 

Iki 2022-12-30 
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įgytas žinias ir įgūdžius 

galėtų panaudoti gebėjimo 

priimti sprendimus 

tobulinimui. 

Vykdyti veiklą, 

grindžiamą paslaugų 

gavėjų poreikių vertinimu, 

siekiant gerinti jų 

gyvenimo kokybę. 

 

85 proc. paslaugų gavėjų nurodys, 

kad pagerėjo emocinė būklė ir 

gaunamos paslaugos  kolektyviniu 

ir individualiu požiūriu buvo 

naudingos. 

Socialiniai darbuotojai, Tarnybos atestuoti 

asmenys, psichologas 

Iki 2022-12-30 

7. Tikslas. Kokybiškų socialinių paslaugų teikimas. 

7.1. Uždavinys. Užtikrinti socialinių paslaugų kokybę bei savalaikį teikimą. 

Įtraukti paslaugų gavėjus 

aktyviau naudotis 

Facebook uždara grupe, 

skirta Joniškio globėjams 

(rūpintojams). 

Grupėje bus 20 narių, kuriuos 

lengvai ir greitai pasieks 

informacija apie Globos centro 

organizuojamas veiklas. 

Socialinė darbuotojai Iki 2022-12-30 

Atvejų aptarimas. Kiekvienos savaitės trečiadienį. Socialinė darbuotoja, atliekanti globos 

centro veiklos koordinatoriaus funkcijas 

Iki 2022-12-30 

Darbuotojų susirinkime 

aptarti paslaugų gavėjų 

įsitraukimo į individualių 

planų rengimo procesą, 

išsiaiškinti priežastis, 

trukdančias paslaugų 

gavėjams įsitraukti į 

paslaugų jiems planavimą 

ir numatyti tobulintinas 

sritis. 

1 k. per ketvirtį Socialinė darbuotoja, atliekanti globos 

centro veiklos koordinatoriaus funkcijas 

Iki 2022-12-30 

Darbuotojų susirinkimo 

metu aptarti naudojamus 

darbo metodus bendraujant 

su paslaugų gavėjais ir 

suinteresuotomis šalimis ir 

1 k. per ketvirtį Socialinė darbuotoja, atliekanti globos 

centro veiklos koordinatoriaus funkcijas 

Iki 2022-12-30 
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ieškoti optimalių ir 

alternatyvių problemų 

sprendimo būdų, 

pasitelkiant ,,minčių 

lietaus“ metodą.  

Susirinkimo metu 

išsiaiškinti priežastis, dėl 

kurių paslaugų gavėjai 

neišsikelia įgalinimo 

tikslo. 

1 k. per ketvirtį Socialinė darbuotoja, atliekanti globos 

centro veiklos koordinatoriaus funkcijas 

Iki 2022-12-30 

Globos centro veiklas 

organizuoti paslaugų 

gavėjams patogiu laiku, 

lengvai pasiekiamoje 

vietoje, esant poreikiui 

organizuoti pavėžėjimo 

paslaugas. 

Nuolat Socialiniai darbuotojai, Tarnybos atestuoti 

asmenys, psichologas. 

Iki 2022-12-30 

Metinio veiklos plano 

peržiūra. 

1 kartą per ketvirtį. Socialinė darbuotoja, atliekanti globos 

centro veiklos koordinatoriaus funkcijas 

Iki 2022-12-30 

 

VII SKYRIUS 

KRIZIŲ CENTRO VEIKLOS PLANAS 2022 METAMS 

 

Tikslas: Reikiamos pagalbos organizavimas ir teikimas krizinėje situacijoje atsidūrusiai šeimai. 

Uždaviniai:  
1. Aktyvinti Krizių centre teikiamas socialines paslaugas. 

2. Pagerinti ir praplėsti teikiamas socialines paslaugas šeimai. 

3. Vykdyti švietėjišką veiklą ugdant asmens (šeimos) gebėjimus savarankiškai spręsti šeimoje kylančias problemas. 

4. Kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas. 

7 lentelė 

Eil. Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 
Veiklos aprašymas / tikslas Forma / laikotarpis Vykdytojai 

1. Kompleksinės 

pagalbos teikimas 

Teikti socialines paslaugas šeimai ir vaikams, siekiant 

nukreipti kiekvieno šeimos nario veiksmus į asmenybės 

Vertinami šeimos poreikiai, 

sudaromas individualus socialinės 

Socialinis 

darbuotojas, 
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vystymą, į adekvačių socializacijos ir optimalios 

adaptacijos pasiekimo būdų paiešką. 

pagalbos planas, suteiktos 

socialinės paslaugos. 

socialinio 

darbuotojo 

padėjėjai. 

2. Šeimos 

konsultavimas 

Teikti emocinę, socialinę pagalbą, didinti šeimos 

motyvaciją dalyvauti kompleksinės pagalbos teikimo 

ar prevencinės pagalbos teikimo procese, pozityvios 

tėvystės mokymuose, šeimos stiprinimo programose, 

nesmurtinio elgesio mokymo 

programose, priklausomybės ligų gydymo, mediacijos ir 

kitose programose. 

Nuolat teikiant socialinę pagalbą 

šeimoms jų socialinėje aplinkoje. 

Socialinis 

darbuotojas 

ir kiti 

specialistai. 

3. Informacijos šeimai 

teikimas. 

Reikalingos informacijos apie 

socialinę pagalbą suteikimas asmeniui, šeimai.  

Nuolat Socialinis 

darbuotojas, 

socialinio 

darbuotojo 

padėjėjai. 

4. Tarpininkavimas ir 

atstovavimas. 

Tarpininkauti ir atstovauti 

šeimai dėl pagalbos priemonių, kreipiantis į valstybės ir 

savivaldybių institucijas, įstaigas ar organizacijas, 

kuriose šeima gali gauti 

pagalbą. Esant poreikiui, paslaugų gavėją palydėti. 

Teikiant socialinę pagalbą 

šeimoms. 

Socialinis 

darbuotojas, 

socialinio 

darbuotojo 

padėjėjai. 

5. Bendrųjų ir 

specialiųjų socialinių 

paslaugų teikimas. 

Ugdyti trūkstamus socialinius įgūdžius. 

Mokyti taupumo, biudžeto planavimo, kasdieninio 

gyvenimo įgūdžių 

(virti, kepti, siūti, megzti), bendravimo, vaikų auklėjimo 

įgūdžių  ir kt. 

Pokalbiai, praktiniai užsiėmimai. 

Kasdien. 

Socialinis 

darbuotojas, 

socialinio 

darbuotojo 

padėjėjai. 

 

 

VIII SKYRIUS 

VAIKŲ DIENOS CENTRO „SPINDULYS” VEIKLOS PLANAS 2022 METAMS 

 

Tikslas – užtikrinti ugdymo ir socialines paslaugas vaikui ir jo šeimos nariams, ginti vaiko teises, padėti vaikui adaptuotis šeimoje bei 

visuomenėje. 

Uždaviniai 
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1. Užtikrinti, kad teikiamos paslaugos ir vykdomos veiklos atitiktų vaiko, jo šeimos narių poreikius, prisidėtų prie visapusiškos asmenybės 

tobulinimo, socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo; 

 2. Sukurti sąlygas, kad vaikas ir jo šeimos nariai būtų motyvuoti dalyvauti  veiklose; 

 3. Skatinti šeimų telkimą ir savitarpio pagalbą.  

8 lentelė 

Eil. 

Nr. 

Veiklos 

pavadinimas  

Planuojama 

vykdymo 

trukmė 

(veiklos 

vykdymo 

pradžia ir 

pabaiga 

mėnesių 

tikslumu)  

Planuojama veiklos 

vykdymo vieta 
Atsakingas veiklos vykdytojas 

 

 

 

Kiekybiniai ir kokybiniai 

veiklos įgyvendinimo rodikliai 

 

1. Vaikų maitinimas Sausio–

gruodžio mėn. 

(kiekvieną 

darbo dieną) 

Žagarės vaikų dienos 

centro virtuvė 

Socialinė darbuotoja R. 

Staigvilienė, socialinio darbuotojo 

padėjėja R. Narmontienė 

Maitinami visi vaikai. 

Pagalba šeimai, skiriant vaikų 

maitinimą. 

36 vaikai. 

2. Pamokų ruoša Sausio– 

gruodžio mėn. 

(kiekvieną 

darbo dieną, 

išskyrus vaikų 

atostogas) 

Žagarės vaikų dienos 

centro užimtumo 

patalpa 

Socialinė darbuotoja R. 

Staigvilienė, socialinio darbuotojo 

padėjėja R. Narmontienė 

Dalyvaus visi vaikai.  

Vaikai ugdomi atsakingumo, 

tvarkingumo, pareigos atlikti 

pateiktas užduotis. 

36 vaikai. 

3. Vaikų 

pavėžėjimas 

Sausio–

gruodžio mėn. 

Žagarės vaikų dienos 

centras 

Socialinė darbuotoja R. 

Staigvilienė, socialinio darbuotojo 

padėjėja R. Narmontienė 

Pavėžėjimas įgalina vaikus 

dalyvauti dienos centro veikloje, 8 

vaikai šiuo metu  gyvena atokiose 

kaimo vietovėse. 

4. Sportinio ugdymo 

užsiėmimai („Aš 

sportuoju“) 

Sausio–

gruodžio mėn. 

 

Žagarės vaikų dienos 

centro užimtumo 

patalpa 

Socialinė darbuotoja R. 

Staigvilienė, socialinio darbuotojo 

padėjėja R. Narmontienė 

„Sportas – sveikata“. 

Dalyvaus 36 vaikai. 

5. Socialinių įgūdžių 

ugdymas (maisto 

gaminimas) 

Sausio–

gruodžio mėn. 

Žagarės vaikų dienos 

centro virtuvė 

Socialinio darbuotojo padėjėja R. 

Narmontienė, socialinė darbuotoja 

R. Staigvilienė   

Vaikai mokomi pasigaminti 

sveiką maistą. Susipažins su 
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(vieną kartą 

per savaitę) 

įvairiais maisto gamybos būdais, 

sužinos naujų receptų. 

Dalyvaus 36 vaikai. 

6. Dailės terapijos 

užsiėmimai 

„Kalba be 

žodžių“ 

Sausio–

gruodžio mėn. 

(vieną kartą 

per savaitę) 

Žagarės vaikų dienos 

centro užimtumo 

patalpa 

Socialinė darbuotoja Rūta 

Staigvilienė 

Akcentuojama laisva minčių, 

jausmų ir nuotaikų raiška 

kūrybinio proceso metu. 

Dalyvaus 36 vaikai. 

7. Socialinių įgūdžių 

ugdymosi 

užsiėmimai  

(darbeliai iš 

popieriaus, 

vilnos, fetro, 

gamtinių ir 

antrinių 

medžiagų) 

Sausio – 

gruodžio mėn. 

(vieną kartą 

per savaitę) 

 

Žagarės vaikų dienos 

centro užimtumo 

patalpa 

Socialinė darbuotoja Rūta 

Staigvilienė, socialinio darbuotojo 

padėjėja R. Narmontienė 

 

Ugdomas kruopštumas, 

kūrybiškumas, užduoties 

įvykdymas iki galo. 

Dalyvaus 36 vaikai. 

 8. Socialinių įgūdžių 

ugdymosi 

užsiėmimai 

„Pasitikėjimo 

piramidė” 

Sausio–

gruodžio mėn. 

(vieną kartą 

per savaitę) 

Žagarės vaikų dienos 

centro užimtumo 

patalpa 

Socialinė darbuotoja Rūta 

Staigvilienė 

Ugdomi bendravimo, 

savikontrolės, jausmų suvokimo, 

elgesys grupėje streso įveikimo 

įgūdžiai. 

Dalyvaus 36 vaikai. 

9. Šeimų lankymas Vieną kartą per 

pusmetį 

Žagarės ir Gaižaičių 

seniūnija 

Socialinė darbuotoja R. Staigvilienė Šeimų lankymas, susipažinimas 

su esama padėtimi. Bus 

aplankytos 21 šeimos. 

10. Užsiėmimas 

skirtas Sausio 13 

dienai paminėti  

Sausio 13 d. Žagarės vaikų dienos 

centro užimtumo 

patalpa 

Socialinė darbuotoja Rūta 

Staigvilienė, socialinio darbuotojo 

padėjėja R. Narmontienė 

Ugdomas patriotiškumas, 

kūrybiškumas, užduoties 

įvykdymas. 

Dalyvaus 36 vaikai. 

11. Komplimentų 

dienos 

paminėjimas 

Sausio mėn. Žagarės vaikų dienos 

centro užimtumo 

patalpa 

Socialinė darbuotoja Rūta 

Staigvilienė, socialinio darbuotojo 

padėjėja R. Narmontienė 

Ugdomi bendravimo įgūdžiai. 

Dalyvaus 36 vaikai. 

12. Nusiusk draugui 

atviruką 

Vasario mėn. Žagarės vaikų dienos 

centro užimtumo 

patalpa 

Socialinė darbuotoja Rūta 

Staigvilienė, socialinio darbuotojo 

padėjėja R. Narmontienė 

Ugdomas kruopštumas, 

kūrybiškumas, užduoties 
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 įvykdymas iki galo ir bendravimo 

įgūdžiai. 

Dalyvaus 36 vaikai. 

13. Užgavėnių kaukių 

gamyba 

Vasario mėn. Žagarės vaikų dienos 

centro užimtumo 

patalpa 

Socialinė darbuotoja Rūta 

Staigvilienė, socialinio darbuotojo 

padėjėja R. Narmontienė 

Kartu su tėveliais gamins 

Užgavėnių kaukes, laisva kūryba. 

Dalyvaus 36 vaikai.  

14. Proto mūšis 

skirtas Vasario 

16-ąjai 

Vasario mėn. Žagarės vaikų dienos 

centro užimtumo 

patalpa 

Socialinė darbuotoja Rūta 

Staigvilienė, socialinio darbuotojo 

padėjėja R. Narmontienė 

Vaikai galės išbandyti savo žinias 

proto mūšyje „Mes mylime 

Lietuvą”. 

Dalyvaus 36 vaikai. 

15. Viktorina skirtas 

kovo 11- ąjai 

 

Kovo mėn. Žagarės vaikų dienos 

centro užimtumo 

patalpa 

Socialinė darbuotoja Rūta 

Staigvilienė, socialinio darbuotojo 

padėjėja R. Narmontienė 

 

Vaikai galės išbandyti savo žinias 

viktorinoje „Pažinkime Lietuvą”. 

Dalyvaus 36 vaikai. 

16. Užsiėmimas 

skirtas Vaflių 

kepimo dienai 

paminėti 

Kovo mėn. Žagarės vaikų dienos 

centro virtuvė 

Socialinė darbuotoja Rūta 

Staigvilienė, socialinio darbuotojo 

padėjėja R. Narmontienė 

Sužinos naujų receptų, patys galės 

bandyti kepti. 

Dalyvaus 36 vaikai. 

17. Verbų darymas  Balandžio 

mėn.  

Žagarės vaikų dienos 

centro užimtumo 

patalpa 

Socialinė darbuotoja R. 

Staigvilienė, socialinio darbuotojo 

padėjėja R. Narmontienė 

Verbos visaip: pieštos, klijuotos 

naudojant įvairias medžiagas, 

popierių, gamtines, antrines 

medžiagas. 

Dalyvaus 36 vaikai. 

18. Velykinė popietė 

„Pražydo 

pavasaris” 

Balandžio 

mėn. 

Žagarės vaikų dienos 

centro užimtumo 

patalpa ir teritorija 

Socialinė darbuotoja R. 

Staigvilienė, socialinio darbuotojo 

padėjėja R. Narmontienė 

Linksmosios estafetės. 

Dalyvaus 36 vaikai, 5 tėveliai. 

19. Atviruko darymas 

motinos dienai 

Balandžio 

mėn.  

Žagarės vaikų dienos 

centro užimtumo 

patalpa 

Socialinė darbuotoja R. 

Staigvilienė, socialinio darbuotojo 

padėjėja R. Narmontienė 

Laisva kūryba, kurs atvirukus 

mamai. 

Dalyvaus 34 vaikai.  

20. Tarptautinė 

šeimos diena 

Gegužės mėn.  Regioninio parko 

teritorija 

Socialinė darbuotoja R. 

Staigvilienė, socialinio darbuotojo 

padėjėja R. Narmontienė 

Vaikai ir tėvai išbandys jėgas 

sportinėse varžybose, linksmose 

estafetėse. Dalyvaus 36 vaikai, 5 

tėveliai. 
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21. Tarptautinei 

vaikų gynimo 

dienai paminėti 

kompiuterinių 

piešinių 

konkursas 

„Vaikystės 

vaivorykštė” 

Gegužės mėn. Žagarės vaikų dienos 

centro užimtumo 

patalpa 

Socialinė darbuotoja R. 

Staigvilienė, socialinio darbuotojo 

padėjėja R. Narmontienė 

Piešimo programa nupieš 

vaikystės paveikslą. Dalyvaus 36 

vaikai. 

22. Išvyka į Akmenės 

karjerus 

Birželio mėn. Akmenės rajonas Socialinė darbuotoja R. 

Staigvilienė, socialinio darbuotojo 

padėjėja R. Narmontienė 

11 vaikų grožėsis ir susipažins su 

Akmenės rajone esančiais 

karjerais, jų lobiais, žmogaus 

rankomis sukurtais 

kraštovaizdžiais. 

23. Ekskursija į 

Trakus 

Birželio mėn.  Trakai  Socialinė darbuotoja R. 

Staigvilienė, socialinio darbuotojo 

padėjėja R. Narmontienė 

Susipažins ir mokysis šaudyti iš 

lankų, grožėsis plaukdami laivu 

Trakų pilies gamtovaizdžių, 

vaišinsis kibinais. 

Dalyvaus 28 vaikai, 4 tėveliai. 

24. Stovykla Žagarėje Liepos mėn. 

 

Žagarės vaikų dienos 

centro užimtumo 

patalpa, Žagarės 

regioninio parko 

teritorija 

Socialinė darbuotoja R. 

Staigvilienė, socialinio darbuotojo 

padėjėja R. Narmontienė 

Dalyvaus 22 vaikai. 

Siekiama, kad kiekvienas 

stovyklautojas taptų aktyviu ir 

motyvuotu komandos draugu. Bus 

organizuojamos sportinės 

varžybos, žygiai, išvykos į Papilę, 

Riaubonis. 

25. Kaliausių 

kūrimas, 

dalyvavimas 

Vyšnių festivalyje 

Liepos mėn. Žagarės vaikų dienos 

centro užimtumo 

patalpa 

Socialinė darbuotoja R. 

Staigvilienė, socialinio darbuotojo 

padėjėja R. Narmontienė 

Vaikams sudaromos sąlygos 

atskleisti savo kūrybinius. 

sugebėjimus, realizuoti save. 

Viešinimas vaikų dienos centras. 

Dalyvaus 6 vaikai. 

26. Stovykla Vinetu 

kaime 

Liepos mėn. Skuodo r., Šventoji, 

Klaipėdos r. 

Socialinė darbuotoja R. 

Staigvilienė, socialinio darbuotojo 

padėjėja R. Narmontienė 

Dalyvaus 11 vaikų. Susipažins su 

indėnų tradicijomis, kultūra, 

gyvenimo ypatumais. Aplankys 

gamtos objektus: Šatrijos kalną, 
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Olando kepurę bei pakrantės 

artilerijos bateriją Memel-Nord. 

27. Tinginių diena Rugpjūčio 

mėn. 

Žagarės vaikų dienos 

centro užimtumo 

patalpa 

Socialinio darbuotojo padėjėja R. 

Narmontienė 

Mėgins įsijausti į Tinginių dienos 

sąvoką. Dalyvaus tą dieną atėję 

vaikai. 

28. Floristinių kilimų 

konkursas 

Rugsėjo mėn.  Žagarės vaikų dienos 

centro teritorija 

Socialinė darbuotoja Rūta 

Staigvilienė 

Dalyvaudami vaikai sukurs 

paveikslą gauta tematika ir viešins 

vaikų dienos centrą. Dalyvaus 9 

vaikai. 

29. Meilės raštelių 

diena 

Rugsėjo mėn. Žagarės vaikų dienos 

centro užimtumo 

patalpa 

Socialinė darbuotoja R. 

Staigvilienė, socialinio darbuotojo 

padėjėja R. Narmontienė 

Dalyvaujantys vaikai rašys meilės 

raštelius, vyks varžytuvės, kuris 

labiausiai mylimas vaikas gaus 

daugiausiai. Dalyvaus visi tą 

dieną atėję  vaikai. 

30. Šypsenų diena Spalio mėn. Žagarės vaikų dienos 

centro užimtumo 

patalpa 

Socialinė darbuotoja R. 

Staigvilienė, socialinio darbuotojo 

padėjėja R. Narmontienė 

Dalyvaus visi vaikai. Plakato 

kūrimas. Laisva kūryba, vaiko 

laisva saviraiška. Dalyvaus visi tą 

dieną atėję vaikai. 

31. Labdaros akcija 

„Tvarkome 

kapus” 

Spalio mėn. Žagarės vaikų dienos 

centro užimtumo 

patalpa, Žagarės m. 

Socialinė darbuotoja R. 

Staigvilienė, socialinio darbuotojo 

padėjėja R. Narmontienė 

Sutvarkyti ir papuošti Senosiose 

Žagarės kapinėse kapus, kuriuose  

palaidoti vieniši žmonės iš senelių 

namų. Dalyvaus 8 vaikai. 

32. Išvyką Šiaulius Spalio mėn. Šiaulių miestas Socialinė darbuotoja R. 

Staigvilienė, socialinio darbuotojo 

padėjėja R. Narmontienė 

Aplankys traukinių, dviračių 

muziejus, Batutų parką.  

Dalyvaus 11 vaikų. 

33. Dalyvavimas 

moliūgų šventėje 

Žagarėje 

Spalio mėn. Žagarės vaikų dienos 

centro užimtumo 

patalpa, Žagarės 

miestas 

Socialinė darbuotoja R. 

Staigvilienė, socialinio darbuotojo 

padėjėja R. Narmontienė 

Vaikai turės galimybę sukurti 

moliūgų karalystę.  

Dalyvaus visi vaikai. 

34. Dalyvavimas 

pyragų dienoje 

„Aš moku” 

Lapkričio mėn.  Žagarės vaikų dienos 

centro užimtumo 

patalpa 

Socialinė darbuotoja R. 

Staigvilienė, socialinio darbuotojo 

padėjėja R. Narmontienė 

Kepame visi. Socialinių įgūdžių 

įtvirtinimas, ką išmokau kepti. 

Dalyvaus visi tą dieną atėję  

vaikai. 
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35. Žvakių gamyba Lapkričio–

gruodžio mėn. 

Žagarės vaikų dienos 

centro užimtumo 

patalpa 

Socialinė darbuotoja R. 

Staigvilienė, socialinio darbuotojo 

padėjėja R. Narmontienė 

Vaikai išbandys įgūdžius 

gaminant žvakes.  

Dalyvaus 38 vaikai. 

36. Kalėdinių 

maišelių siuvimas 

Lapkričio–

gruodžio mėn. 

Žagarės vaikų dienos 

centro užimtumo 

patalpa 

Socialinė darbuotoja R. 

Staigvilienė, socialinio darbuotojo 

padėjėja R. Narmontienė 

Dalyvaus 38 vaikai. Siūs ir 

dekoruos Kalėdinius maišelius.  

37. Kalėdinė akcija 

„Dalinamės 

širdies šiluma” 

Gruodžio mėn. Žagarės vaikų dienos 

centro užimtumo 

patalpa, Žagarės 

miestas 

Socialinė darbuotoja R. 

Staigvilienė, socialinio darbuotojo 

padėjėja R. Narmontienė 

Pagamins naujametinį žaisliuką, 

iškeps kalėdinių pyragų ir 

padovanos Žagarės miesto 

vienišiems seneliams. Dalyvaus 

20 vaikų. 

38. Dalyvavimas 

Kalėdiniame 

projekte 

Gruodžio mėn. Žagarės vaikų dienos 

centro užimtumo 

patalpa, Žagarės 

miestas 

Socialinė darbuotoja R. 

Staigvilienė, socialinio darbuotojo 

padėjėja R. Narmontienė 

6 vaikai dalyvaus Kalėdiniame 

projekte, viešins vaikų dienos 

centrą. 

39. Šventinė 

Kalėdinė popietė 

Gruodžio mėn. Žagarės vaikų dienos 

centro užimtumo 

patalpa 

Socialinė darbuotoja R. 

Staigvilienė, socialinio darbuotojo 

padėjėja R. Narmontienė 

Visi vaikai dalyvaus Kalėdinėje 

popietėje. 

 

IX SKYRIUS 

VAIKŲ DIENOS CENTRO „DRAUGYSTĖS TILTAS“ VEIKLOS PLANAS 2022 METAMS 

 

Tikslas – užtikrinti ugdymo ir socialines paslaugas vaikui ir jo šeimos nariams, ginti vaiko teises, padėti vaikui adaptuotis šeimoje bei 

visuomenėje. 

Uždaviniai 

1. Užtikrinti, kad teikiamos paslaugos ir vykdomos veiklos atitiktų vaiko, jo šeimos narių poreikius, prisidėtų prie visapusiškos asmenybės 

tobulinimo, socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo; 

 2. Sukurti sąlygas, kad vaikas ir jo šeimos nariai būtų motyvuoti dalyvauti veiklose; 

 3. Skatinti šeimų telkimą ir savitarpio pagalbą.  

 

9 lentelė 
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Eil. 

Nr. 

Veiklos 

pavadinimas  

Planuojama 

vykdymo 

trukmė (veiklos 

vykdymo 

pradžia ir 

pabaiga 

mėnesių 

tikslumu)  

Planuojama 

veiklos 

vykdymo vieta 

Atsakingas 

veiklos 

vykdytojas 

Kiekybiniai ir kokybiniai 

veiklos įgyvendinimo rodikliai 

 

Projekto viešinimas 

(numatant, kur bus 

galima susipažinti 

su projekto 

vykdymo eiga, 

atliekamais 

darbais, pasiektais 

rezultatais) 

1.  Pamokų ruoša Sausio–gruodžio 

mėn. (kiekvieną 

darbo dieną, 

išskyrus vaikų 

atostogas) 

Skaistgirio 

vaikų dienos 

centro 

užimtumo 

patalpa 

Socialinė 

darbuotoja A. 

Žakaitytė 

Dalyvaus 20 vaikų. 

Sudaryti sąlygas bei padėti 

vaikams paruošti namų darbus, 

spręsti vaikų mokymosi, pamokų 

lankymo problemas. 

 

2. 2

. 

Vaikų maitinimas Sausio–gruodžio 

mėn. (kiekvieną 

darbo dieną) 

Skaistgirio 

vaikų dienos 

centro 

užimtumo 

patalpa 

Socialinio 

darbuotojo 

padėjėja I. 

Makauskienė 

 

Dalyvaus 20 vaikų. 

Pagalba šeimai, skiriant vaikų 

maitinimą. 

 

3.  Vaikų parvežimas 

namo 

Sausio–gruodžio 

mėn. 

Skaistgirio 

vaikų dienos 

centras 

Socialinė 

darbuotoja A. 

Žakaitytė 

 

Dalyvaus 20 vaikų. 

Pavėžėjimas įgalina vaikus 

aktyviau dalyvauti dienos centro 

veikloje. 

 

4.  Socialinių, 

darbinių įgūdžių 

užsiėmimas 

tėvams  

Sausio–gruodžio 

mėn. (vieną 

kartą per 

ketvirtį) 

 

Skaistgirio 

vaikų dienos 

centro 

užimtumo 

patalpa 

Socialinė 

darbuotoja A. 

Žakaitytė, 

socialinio 

darbuotojo 

padėjėja I. 

Makauskienė 

Užsiėmimuose dalyvaus 6 

socialinių įgūdžių stokojantys  

tėvai. 

Vyks 4 užsiėmimai. 

 

 

5.  Šeimų lankymas Sausio–gruodžio 

mėn. (vieną 

kartą per 

pusmetį) 

 

Skaistgirio 

miestelis ir 

apylinkės. 

Socialinė 

darbuotoja 

A.Žakaitytė 

Aplankyti šeimas.  

Nuolat aptarti vaikų problemas 

šeimoje. Reikalui esant pasitelkti 

specialistus. Esant ypatingai 
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situacijai nedelsiant aplankyti 

šeimą. 

6.  Nuolat palaikyti 

ryšį su gimnazijos 

mokytojais 

 

Kovo–birželio, 

rugsėjo–

gruodžio mėn. 

(vieną kartą per 

mėnesį) 

Skaistgirio 

gimnazija 

Socialinė 

darbuotoja A. 

Žakaitytė 

Dalyvaus 20 vaikų. 

Sprendžiami mokymosi 

sunkumai, pamokų lankymo 

problemos, palaikomas ryšys su 

socialine pedagoge ir gimnazijos 

mokytojais. 

 

 

7.  Kūrybinės 

dirbtuvėlės  

Kovo–gruodžio 

mėn. (vieną 

kartą per 

mėnesį) 

Skaistgirio 

miestelio 

biblioteka 

Socialinė 

darbuotoja A. 

Žakaitytė 

savanorė 

J. Jatulienė 

Dalyvaus 20 vaikų. 

Savanorė J. Jatulienė vaikus 

pamokys daryti rankdarbius iš 

įvairių medžiagų, kurie ugdys 

vaiko vaizduotę, estetinį 

suvokimą, įgūdžius.  

www.zspc.lt 

www.joniskis.rvb.lt 

Facebook „VDC 

Draugystės tiltas“ 

paskyroje 

8.  Rankdarbiai iš 

popieriaus, 

gamtinių ir 

antrinių 

medžiagų, vilnos, 

karoliukų 

Sausio–gruodžio 

mėn. (vieną 

kartą per 

savaitę) 

Skaistgirio 

vaikų dienos 

centro 

užimtumo 

patalpa 

Socialinė 

darbuotoja A. 

Žakaitytė, 

socialinio 

darbuotojo 

padėjėja I. 

Makauskienė 

Dalyvaus 20 vaikų. 

Kurti rankdarbius iš įvairių 

medžiagų, ugdyti vaiko vaizduotę, 

estetinį suvokimą, įgūdžius. 

Viešinti veiklą švenčių metu, 

dovanoti padarytus darbelius 

renginio metu. 

www.zspc.lt 

Facebook „VDC 

Draugystės tiltas“ 

paskyroje 

9.  Dailės terapijos 

užsiėmimai 

 

Sausio–gruodžio 

mėn. (vieną 

kartą per dvi 

savaites) 

 

Skaistgirio 

vaikų dienos 

centro 

užimtumo 

patalpa 

Socialinė 

darbuotoja A. 

Žakaitytė, 

savanorė G. 

Malinauskaitė 

Dalyvaus 20 vaikų. 

Taikomas laisvo piešimo metodas. 

Sukuriama saugi aplinka, 

padedanti įveikti psichologinę 

gynybą. Akcentuojama laisva 

minčių, jausmų ir nuotaikų raiška 

kūrybinio proceso metu. Piešiniai 

parodo vaiko asmenybės, elgesio, 

šeimos mikroklimato problemas. 

Facebook „VDC 

Draugystės tiltas“ 

paskyroje 

10.  Socialinių, 

buitinių, darbinių 

įgūdžių ugdymas 

Sausio–gruodžio 

mėn. 

Skaistgirio 

vaikų dienos 

centro aplinka 

Socialinė 

darbuotoja A. 

Žakaitytė, 

Dalyvaus 20 vaikų. 

Nuolatinis švaros palaikymas, 

vaikai mokomi darbinių įgūdžių, 

 

http://www.zspc.lt/
http://www.joniskis.rvb.lt/
http://www.zspc.lt/
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„Aš – mano 

aplinka“ 

(kiekvieną darbo 

dieną) 

 

socialinio 

darbuotojo 

padėjėja I. 

Makauskienė 

atsakomybės už tvarką, skatinami 

rūpintis savo aplinka, higienos 

įgūdžio formavimas. 

11.  Sportinio ugdymo 

užsiėmimai ,, 

Sportas, tai mano 

gyvenimo būdas‘‘ 

Balandžio–

gegužės, 

birželio, rugsėjo 

mėn. (vieną 

kartą per 

savaitę) 

Skaistgirio 

gimnazijos 

sporto 

aikštynas, 

Jono Viliūno 

parkas 

Socialinė 

darbuotoja A. 

Žakaitytė, 

socialinio 

darbuotojo 

padėjėja I. 

Makauskienė 

Dalyvaus 20 vaikų. 

Vaikai įsisavina įvairias sporto 

šakų technikas. Ugdomi judėjimo, 

vikrumo, greitumo, lankstumo 

įgūdžiai. Vaikai dalyvauja 

sportiniuose renginiuose. 

Facebook „VDC 

Draugystės tiltas“ 

paskyroje 

12.  Ekskursija į 

Vilnių  

Gegužė mėn. Vilnius Socialinė 

darbuotoja A. 

Žakaitytė 

socialinio 

darbuotojo 

padėjėja I. 

Makauskienė 

Dalyvaus 11 vaikų. 

Aktyvios pramogos BONOBO 

laipiojimo centre, važiavimas  

elektriniais kartingais, pramogos  

lazerių arenoje 

Facebook „VDC 

Draugystės tiltas“ 

paskyroje 

13.  Gyvenimo ir 

socialinių įgūdžių 

ugdymas „Darau 

pats“  

Kovo mėn. Skaistgirio 

vaikų dienos 

centro 

užimtumo 

patalpa 

Socialinė 

darbuotoja A. 

Žakaitytė, 

savanorė U. 

Sruogiūtė 

Dalyvaus 20 vaikų. 

Ugdoma kūrybinė vaizduotė, 

gebėjimas išreikšti save, 

atskleidžiama vaiko 

individualybė, originalumas. 

www.zspc.lt 

Facebook „VDC 

Draugystės tiltas“ 

paskyroje 

14.  Rankdarbiai iš 

molio 

Sausio–gruodžio 

mėn. (du kartus 

per mėnesį) 

Skaistgirio 

vaikų dienos 

centro 

užimtumo 

patalpa 

Socialinė 

darbuotoja A. 

Žakaitytė, 

socialinio 

darbuotojo 

padėjėja I. 

Makauskienė 

Dalyvaus 20 vaikų. 

Vaikai susipažįstama su molio 

savybėmis, jų išgavimo formomis, 

dekoravimu  bei glazūravimu. 

Facebook „VDC 

Draugystės tiltas“ 

paskyroje 

15.  Velykinė popietė 

„Margutis“ 

Balandžio mėn. Skaistgirio 

vaikų dienos 

centro 

Socialinė 

darbuotoja A. 

Žakaitytė, 

Dalyvaus 20 vaikų. 

Šventės dalyviai turės galimybę 

atskleisti savo individualius ir 

kūrybinius sugebėjimus, Savanorė 

www.zspc.lt 

Facebook „VDC 

Draugystės tiltas“ 

paskyroje 

http://www.zspc.lt/
http://www.zspc.lt/
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užimtumo 

patalpa 

savanorė U. 

Sruogiūtė 

 

U. Sruogiūtė pamokins vaikus 

dažyti kiaušinius vašku.  

16.  Darbelių kūrimo 

užsiėmimai 

„Panaudok du 

kartus“ 

Balandžio mėn. Skaistgirio 

vaikų dienos 

centro 

užimtumo 

patalpa 

Socialinė 

darbuotoja A. 

Žakaitytė, 

socialinio 

darbuotojo 

padėjėja I. 

Makauskienė 

Dalyvaus 20 vaikų. 

Kuriami darbeliai iš gamtinės 

medžiagos ir antrinių žaliavų. 

Renkama bei rūšiuojama gamtinė 

medžiaga darbelių kūrimui. 

Formuojami taisyklingo karpymo, 

lipdymo, klijavimo, lankstymo 

įgūdžiai. Ugdoma kūrybinė 

vaizduotė, gebėjimas išreikšti 

save, atskleidžiama vaiko 

individualybė, originalumas. 

Facebook „VDC 

Draugystės tiltas“ 

paskyroje 

17.  Žalingų įpročių 

prevencija 

(koliažo kūrimas, 

diskusijos apie 

žalingų įpročių 

žalą). 

Kovo–gruodžio 

mėn. (vieną 

kartą per 

ketvirtį) 

Skaistgirio 

vaikų dienos 

centro 

užimtumo 

patalpa 

Socialinė 

darbuotoja A. 

Žakaitytė, 

socialinio 

darbuotojo 

padėjėja I. 

Makauskienė 

Dalyvaus 20 vaikų. 

Ugdomas supratimas apie 

rūkymo, alkoholio, narkotikų žalą. 

Dokumentinis filmas ir jo 

aptarimas. 

Facebook „VDC 

Draugystės tiltas“ 

paskyroje 

18.  Išvyka į Dino 

parką 

Birželio mėn. Riaubonių k. 

Pasvalio r. 

Socialinė 

darbuotoja A. 

Žakaitytė, 

socialinio 

darbuotojo 

padėjėja I. 

Makauskienė 

Dalyvaus 11 vaikų. 

Aktyvus laisvalaikis bei pramogos 

atrakcionų parke, laipiojimas 

medžių viršūnėse bei kliūčių 

įveikimas tarzano take.  

 

www.zspc.lt 

Facebook „VDC 

Draugystės tiltas“ 

paskyroje 

19.  Socialinių 

gyvenimo įgūdžių 

ugdymo 

užsiėmimai 

„Gaminu pats, 

sveiką maistą“ 

Liepa–rugsėjis, 

(vieną kartą per 

savaitę) 

Skaistgirio 

vaikų dienos 

centro 

užimtumo 

patalpa 

Socialinio 

darbuotojo 

padėjėja I. 

Makauskienė 

Dalyvaus 20 vaikų. 

Mokyti gaminti patiekalus iš 

daržovių, virti sriubas. Sudaryti 

savo mitybos planą iš sveikų 

produktų. Mokyti etiketo ir 

 

 

http://www.zspc.lt/
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(daržovių 

patiekalai, 

sriubos) 

socialinė 

darbuotoja A. 

Žakaitytė 

estetikos. Mokytis laikytis 

higienos normų virtuvėje. 

20.   Vasaros bei 

poilsio stovykla 

Šventojoje „Mano 

vasara pajūryje“ 

(4 dienos) 

 

Liepos mėn. Šventoji  Socialinė 

darbuotoja A. 

Žakaitytė, 

socialinio 

darbuotojo 

padėjėja I. 

Makauskienė 

Dalyvaus 11 vaikų. 

Organizuoti aktyvų poilsį prie 

jūros. 

Aktyvus laisvalaikis Boom 

nuotykių parke,  laipiojimas 

medžių viršūnėse bei kliūčių 

įveikimas HbH Palanga lūšies 

kelias. Ugdomi bendravimo 

įgūdžiai, komandos stiprinimas. 

www.zspc.lt 

Facebook „VDC 

Draugystės tiltas“ 

paskyroje 

21.  Išvyka į Pasvalio 

sporto mokyklą 

„Sveikatinimo 

diena“ pramogos 

baseinuose. 

Rugsėjo mėn.  Pasvalys Socialinė 

darbuotoja A. 

Žakaitytė, 

socialinio 

darbuotojo 

padėjėja I. 

Makauskienė 

Dalyvaus 11 vaikų. 

Apsilankysime Pasvalio sporto 

mokykloje, lankysimės pirtyse bei 

baseinuose. 

Facebook „VDC 

Draugystės tiltas“ 

paskyroje 

22.  Helovynas Spalio 29d. Skaistgirio 

vaikų dienos 

centro 

užimtumo 

patalpa 

Socialinė 

darbuotoja A. 

Žakaitytė, 

socialinio 

darbuotojo 

padėjėja I. 

Makauskienė, 

 

Dalyvaus 20 vaikų. 

Vaikai atsineša moliūgus, 

išpjaustome įvairius veidus, 

gaminame moliūgų sriubą, 

darome kaukes. 

www.zspc.lt 

Facebook „VDC 

Draugystės tiltas“ 

paskyroje 

23.  Labdaros akcija 

aplankyti 

apleistus kapus 

 

Spalio 20 d.–

lapkričio 1 d. 

Skaistgirio 

miestelio 

kapinės 

Socialinė 

darbuotoja A. 

Žakaitytė, 

socialinio 

darbuotojo 

padėjėja I. 

Makauskienė 

Dalyvaus 20 vaikų. 

Su vaikais aplankome kapines, 

tvarkysime apleistus kapelius, 

uždegsime žvakutes. 

 

http://www.zspc.lt/
http://www.zspc.lt/
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24.  Pyragų diena, 

popietė 

Lapkričio mėn. Skaistgirio 

vaikų dienos 

centro 

užimtumo 

patalpa 

Socialinė 

darbuotoja A. 

Žakaitytė, 

socialinio 

darbuotojo 

padėjėja I. 

Makauskienė 

Dalyvaus 20 vaikų. 

Kepsime draugystės pyragą. 

 

25.  Išvyka į 

Radviliškio Spa 

baseiną 

Gruodžio mėn.  Radviliškio 

miestas 

Socialinė 

darbuotoja A. 

Žakaitytė, 

socialinio 

darbuotojo 

padėjėja I. 

Makauskienė 

Dalyvaus 11 vaikų. 

Pramogos baseinuose. 

Facebook „VDC 

Draugystės tiltas“ 

paskyroje 

26.  Kalėdinė popietė Gruodžio mėn. Skaistgirio 

vaikų dienos 

centro 

užimtumo 

patalpa 

Socialinė 

darbuotoja A. 

Žakaitytė, 

socialinio 

darbuotojo 

padėjėja I. 

Makauskienė 

Dalyvaus 20 vaikų. 

Popietės metu vaikai žaidžia 

Kalėdinius žaidimus, sužino apie 

Kalėdinius burtus. Pasivaišina 

vaišėmis, įteikiamos dovanėlės. 

www.zspc.lt 

Facebook „VDC 

Draugystės tiltas“ 

paskyroje 

 

X SKYRIUS 

 BENDRUOMENINIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ SKAISTGIRYJE VEIKLOS PLANAS 2022 METAMS 

 

Veiklos kryptis – įgyvendinti socialinės ir švietimo politikos uždavinius, socialinės globos normas bei globos namų nuostatus, užtikrinti vaikų 

sėkmingą adaptaciją, socializaciją ir paslaugas planuojant, visada atsižvelgti į vaiko individualius poreikius. 

Tikslas – vaikų, netekusių tėvų globos, laikina ir nuolatinė globa ir rengimas savarankiškam gyvenimui, užtikrinti vaiko auklėjimą ir priežiūrą 

bei saugią ir sveiką aplinką, tinkančią augti, vystytis ir tobulėti. 

Uždaviniai: 

 Ugdyti bendravimo ir bendradarbiavimo, atsakomybės už savo veiksmus, darbinius, pagalbos kitam įgūdžius, ruošiant vaikus pozityviai 

integracijai į visuomenę. 

 Ruošti vaikus savarankiškam gyvenimui ir integracijai į visuomenę, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko individualius poreikius ir sugebėjimus, 

mokant globojamus vaikus planuoti, organizuoti savo veiklą ir laisvalaikį, formuoti sveikos gyvensenos pagrindus. 

http://www.zspc.lt/
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 Ugdyti praktinius gyvenimo įgūdžius – ugdyti globotinių gebėjimą palaikyti gerą emocinę sveikatą, demonstruoti adaptyvų ir pozityvų elgesį, 

sąveikaujant su savimi ir aplinka. 

 

10 lentelė 

Eil. 

Nr. 
Veiklos sritis Numatomos darbo formos ir būdai Laikotarpis Atsakingas asmuo Laukiami rezultatai 

1.  MAISTO GAMINIMO ĮGŪDŽIŲ DIEGIMAS, UGDYMAS IR PALAIKYMAS   

1.1.  Maisto gaminimas.  Mokymas, maisto gaminimo receptai, 

daugybė skanių ir lengvų patiekalų receptų.  

Kasdien.  Socialiniai 

darbuotojai ir jų 

padėjėjai.  

Globotiniai mokės 

savarankiškai ruošti 

maistą, naudotis 

dujine virykle, 

orkaite.  

1.2.  Meniu sudarymas   Planavimas, taupumo mokymas.  Kasdien.  Socialiniai 

darbuotojai ir jų 

padėjėjai.  

Globotiniai mokės 

planuoti, išmoks 

taupumo.  

1.3.  Apsipirkimas 

parduotuvėje.  

Lėšų planavimas, maisto planavimas, kainų 

skaičiavimas. Sudaryti reikalingų maisto 

produktų sąrašą ir apsipirkti. 

Kartą per 

savaitę.  

Socialiniai 

darbuotojai ir jų 

padėjėjai.  

Globotiniai mokės 

planuoti maisto 

pirkimą, lėšų 

naudojimą.  

1.4.  Švaros palaikymas 

virtuvėje.  

Virtuvės tvarkymas po maisto gaminimo, indų 

plovimas, indų šluostymas, stalo valymas, 

grindų valymas, šiukšlių išnešimas. 

  

Kasdien.  Socialiniai 

darbuotojai ir jų 

padėjėjai.  

Globotiniai mokės 

tvarkytis virtuvėje.  

2.  SAVĘS PRIEŽIŪROS ĮGŪDŽIAI   

2.1.  Asmens higiena.  Mokomi higienos įgūdžių. Higienos ugdymas 

yra būtinas visapusiškam vaiko vystymuisi, 

sveikatos palaikymui ir stiprinimui. Mokomi 

kas yra  atskira higienos dalis, kuri tiria kūno, 

drabužių, avalynės priežiūrą, buitines aplinkos 

sąlygas ir nustato reikalavimus, kurių pagalba 

ugdomi higieninio elgesio įgūdžiai ir įpročiai; 

- tai žinių, taisyklių ir normų visuma, 

Kasdien.  

 

 

 

 

 

 

Kartą į metus 

Socialiniai 

darbuotojai ir jų 

padėjėjai.  

 

 

 

Joniškio rajono 

savivaldybės 

Globotiniai mokės 

laikysis asmens 

higienos. Asmens 

higienos įpročius 

vaikui formuojame 

per stebėjimą ir, esant 

palankioms sąlygoms, 

veikia pats 

savarankiškai, todėl 
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atitinkanti asmens amžiaus anatomines-

fiziologines savybes, padedanti saugoti 

ir stiprinti sveikatą. 

visuomenės sveikatos 

biuras. 

svarbu mokyti ir 

priminti vaikams, kad 

higieniniai įgūdžiai 

yra svarbūs jų 

sveikatai. 

2.2.  
  

Tvarkingumo 

įgūdžiai.  

Diskusijos. Tvarkingumo įgūdžiai padeda 

sustiprinti vaiko atsakomybės jausmą, labai 

svarbu tvarkingumas ir pareigingumas. 

Mokomi užbaigti pradėtą darbą – taip ugdoma 

atsakomybė, nuoseklaus darbo įgūdžiai. 

Kasdien.  Socialiniai 

darbuotojai ir jų 

padėjėjai.  

Globotiniai turės 

mokėti ir suprasti 

tvarkingumo svarbą.  

2.3.  Sveikata.  Pokalbis bei konsultacija. Sportiniai 

užsiėmimai.  

Kas pusmetį.  Socialiniai 

darbuotojai ir jų 

padėjėjai.  

Globotiniai daugiau 

įgys sveikatos 

priežiūros įgūdžių. 

Vaikai žinos, jog 

sveikai gyvensenai 

palaikyti reikalingi ir 

sportiniai užsiėmimai. 

 Apsilankymas 

gydymo įstaigose.  

Profilaktinis pasitikrinimas pas šeimos 

gydytoją. 

Ambulatorinis gydymas.  

Sveikatos psichikos centras.  

Odontologinės paslaugos. 

Kitos medicininės įstaigos.  

 

Pagal poreikį Socialiniai 

darbuotojai ir jų 

padėjėjai. 

Globotiniai mokės 

pranešti apie savo 

sveikatos būklę 

gydymo įstaigoms.  

2.4.  Žalingų įpročiai.  Padėti vaikams suprasti, kaip augti sveikam ir 

saugiam, išvengti pavojingų medžiagų ir 

rizikingo elgesio. Ugdyti gebėjimus suprasti 

savo sveikatos būklę, atsargiai elgtis su 

vaistais, buitinėmis cheminėmis medžiagomis, 

vengti rizikos, susijusios su rūkymu ir 

alkoholinių gėrimų vartojimu, skatinti 

nuostatas: saugoti ir stiprinti sveikatą, laikytis 

saugos buityje, vengti kenksmingų medžiagų 

ir rizikingo elgesio. 

Kartą į metus  Joniškio rajono 

savivaldybės 

visuomenės sveikatos 

biuras. 

Globotiniai įgys žinių 

apie žalingų įpročių 

vartojimo pasekmes.  
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2.5.  Lytinis švietimas  Pokalbis, konsultacija, aptarimai. Įsisavinti 

tinkamus asmens higienos įgūdžius. Mokyti 

priimti fizinius ir emocinius pokyčius bei 

sumažinti su brendimo laikotarpiu susijusį 

stresą. Supažindinti su lytiniu keliu 

plintančiomis ligomis. Didinti merginų 

atsakomybę už savo sveikatą. Supažindinti su 

sveikatą žalojančiais ligų rizikos veiksniais. 

Kartą į metus Joniškio rajono 

savivaldybės 

visuomenės sveikatos 

biuras. 

 

 

 

Paaugliai bus 

supažindinti su 

nesaugaus lytinio 

gyvenimo 

pasekmėmis.  

3.  IŠSILAVINIMAS  

3.1. 

 
Gerų manierų, 

mandagumo 

mokymas 

Doroviniu auklėjimu siekiama neutralizuoti 

neigiamas išorines įtakas, o teigiamais 

aplinkos veiksniais turtinti bei ugdyti dorovinį 

vaiko pasaulį. Skatinti tinkamo elgesio 

pavyzdžius savo kasdienėje aplinkoje nuo 

pirmųjų dienų bei kaip tinkamai vaikams 

paaiškinti, kodėl vienokio ar kitokio elgesio iš 

jų tikimės. 

Kasdien Socialiniai 

darbuotojai ir jų 

padėjėjai. 

Vaikai bus mokomi 

gerų manierų bei 

mandagumo etiketo. 

3.2.  Mokyklos lankymas  Pagalba, kontrolė pamokų ruošoje.  Per mokslo 

metus.  

Socialiniai 

darbuotojai ir jų 

padėjėjai, spec. 

pedagogas.  

Gerės globotinių 

pažangumas.  

3.3.  Pažymių tikrinimas.  Elektroninio dienyno tikrinimas.  

PMiS Profesinių mokyklų informacinė 

sistema. 

www.smcakmene.liedm.net Akmenės rajono 

jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras 

Per mokslo 

metus.  

Socialiniai 

darbuotojai  

Tikrinamas globotinių 

pažangumas.  

3.4.  Palaikyti ryšius su 

spec. pedagogais, 

mokyklos socialine 

darbuotoja.  

Bendravimas telefonu su klasės auklėtojomis, 

apsilankymas mokykloje, mokyklos 

susirinkimai Zoom platformoje.   

Per mokslo 

metus.  

Socialiniai 

darbuotojai.  

Palaikomi ryšiai su 

institucijomis.  

  

http://www.smcakmene.liedm.net/
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3.5.  Suteikti pagalbą 

tvarkant stojimo  

į kitas  mokyklas 

dokumentaciją.  

Atstovauti globotiniui ir pagelbėti pildant 

dokumentus.  

Metų eigoje.  Socialiniai 

darbuotojai.  

Globotiniai įgis žinių 

dokumentų tvarkyme.  

4.  SVEIKATA  
4.1.  Mokyti suteikti 

pirmąją pagalbą.  

Praktinės pratybos, filmų peržiūra ir praktinės 

užduotys.  

Kartą į metus Joniškio rajono 

savivaldybės 

visuomenės sveikatos 

biuras. 

Globotiniai mokės 

teikti pirmąją 

pagalbą.  

4.2.  Mokyti puoselėti 

psichinę ir emocinę 

sveikatą.  

Problemų sprendimo būdų ieškojimas. 

Skatinti vaiką užsiimti papildoma veikla, kuri 

gerintų psichinę, emocinę sveikatą ir didintų 

pasitikėjimą savimi: fizinio aktyvumo 

užsiėmimai, meno terapija ir kt.  

Nuolat  Socialiniai 

darbuotojai ir jų 

padėjėjai.  

Globotiniai mokės 

puoselėti savo 

psichinę ir emocinę 

sveikatą.  

4.3.  Lytiškai plintančios 

ligos.  

Pokalbiai, filmų peržiūra ir aptarimas.  Kartą į metus Joniškio rajono 

savivaldybės 

visuomenės sveikatos 

biuras. 

Globotiniai bus 

informuoti apie 

lytinių santykių 

pasekmes.  

4.4.  Mokyti kaip  

užsiregistruoti pas 

reikiamus gydytojus.  

Supažindinimas su gydymo įstaiga.  Nuo 16 metų  Socialiniai 

darbuotojai  

Globotiniai mokės 

užsiregistruoti pas 

gydytoją.  

6.  VAIKO ISGP PLANO SUDARYMAS, SISTEMINGAS PILDYMAS.   

6.1.  Sistemingai vesti 

vaiko poreikių sričių 

išskyrimą ir 

įvertinimą, papildyti 

ISGP planus.  

Vaiko poreikių fiksavimas, planavimas.  Kas pusę 

metų.  

Socialiniai 

darbuotojai ir jų 

padėjėjai, spec.  

pedagogas, 

psichologas.  

Globotinių poreikių 

sistemingas 

fiksavimas.  

7.  SOCIALINIS BENDRAVIMAS   

7.1.  Mokyti globotinius 

užmegzti ir palaikyti 

santykius su kitais 

žmonėmis.  

Bendravimo mokymasis, akių kontakto 

palaikymas. Užmegzti, stiprinti, palaikyti 

santykius tarp vaikų ir tėvų (globėjų). 

Nuolat.  Socialiniai 

darbuotojai ir jų 

padėjėjai.  

Globotiniai mokės 

bendrauti, palaikyti 

pokalbį. Vaikai 

jausis jaukiai ir su 

kitais žmonėmis. 
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Jiems bus lengviau 

bendrauti su kitais, ir, 

aišku, vaikas bus 

mėgiamas ir jaus savo 

vertę. 

7.2.  Bendravimas su 

globotiniu.  

Pokalbiai, planavimas, žaidimai, individualus 

darbas su vaiku. Supažindinti su aktyvaus, 

empatiško klausymosi svarba, išnagrinėti 

būtinus efektyvaus bendravimo įpročius ir jų 

ugdymo svarbą, suprasti jų reikšmę ir 

pasekmes bendravime, suprasti, kodėl kyla 

konfliktinės situacijos bendraujant ir kaip jų 

išvengti. 

Nuolat.  Socialiniai 

darbuotojai ir jų 

padėjėjai.  

Globotiniai mokės 

bendrauti, užmegzti 

akių kontaktą, 

išsipasakoti.  

8.  VAIKŲ SOCIALIZACIJA    

8.1. Lietuvos papročių ir 

tradicijų mokymas 

Švenčių šventimas, vaikų gimtadieniai, 

Lietuvos švenčių minėjimas. 

Pagal poreikį Socialiniai 

darbuotojai ir jų 

padėjėjai. 

Globotiniai mokės 

minėti Lietuvos 

tradicines šventes. 

8.2. Ekskursijos  Aplankyti įvairias įmones, įstaigas, bendroves: 

Skaistgirio ŽŪB.  

Apsilankyti pas ūkininką Joniškyje. 

Nuvykti į stovyklą ,,Žiogas“.  

Žirgų aplankymas Žagarėje.  

Nuvykti į Joniškio krizių centrą-nakvynės 

namus. 

Pykčio kambarys (Destrukcinė terapija)  

(Panevėžio r. Berčiūnai)  

Pasikviesti į svečius Joniškio 

bendruomeninius vaikų globos namus.  

Poilsis prie jūros.  

Nuvykti į Kartodromą.  

Ekskursija ir degustacija „Paragaukime 

šokolado istorijos“ Šiauliuose. 

Apsilankymas labirintų parke Anykščiuose. 

1 kartą per 

mėnesį.  

Socialiniai 

darbuotojai ir jų 

padėjėjai.  

Globotiniai pakeis 

aplinką, mokysis 

elgtis svetimoje 

aplinkoje. Tarpusavio 

bendravimas, 

diskusijos.  
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8.3.  Būrelių lankymas, 

edukaciniai 

užsiėmimai   

Aprūpinimas priemonėmis savirealizacijai.  Nuolat.  Socialiniai 

darbuotojai ir jų 

padėjėjai.  

Globotiniai mokės 

save realizuoti.  

8.4.  Vasaros stovyklos  Stovyklų numatymas pagal galimybes.  Vasaros 

metu.  

Socialiniai 

darbuotojai ir jų 

padėjėjai.  

Globotiniai galės 

susirasti naujų draugų, 

gerins bendravimo 

įgūdžius.  

8.5.  Renginiai  Renginių lankymas: Užgavėnės, Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas 

kovo 11 d., Velykos balandžio 17 d., 
Tarptautinė vaikų gynimo diena birželio 1 d., 

Joninės. Rasos šventė birželio 23 d., Kalėdinių 

renginių ciklas gruodžio mėn.  

Nuolat.  Socialiniai 

darbuotojai ir jų 

padėjėjai.  

Globotiniai turiningai 

leis laiką, pasisems 

žinių.  

8.6.  Daržovių sodinimas  Planavimas, daržovių sodinimas.  Vasaros 

metu.  

Socialiniai 

darbuotojai ir jų 

padėjėjai.  

Globotiniai gebės 

atlikti ūkio darbus.  

8.7.  Aplinkos priežiūra  Žolės pjovimas, darželių ravėjimas, 

bendravimas, pokalbiai, planavimas, daržo 

ravėjimas, kiemo šlavimas, gėlių sodinimas 

(laistymas). Šiukšlių surinkimas ir sunešimas į 

konteinerius, kiemo šiukšliadėžių išvalymas ir 

maišelių keitimas. Gyvatvorių karpymas ir 

formavimas, sezoninis medžių genėjimas ir 

tręšimas. 

Vasaros 

metu.  

Socialiniai 

darbuotojai ir jų 

padėjėjai.  

Globotiniai mokės  

prižiūrėti ir gražinti 

aplinką.  

8.8. Globojamų 

augintinių priežiūros 

mokymas 

Šuns ir katino priežiūra, maitinimas, 

rūpinimasis.  

Kasdien Socialiniai 

darbuotojai ir jų 

padėjėjai. 

Globotiniai mokės 

rūpintis naminiais 

augintiniais. 

8.9.  Derliaus nuėmimas  Planavimas, daržovių nuėmimas.  

Lapų grėbimas ir išvežimas. 

Rudens metu.  Socialiniai 

darbuotojai ir jų 

padėjėjai.  

Globotiniai gebės 

atlikti ūkio darbus.  

9.  METODINIS DARBAS   
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9.1.  Informacijos 

sisteminimas ir sklaida 

su kitais globos, 

bendruomeninių 

šeimynų socialiniais 

darbuotojais.  

Pasitarimai, metodinių žinių perdavimas, 

supervizijos, intervizijos.  

Du kartus per 

metus.  

Socialiniai 

darbuotojai.  

Darbuotojais plės 

savo žinias, pasidalins 

gerąja darbo patirtimi.  

  

XI SKYRIUS 

JONIŠKIO BENDRUOMENINIŲ VAIKŲ GLOBOS  VEIKLOS PLANAS 2022 METAMS 

 

Veiklos kryptis – įgyvendinti socialinės ir švietimo politikos uždavinius, socialinės globos normas bei globos namų nuostatus, planuojant 

užtikrinti vaikų sėkmingą adaptaciją ir socializaciją ir paslaugas, atsižvelgiant į vaiko individualius poreikius. 

Tikslas – vaikų, netekusių tėvų globos, laikina ir nuolatinė globa ir rengimas savarankiškam gyvenimui; užtikrinti vaiko auklėjimą ir priežiūrą 

bei saugią ir sveiką aplinką tinkančią augti, vystytis ir tobulėti. 

Uždaviniai: 

 Ugdyti bendravimo ir bendradarbiavimo, atsakomybės už savo veiksmus, darbinius, pagalbos kitam įgūdžius, ruošiant vaikus pozityviai 

integracijai į visuomenę. 

 Rengti vaikus savarankiškam gyvenimui ir integracijai į visuomenę, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko individualius poreikius ir sugebėjimus, 

mokant globojamus vaikus planuoti, organizuoti savo veiklą ir laisvalaikį, formuoti sveikos gyvensenos pagrindus. 

 Ugdyti praktinius gyvenimo įgūdžius – ugdyti globotinių gebėjimą palaikyti gerą emocinę sveikatą, demonstruoti adaptyvų ir pozityvų elgesį, 

sąveikaujant su savimi ir aplinka. 

 

11 lentelė 

Eil.  

Nr.  
Veiklos sritis  Numatomos darbo formos ir būdai  

Laiko-

tarpis  
Atsakingas asmuo  Laukiami rezultatai  

1.  MAISTO GAMINIMO ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS IR PALAIKYMAS  

1.1.  Meniu sudarymas   

 

Aptarimas, planavimas ką gaminsime. Kasdien Socialiniai 

darbuotojai ir jų 

padėjėjai 

Globotiniai sugebėtų 

savarankiškai planuoti 

pusryčius, pietus, vakarienę, 

užkandžius pagal turimas 

lėšas.  
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1.2.  Apsipirkimas 

parduotuvėje 

Planavimas, taupumo mokymas, kainų 

skaičiavimas, skatinimas rinktis sveiką 

maistą. 

Kasdien Socialiniai 

darbuotojai ir jų 

padėjėjai 

Globotiniai gebės išsirinkti 

maisto produktus, planuoti, 

taupyti.  

1.3.  Maisto gaminimas Lėšų ir maisto planavimas. Sudaryti 

reikalingų maisto produktų sąrašą ir 

apsipirkti.  

Kartą per 

savaitę  

Socialiniai 

darbuotojai ir jų 

padėjėjai  

Ruošti, gaminti maistą, 

naudotis virykle, orkaite. 

Globotiniai gebės planuoti 

maisto pirkimą, lėšų 

naudojimą, rūšiuoti maistą.  

1.4.  Švaros palaikymas 

virtuvėje 

Virtuvės tvarkymas po maisto gaminimo, 

indų plovimas, indų šluostymas, stalo 

valymas, grindų valymas, šiukšlių 

išnešimas. 

Kasdien  Socialiniai 

darbuotojai ir jų 

padėjėjai  

Globotiniai sugebės palaikyti 

švarą virtuvėje po maisto 

gaminimo. 

2.  SAVĘS PRIEŽIŪROS ĮGŪDŽIAI  

2.1.  Asmens higiena  Mokyti higienos įgūdžių. Kalbėti apie 

asmeninę higienos svarbą sveikatai. Aptarti 

higienos priežiūros priemones, kaip jas 

tinkamai ir pagal paskirtį naudoti. 

Bendradarbiauti su Joniškio rajono 

savivaldybės visuomenės sveikatos biuru. 

Kasdien  

 

 

 

Kartą į 

metus 

Socialiniai 

darbuotojai ir jų 

padėjėjai 

 

Joniškio rajono 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuras 

Globotiniai sugebės laikytis 

asmens higienos: rankų ir viso 

kūno, veido prausimas, 

plaukų priežiūra, intymių 

kūno vietų priežiūra, 

naudojimasis tualetu, 

asmeninių daiktų priežiūra, 

elgesio kultūra prie stalo, rūbų 

ir avalynės priežiūra, burnos 

ir dantų priežiūra. Sugebės 

išsirinkti sau tinkamas 

higienos priežiūros 

priemones. 

2.2. Asmeninių rūbų ir 

avalynės įsigijimas ir 

priežiūra 

Padėti išsirinkti tinkamo dydžio rūbus ir 

avalynę, diskutuoti apie madas, mokyti 

peržiūrėti etiketę, kad žinoti kokia sudėtis, 

kokybė, dydis, kas  gamintojas. Mokinti 

rūbų ir avalynės priežiūros ypatumų. 

Vyksime į Šiaulius prekybos-pramogų 

centrą „Akropolis”, kad susipažinti su 

parduotuvėse parduodamomis prekėmis, 

Keliskart 

per metus 

Socialiniai 

darbuotojai ir jų 

padėjėjai 

 

Globotiniai sugebės išsirinkti 

tinkamo dydžio drabužius, 

avalynę, žinos kas madinga, 

kaip derinti rūbus, kaip juos 

prižiūrėti, kokias priemones 

naudoti.  
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lyginsime kainas, skaičiuos, matuosis, 

pasirinks kas tinka, kad nusipirkti. 

2.3.  
  

Tvarkingumo ir 

švaros palaikymo 

įgūdžiai  

Tvarkingumo ir švaros palaikymo įgūdžių 

skatinimas, kalbėjimasis ir diskusijos kaip 

svarbu žmogaus gyvenime tvarkingumas ir 

pareigingumas. Informavimas apie 

chemines ir kitas priemones naudojamas 

buityje. Skatinti rūšiuoti šiukšles, 

akcentuoti apie rūšiavimo svarbą aplinkai. 

Kasdien Socialiniai 

darbuotojai ir jų 

padėjėjai  

Globotiniai supras 

tvarkingumo ir švaros 

palaikymo svarbą 

atsakomybės jausmą, Sugebės 

užbaigti pradėtą darbą, 

tinkamai naudoti chemines ir 

kitas priemones naudojamas 

buityje, rūšiuoti šiukšles. 

2.4.  Sveikata  Pokalbis, vaizdinė medžiaga, konsultacija. 

Sportiniai užsiėmimai. Mankštos 

skatinimas ir akcentavimas apie jos svarbos 

sveikatai.  

Kas 

pusmetį 

 

 

 

Socialiniai 

darbuotojai ir jų 

padėjėjai  

Globotiniai daugiau įgis 

sveikatos priežiūros įgūdžių. 

Vaikai žinos, jog sveikai 

gyvensenai palaikyti 

reikalingi ir sportiniai 

užsiėmimai, mankšta. 

 Apsilankymas gydymo 

įstaigose 

Profilaktinis pasitikrinimas pas šeimos 

gydytoją.  

Ambulatorinis gydymas.  

Sveikatos psichikos centras.  

Odontologinės paslaugos. 

Kitos medicininės įstaigos.  

 

Pagal 

poreikį 

Socialiniai 

darbuotojai ir jų 

padėjėjai 

Globotiniai sugebės pranešti 

apie savo sveikatos būklę 

gydymo įstaigoms. Turės 

supratimą ir sugebės kreiptis 

pas šeimos gydytoją, 

odontologą ir kitus gydymo 

įstaigų  specialistus.  

2.5.  Žalingi įpročiai  Supažindinti apie žalingų įpročių ir 

priklausomybių galimas pasekmes, padėti 

augti sveikam ir saugiam, išvengti 

pavojingų medžiagų ir rizikingo elgesio. 

Ugdyti gebėjimus suprasti savo sveikatos 

būklę, atsargiai elgtis su vaistais, 

buitinėmis cheminėmis medžiagomis, 

vengti rizikos, susijusios su rūkymu ir 

alkoholinių gėrimų vartojimu, skatinti 

nuostatas: saugoti ir stiprinti sveikatą, 

Kartą į 

metus  

 

 

 

 

 

 

Joniškio rajono 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuras 

 

 

Globotiniai įgis žinių apie 

žalingų įpročių ir 

priklausomybių pasekmes, 

taikomas prevencines 

priemones. Įgis žinių, kaip 

skirti sveikos gyvensenos ir 

žalingus įpročius, nesekti 

blogu pavyzdžiu. 
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laikytis saugos buityje, vengti kenksmingų 

medžiagų ir rizikingo elgesio. 

2.6.  Lytinis švietimas  Pokalbis, konsultacija, aptarimai. Įsisavinti 

tinkamus asmens higienos įgūdžius. 

Mokyti priimti fizinius ir emocinius 

pokyčius, bei sumažinti su brendimo 

laikotarpiu susijusį stresą. Supažindinti su 

lytiniu keliu plintančiomis ligomis. Didinti 

merginų atsakomybę už savo sveikatą. 

Supažindinti su sveikatą žalojančiais ligų 

rizikos veiksniais.  

Kartą į 

metus 

Joniškio rajono 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuras 

 

 

 

Sugebės suprasti lyčių 

skirtumus. Paaugliai bus 

supažindinti su saugos 

priemonėmis, nesaugaus 

lytinio gyvenimo 

pasekmėmis.  

2.7. Finansų valdymas Pokalbių metu paaiškinti, kaip tinkamai 

naudoti turimas pajamas, taupymą, įvairius 

finansinius aspektus gyvenimiškose 

situacijose. Aptarti elektros, vandens, 

šildymo ir kitas paslaugas, jų kainas. 

Kartą 

metuose 

Socialiniai 

darbuotojai ir jų 

padėjėjai 

Globotiniai supras taupymo 

svarbą. Susipažins už kokias 

paslaugas reikia mokėti. Kaip 

paskirstyti savo gaunamas 

mėnesio pajamas. 

3.  IŠSILAVINIMAS 

3.1. 

 
Gerų manierų, 

mandagumo mokymas 

Skatinti tinkamo elgesio pavyzdžius savo 

kasdienėje aplinkoje nuo pirmųjų dienų, 

tinkamai vaikams paaiškinti, apie vienokio 

ar kitokio elgesio pasekmes, ko iš jų 

tikimasi. 

Kasdien Socialiniai 

darbuotojai ir jų 

padėjėjai 

Globotiniai sugebės  laikytis 

gerų manierų bei mandagumo 

etiketo. 

3.2.  Mokyklos lankymas  Prisijungimas prie globotinių el. Mano ir 

Tamo dienynų. Lankomumo aptarimas. 

Kontrolė ir pagalba namų darbų ruošoje.  

Mokyklos 

lankymo 

metu 

Socialiniai 

darbuotojai, jei 

reikalinga ir jų 

padėjėjai 

Gerės globotinių pusmečio 

rezultatai, pažangumas. 

Gebės suprasti mokyklos 

lankymo svarbą. 

3.3.  Pažymių tikrinimas Prisijungimas prie globotinių el. Mano ir 

Tamo dienynų, jų kontrolė. Pažymių 

aptarimas. 

 

Mokyklos 

lankymo 

metu 

Socialiniai 

darbuotojai, jei 

reikalinga ir jų 

padėjėjai 

Gerės globotinių pusmečio 

rezultatai, pažangumas, gebės 

suprasti pažymių svarbą ir 

įtaką pusmečio ir metinio 

pažymio rezultatams.  
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3.4.  Palaikyti ryšius su 

spec. pedagogais, 

mokyklos socialine 

darbuotoja  

Bendravimas telefonu, el. dienynuose 

žinutėmis, „Facebook“ paskyroje, 

„Messenger“ grupėse su klasės 

auklėtojomis, mokytojomis, apsilankymas 

mokykloje, mokyklos susirinkimai gyvai 

arba Zoom, Teams platformose.    

Mokyklos 

lankymo 

metu 

Socialiniai 

darbuotojai, jei 

reikalinga ir jų 

padėjėjai 

Palaikomi ryšiai su 

institucijomis.  

  

3.5.  Dokumentų 

tvarkymas dėl 

mokymosi ir kitų 

įstaigų 

Atstovauti globotiniui ir pagelbėti pildant 

įvairius dokumentus mokyklose, stojant, 

gaunant bendrabutį, keičiant mokyklą. 

Susipažinti su kitų įstaigų dokumentais. 

Metų 

eigoje  

Socialiniai 

darbuotojai 

Globotiniai įgis žinių 

dokumentų tvarkyme, gebės 

susirasti, naudotis informacija 

tvarkant reikalingus 

dokumentus. 

4.  SVEIKATA 
4.1.  Mokyti suteikti 

pirmąją pagalbą 

Praktinės pratybos, filmų peržiūra. Kartą 

metuose 

Joniškio rajono 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuras 

Globotiniai turės supratimą, 

sugebės kaip teikti pirmąją 

pagalbą.  

4.2.  Mokyti puoselėti 

psichinę ir emocinę 

sveikatą 

Problemų sprendimo būdų ieškojimas. 

Skatinti vaiką užsiimti papildoma veikla, 

kuri gerintų psichinę, emocinę sveikatą ir 

didintų pasitikėjimą savimi: fizinio 

aktyvumo užsiėmimai, meno terapija ir kt.  

Nuolat  Socialiniai 

darbuotojai ir jų 

padėjėjai  

Globotiniai mokės puoselėti 

savo psichinę ir emocinę 

sveikatą.  

4.3.  Lytiškai plintančios 

ligos 

Pokalbiai, filmų peržiūra ir aptarimas.  Kartą 

metuose 

Joniškio rajono 

savivaldybės 

visuomenės sveikatos 

biuras 

Globotiniai bus informuoti 

apie lytinių santykių 

pasekmes, ligas, saugos 

priemones. 

4.4.  Mokyti kaip  

užsiregistruoti pas 

reikiamus gydytojus 

Supažindinimas su gydymo įstaiga, šeimos 

gydytoja. 

Nuo 16 

metų  

Socialiniai 

darbuotojai  

Globotiniai mokės 

užsiregistruoti ir  nuvykti pas 

gydytoją.  

6.  VAIKO POREIKIŲ VERTINIMO IR ISG PLANO SUDARYMAS, PILDYMAS 

6.1.  Vertinti vaiko poreikių 

sričių išskyrimą ir 

įvertinimą, papildyti 

ISGP planus  

Vaiko poreikių fiksavimas, planavimas.  Kas pusę 

metų  

Socialiniai 

darbuotojai ir jų 

padėjėjai 

 

Globotinių poreikių 

sistemingas fiksavimas.  
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7.  SOCIALINIS BENDRAVIMAS   

7.1.  Mokyti globotinius 

užmegzti ir palaikyti 

santykius su kitais 

žmonėmis  

Bendravimo mokymasis, akių kontakto 

palaikymas. Užmegzti, stiprinti, palaikyti 

santykius tarp vaikų ir tėvų (globėjų). 

Nuolat Socialiniai 

darbuotojai ir jų 

padėjėjai  

Globotiniai sugebės bendrauti, 

palaikyti pokalbį. Galės 

lengviau bendrauti su kitais, 

galimybė tinkamai užmegzti 

ryšį leis pajusti savo vertę, 

susirasti draugų. 

7.2.  Bendravimas su 

globotiniu 

Pokalbiai, planavimas, žaidimai, diskusijos, 

individualus darbas su globotiniu. 

Supažindinti su aktyvaus, empatiško 

klausymosi svarba, išnagrinėti būtinus 

efektyvaus bendravimo įpročius ir jų 

ugdymo svarbą, suprasti jų reikšmę ir 

pasekmes bendravime, padėti suprasti, 

kodėl kyla konfliktinės situacijos 

bendraujant ir kaip jų išvengti. 

Nuolat  Socialiniai 

darbuotojai ir jų 

padėjėjai 

Globotiniai gebės bendrauti, 

užmegzti akių kontaktą, 

išsipasakoti ir patys išklausyti.  

8.  VAIKŲ SOCIALIZACIJA   

8.1. Lietuvos papročių ir 

tradicijų mokymas, 

kitos šventės 

Padėti suprasti pagrindines katalikiškas 

šventes. Švenčių vaikų, gimtadienių 

šventimas. Lietuvos švenčių minėjimas. 

Kalbėti kokia papročių, tradicijų, švenčių 

svarba šeimai, visuomenei, asmeniui. 

Pagal 

poreikį 

Socialiniai 

darbuotojai ir jų 

padėjėjai 

Globotiniai gebės minėti 

Lietuvos tradicines šventes, 

sukurti tinkamą aplinką ir 

šventinę atmosferą, supras 

kaip tai svarbu ne tik pačiam, 

bet ir aplinkiniams. 

Gimtadienius įamžinsime 

vaizdo filmukuose. 

8.2. Ekskursijos, stovyklos Aplankyti Joniškio turizmo ir verslo centrą. 

Dalyvauti sniego, žiemos žygiuose. 

Vykti į sporto stovyklą. 

Dalyvauti futbolo stovykloje. 

Apsilankyti destrukcinėje terapijoje 

„Pykčio kambarys“ (Panevėžio raj., 

Berčiūnai).  

Pramogos ir poilsis prie jūros.  

Aplankyti Kauno zoologijos sodą. 

Kas 

mėnesį 

Socialiniai 

darbuotojai ir jų 

padėjėjai  

Globotiniai pakeis aplinką, 

susipažins su kitais miestais, 

rajonais, mokysis elgtis 

svetimoje aplinkoje. 

Tarpusavio bendravimas, 

gerosios patirties 

pasidalijimas, diskusijos. 
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Išvyka į Raubonių parką „DinoDragon” 

Pasvalio rajone. 

Boulingo žaidimas Šiaulių prekybos ir 

pramogų cenre „Akropolis”. 

Žygis Mūšos Tyrelio pažintiniu taku. 

Apsilankyti ūkininko ūkyje Joniškio rajone. 

8.3.  Būrelių lankymas, 

edukaciniai 

užsiėmimai   

Aprūpinimas reikalingomis priemonėmis 

savirealizacijai, padėti sureguliuoti ir 

palaikyti būrelių lankymo režimą, grafiką. 

Lankytis Joniškio kultūros centro, Joniškio 

muziejaus, Joniškio verslo ir turizmo centro 

organizuojamuose edukaciniuose 

užsiėmimuose. 

Nuolat  Socialiniai 

darbuotojai ir jų 

padėjėjai  

Globotiniai mokės save 

realizuoti, išreikšti, pasiekti 

rezultatų. 

8.4.  Renginiai  Renginių lankymas ir šventimas namuose: 

Užgavėnės, Sausio 13-osios, vasario 16-

osios, Lietuvos Nepriklausomybės 

atkūrimo dienos minėjimas kovo 11 d., Šv. 

Velykos balandžio 17 d., Tarptautinė vaikų 

gynimo diena birželio 1 d., Joninės, Rasos 

šventė birželio 23 d., liepos 6 d. himno 

giedojimas, Mokslo ir žinių diena rugsėjo 

1-ąją, moliūgų ir šviesos šventė lapkričio 1-

ąją, Šv. Kūčių, Kalėdinių renginių ciklas 

gruodžio mėnesį. 

Nuolat Socialiniai 

darbuotojai ir jų 

padėjėjai  

Globotiniai turiningai leis 

laiką, pasisems žinių, 

namuose puoš langus, aplinką, 

kambarius, sukursime vaizdo 

filmukus.  

8.5.  Aplinkos priežiūra  Pokalbiai, planavimas, kiemo šlavimas, 

Šiukšlių surinkimas ir sunešimas į 

konteinerius, kiemo šiukšliadėžių 

išvalymas ir maišelių keitimas. Dalyvauti 

akcijoje „Darom 2022“, sutvarkyti žaidimų 

aikštelę, gyvenamosios teritorijos aplinką.  

 

Pagal 

sudarytą 

kiemo 

priežiūros 

grafiką, 

švaros ir 

tvarkos 

akcijos 

metu. 

Socialiniai 

darbuotojai ir jų 

padėjėjai 

Globotiniai sugebės  

prižiūrėti ir gražinti aplinką, 

suprasti kaip tvarkingai 

palaikyti švarą ir tvarką aplink 

gyvenamą teritoriją.  
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8.6. Globojamų augintinių 

priežiūros mokymas 

Augintinio triušio priežiūra, maitinimas, 

rūpinimasis, mokyti narvelio švaros 

palaikymo. 

Kasdien Socialiniai 

darbuotojai ir jų 

padėjėjai 

Globotiniai mokės rūpintis 

naminiais augintiniais, supras 

meilę gyvūnams svarbą. 

9.  METODINIS DARBAS   

9.1.  Informacijos 

sisteminimas ir sklaida 

su kitais globos, 

bendruomeninių 

šeimynų socialiniais 

darbuotojais.  

Pasitarimai, metodinių žinių perdavimas, 

supervizijos, intervizijos. 

Pagal 

poreikį 

Socialiniai 

darbuotojai  

Darbuotojais plės ir gilins 

savo žinias, pasidalins gerąja 

darbo patirtimi.  

  

 

XII SKYRIUS 

SPECIALIOJO PEDAGOGO VEIKLOS PLANAS 2022 METAMS 

  

Tikslas: teikti specialiąją pedagoginę pagalbą globotiniams (rūpintiniams), turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, padėti įgyti bei tobulinti 

kompetencijas, reikalingas šiuolaikinio gyvenimo iššūkiams. 

 Uždaviniai:  

1. Padėti specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems globotiniams (rūpintiniams) įsisavinti ugdymo turinį ir ugdyti jų neišlavėjusias pažintines 

funkcijas, atsižvelgiant į kiekvieno globotinio (rūpintinio) gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.  

2. Teikti pagalbą įvairiose veiklose socialiniams darbuotojams, konsultuoti juos ugdymo klausimais.  

3. Rengti ir naudoti parengtas mokymo priemones atsižvelgiant į globotinių (rūpintinių) amžių, specialiuosius ugdymosi poreikius, individualius 

gebėjimus ir ugdymo turinį.  

4. Teikti informaciją mokyklos bendruomenei apie specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymą, formuoti mokyklos bendruomenės 

teigiamą požiūrį į specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius. 

 Laukiami rezultatai: savalaikė pagalba, numatytos priemonės ir metodai padės globotiniams (rūpintiniams) integruotis bendraamžių tarpe, 

geriau įsitraukti į mokymosi procesą, pageidaujamo elgesio skatinimas keis bendravimą su suaugusiais.  

 

12 lentelė 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas Turinys Forma Laikotarpis 

1. Teikti specialiąją pedagoginę pagalbą 

globotiniams (rūpintiniams), kurie turi 

negalią, sutrikimų, mokymosi sunkumų. 

Sutrikusių funkcijų lavinimas, 

žinių spragų šalinimas. 

Individualus darbas su 

globotiniais rūpintiniais). 

II pusmetį. 
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Pagalba atliekant namų darbų 

užduotis. 

Skatinti užduotis atlikti 

savarankiškai. 

2. Skatinti globotinių (rūpintinių) pažangos 

ir pasiekimų lygį.  

Sudaryti sąlygas didinti asmeninę 

atsakomybę už ugdymosi rezultatus. 

Analizuoti mokymosi 

pasiekimų rezultatus. 

Aptarti stipriąsias ir silpnąsias 

pasiekimų ir pažangos sritis. 

Pusmečio pradžios ir pusmečio 

pabaigos mokymosi rezultatų 

palyginimas. 

Stebėti ir sekti mokymosi 

rezultatus. 

Individuliai su globotiniu 

(rūpintiniu) aptarti, kas trukdo 

siekti geresnių rezultatų. 

Sudaryti mokymosi rezultatų 

analizę. 

Kiekvieno mėn. 

pabaigoje. 

 

 

 

Pusmečio pradžia ir 

pusmečio pabaiga 

2. Pagalba globotiniams (rūpintiniams), 

kurie turi elgesio ir emocijų sutrikimų. 

Pokalbiai su globotiniais 

(rūpintiniais) apie jų elgesį ir 

norimo elgesio skatinimo 

situacijų modeliavimas. 

Grupiniai ir individualūs 

užsiėmimai. 

Įvairių situacijų modeliavimas. 

1 kartą per savaitę. 

3. Bendradarbiavimas su socialiniais 

darbuotojais, socialinių darbuotojų 

padėjėjais, ugdymosi įstaigų pedagogais. 

Geresni santykiai su 

mokytojais ir specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių 

globotinių (rūpintinių) 

ugdymosi rezultatai. 

Dalyvauti susirinkimuose, 

posėdžiuose sprendžiant 

iškilusias problemas, gerinant 

mokymosi rezultatus. 

Mokslo metų eigoje. 

4. Naudoti ugdymo procese priemones 

atsižvelgiant į specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčių globotinių (rūpintinių) 

amžių, specialiuosius ugdymosi 

poreikius, individualius gebėjimus ir 

ugdymo turinį. 

Taikyti savo darbe 

specialiosios pedagogikos 

naujoves. 

Kaupti, sisteminti naują 

metodinę medžiagą. 

Mokymo priemonių ruošimas. 

Darbas grupėse ir individuliai. Mokslo metų eigoje. 

5. Pagalba globotiniams (rūpintiniams), 

kurie turi elgesio ir emocijų sutrikimų. 

Pokalbiai su globotiniais 

(rūpintiniais) apie jų elgesį ir 

norimo elgesio skatinimo 

situacijų modeliavimas. 

Grupiniai ir individualūs 

užsiėmimai. 

Įvairių situacijų modeliavimas. 

Ne rečiau kaip 1 kartą per 

savaitę. 

6. Pagalba globotiniams (rūpintiniams), 

kuriems reikalinga spec. pedagogo 

pagalba įvairiose veiklose. Globotinių 

(rūpintinių) savarankiškumo skatinimas. 

Skatinimas dalyvauti įvairiose 

veiklose. Individualus darbas, 

grupiniai užsiėmimai. 

Individualus darbas, grupiniai 

užsiėmimai, dalyvavimas 

bendruomenės gyvenime. 

Mokslo metų eigoje. 
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XIII SKYRIUS 

PALYDIMOSIOS GLOBOS SKYRIAUS DARBO VEIKLOS PLANAS 2022 METAMS 

 

Veiklos kryptis. Palydimosios globos paslauga – pagal poreikį suteikiama Jaunuoliui, sulaukusiam 16–21 m. individuali pagalba, kai Jaunuolis 

rengiasi palikti globos instituciją ar bendruomeninius šeimynos namus, socialinę riziką patiriančią šeimą arba jau yra pradėjęs savarankiškai gyventi, 

siekiant stiprinti jo bendravimo gebėjimus (ieškant pagalbos, prisitaikant prie naujų situacijų, dalyvaujant visuomenės gyvenime, užmezgant ir palaikant 

ryšius su artimaisiais), pilnavertiškos integracijos į visuomenę ir savarankiškumo užtikrinimo ir (ar) organizuojant jo darbinį užimtumą. 

Tikslas. Užtikrinti Jaunuoliams, kad  būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichologinė ir kita pagalba bei tikslinės paslaugos, 

siekiant šių Jaunuolių sėkmingos adaptacijos bendruomenėje, pereinant į savarankišką gyvenimą. 

Uždaviniai: 
1. Užtikrinti Jaunuolių teisių ir teisėtų interesų apsaugą; 

2. Užtikrinti Jaunuoliui teikiamos palydimosios globos tikslingumą, paremtą išsamiu ir visapusišku jaunuolio poreikių vertinimu; 

3. Pagal įvertintus  poreikius Jaunuoliui sudaryti SGP(socialinės globos planą) , jį periodiškai peržiūrint ir papildant kas pusmetį; 

4. Ugdymosi poreikių užtikrinimas; 

5. Sukurti ir užtikrinti jaunuolio poreikius atitinkančią saugią aplinką; 

6. Ugdyti jaunuolio individualumą, plėtoti jo gebėjimus, rūpintis jo dvasiniu ir fiziniu ugdymu, ugdyti pilietiškumą, dorinius, šeimyninius, 

darbinius, socialinius, sveikos gyvensenos ir higienos įgūdžius. 

13 lentelė 

Eil. 

Nr. 
Veiklos sritis Laikotarpis Tikslas Atsakingas asmuo 

1.  INFORMAVIMAS, 

KONSULTAVIMAS 

Pagal poreikį Padėti jauniems žmonėms susiorientuoti 

visose jų gyvenimo srityse ir skatinti 

savarankišką sprendimų priėmimą. 

Socialinis darbuotojas, socialinių 

darbuotojų padėjėjai 

2. 

 

INDIVIIDUALIOS 

KONSULTACIJOS 

Pagal poreikį Padėti jaunuoliui reikiamu momentu, 

patarti, paaiškinti, išklausyti jo 

nusivylimus, lūkesčius. 

Socialinis darbuotojas, socialinių 

darbuotojų padėjėjai 

Reikalui esant kreiptis į psichologą  

3. 

 

KARJEROS 

PLANAVIMAS 

Visus metus Profesijos pasirinkimas, profesinis 

orientavimas, darbo paieška.  

Socialinis darbuotojas, socialinių 

darbuotojų padėjėjai 
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4.  

 

 

 

TARPININKAVIMAS IR 

ATSTOVAVIMAS 

Pagal poreikį, visus 

metus. 

 

 

Suteikiama pagalba jaunuoliams  

sprendžiant įvairias asmens problemas 

(teisines, sveikatos, ūkines, buitines, 

tvarkant dokumentus, mokant 

mokesčius ir pan.), tarpininkaujant tarp 

asmens ir kitų institucijų. 

Socialinis darbuotojas, socialinių 

darbuotojų padėjėjai 

5. 

 

 

BENDRADARBIAVIMAS 

SU UGDYMO 

ĮSTAIGOMIS 

 

Visus mokslo 

metus 

Bendradarbiavimas su ugdymo 

įstaigomis lemia efektyvią ugdymosi 

sėkmę ir atveria galimybes siekti pačių 

geriausių rezultatų.  

Socialinis darbuotojas, socialinių 

darbuotojų padėjėjai 

6. 

 

 

SVEIKATA Kartą metuose, 

pagal poreikį. 

Užtikrinti jaunuoliui sveikatos 

paslaugas, profilaktinį sveikatos 

patikrinimą pas gydytojus specialistus: 

odontologą, okulistą ir kitus. 

Reikalui esant gavus siuntimą, nuvykti 

pas reikiamą specialistą. 

Socialinis darbuotojas, socialinių 

darbuotojų padėjėjai 

7.  

 

 

KASDIENINIŲ ĮGŪDŽIŲ 

UGDYMAS, 

PALAIKYMAS 

 

Kiekvieną dieną. Motyvuoti jaunuolius  dalyvauti  

tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant ir 

mokant mokesčius, planuojant ir 

atliekant namų ruošos darbus, 

bendraujant ir pan. 

Socialinis darbuotojas, socialinių 

darbuotojų padėjėjai 

8. 

 

 

DARBINIŲ ĮGŪDŽIŲ 

UGDYMAS, 

PALAIKYMAS 

 

Kiekvieną dieną. Jaunuoliai savarankiškai užsiima dailės 

dirbiniais, savarankiškai tvarkosi, valosi 

patalpas, gaminasi maistą. 

Socialinis darbuotojas, socialinių 

darbuotojų padėjėjai 

9. IŠVYKOS, 

EKSKURSIJOS 

Pagal galimybę, 

norą. 

Keturis kartus per 

metus. 

Plėsti jaunuolių akiratį, socializaciją. Socialinis darbuotojas, socialinių 

darbuotojų padėjėjai; 

 

XIV SKYRIUS 

SAVARANKIŠKO GYVENIMO NAMŲ VEIKLOS PLANAS 2022 METAMS 



49 
 

 

Tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui ugdyti ir stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius 

ryšius su visuomene, padėti įveikti socialinę atskirtį. 

Uždaviniai:  

1. Užtikrinti socialinės priežiūros gavėjų teisių ir teisėtų interesų apsaugą. 

2. Sudaryti tinkamas, žmogaus orumo nežeminančias gyvenimo sąlygas, kad jose gyvenantys asmenys pagal savo galimybes galėtų rūpintis savo 

buitimi (gaminti maistą, įsigyti būtinus daiktus ar maisto produktus, tvarkyti kambarius ir t. t.). 

3. Ugdyti dorinius, šeimyninius, darbinius, socialinius, sveikos gyvensenos ir higienos įgūdžius, sudaryti sąlygas asmenų saviraiškai. 

 

14 lentelė 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas Vykdymo laikotarpis Atsakingi asmenys 

1. Teikti apgyvendinimo paslaugas 

1.1. Supažindinti naujai atvykusius gyventojus su 

savarankiškų gyvenimo namų vidaus tvarkos 

taisyklėmis, teikiamomis paslaugomis ir veikla. 

Atvykus gyventojui Socialinė darbuotoja 

1.2. Pasirašyti dvišalę sutartį tarp paslaugos gavėjo 

ir Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės 

centro direktorės. 

Atvykus gyventojui Socialinė darbuotoja 

1.3. Sudaryti individualius socialinės globos planus. Atvykus gyventojui Socialinė darbuotoja 

2. Teikti socialines paslaugas 

2.1. Informuoti savarankiško gyvenimo namų 

gyventojus apie jiems teikiamas paslaugas. 

Metų bėgyje Socialinė darbuotoja 

2.2. Konsultuoti gyventojus jiems rūpimais 

klausimais. 

Metų bėgyje Socialinė darbuotoja, socialinio darbuotojo 

padėjėja 

2.3. Tarpininkauti gyventojams palaikant ryšį su 

artimaisiais, su kitomis įstaigomis. 

Metų bėgyje Socialinė darbuotoja, socialinio darbuotojo 

padėjėja 

2.4. Tarpininkauti gyventojams, sprendžiant 

konfliktus, stresinėse situacijose, sprendžiant 

asmens kasdieninio gyvenimo problemas ir 

kitais atvejais. 

Metų bėgyje Socialinė darbuotoja, socialinio darbuotojo 

padėjėja 

2.5. Organizuoti būtiniausių daiktų teikimą, 

bendradarbiauti su labdarą teikiančiomis 

organizacijomis, priimti rajono gyventojų 

Metų bėgyje Socialinė darbuotoja, socialinio darbuotojo 

padėjėja 
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siūlomą labdarą ir išdalinti ją paslaugų 

gavėjams. 

2.6. Organizuoti kasdieninio gyvenimo įgūdžių 

ugdymą. 

Metų bėgyje Socialinė darbuotoja, socialinio darbuotojo 

padėjėja 

2.7. Padėti organizuojant sveikatos priežiūros 

paslaugas. 

Metų bėgyje Socialinė darbuotoja, socialinio darbuotojo 

padėjėja 

3. Vykdyti gyventojų socialinę integraciją 

3.1. Bendradarbiauti su Joniškio „Saulės“ 

pagrindinės mokyklos Plikiškių skyriaus 

daugiafunkciu centru bei dalyvauti 

organizuojamuose renginiuose. 

Metų bėgyje Socialinė darbuotoja, socialinio darbuotojo 

padėjėja 

3.2. Dalyvauti Joniškio „Saulės“ pagrindinės 

mokyklos Plikiškių skyriaus bibliotekos 

organizuojamuose renginiuose. 

Metų bėgyje Socialinė darbuotoja, socialinio darbuotojo 

padėjėja 

3.3. Dalyvauti Joniškio miesto organizuojamuose 

renginiuose. 

Metų bėgyje Socialinė darbuotoja, socialinio darbuotojo 

padėjėja 

4. Ugdyti gyventojų savarankiškumą 

4.1. Ugdyti ir palaikyti gyventojų socialinius, 

buitinius ir darbinius įgūdžius. 

Kasdien Socialinė darbuotoja, socialinio darbuotojo 

padėjėja 

4.2. Sudaryti sąlygas gyventojams savarankiškai 

išvykti iš savarankiškų gyvenimo namų iki 3 

dienų (laikantis vidaus tvarkos taisyklių). 

Metų bėgyje Socialinė darbuotoja, socialinio darbuotojo 

padėjėja 

4.3. Ugdyti gyventojų pozityvios motinystės 

įgūdžius. 

Nuolat Socialinė darbuotoja, socialinio darbuotojo 

padėjėja 

4.4. Mokyti gyventojus asmens higienos, 

susitvarkyti savo kambarį bei bendro 

naudojimo patalpas, išsiskalbti ir išsilyginti 

drabužius, naudotis buitiniais prietaisais.  

Nuolat Socialinė darbuotoja, socialinio darbuotojo 

padėjėja 

4.5. Mokyti gyventojus įvertinti savo poreikius ir 

galimybes, apsipirkti parduotuvėje. 

Nuolat Socialinė darbuotoja, socialinio darbuotojo 

padėjėja 

4.6. Ugdyti gyventojų estetinį skonį: mokyti 

pasirinkti tinkamus drabužius, avalynę, derinti 

spalvas. 

Nuolat Socialinė darbuotoja, socialinio darbuotojo 

padėjėja 
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4.7. Lavinti gyventojų darbinius įgūdžius: siuvimas, 

mezgimas, nėrimas, lauko darbai. 

Nuolat Socialinė darbuotoja, socialinio darbuotojo 

padėjėja 

4.8. Mokyti gyventojus apskaičiuoti reikiamų 

produktų kiekį patiekalo pasigaminimui, 

kultūringo elgesio prie stalo, palaikyti tvarką ir 

švarą virtuvėje. 

Nuolat Socialinė darbuotoja, socialinio darbuotojo 

padėjėja 

4.9. Ugdyti maisto gaminimo įgūdžius mokant 

gaminti įvairius patiekalus. 

Kasdien Socialinė darbuotoja, socialinio darbuotojo 

padėjėja 

5. Organizuoti gyventojų laisvalaikį 

5.1. Skatinti gyventojus praleisti laiką gamtoje. Nuolat Socialinė darbuotoja, socialinio darbuotojo 

padėjėja 

5.2. Užgavėnės. Vasario mėn. Socialinė darbuotoja, socialinio darbuotojo 

padėjėja 

5.3. Velykinių kiaušinių dažymo menas. Balandžio mėn. Socialinė darbuotoja, socialinio darbuotojo 

padėjėja 

5.4. Išvyka į gamtą – prie užtvankos, tvenkinių. II arba III ketvirtis Socialinė darbuotoja, socialinio darbuotojo 

padėjėja 

5.5 Aplankyti ,,Alpakų ūkį“ II arba III ketvirtis Socialinė darbuotoja, socialinio darbuotojo 

padėjėja 

5.6. Ekskursija ,,Žagarės miestelio lankytinos 

vietos“ 

II arba III ketvirtis Socialinė darbuotoja, socialinio darbuotojo 

padėjėja 

5.7 Bendradarbiauti su  Plikiškių skyriaus 

daugiafunkciniu centru, Plikiškių kaimo   

bendruomene. 

I iki IV 

ketvirtis 

Socialinė darbuotoja, socialinio darbuotojo 

padėjėja 

 
 

 


