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1. Vaikų globos skyrius
20020 m. sausio 1 d. Vaikų globos skyriuje gyveno 8 globotiniai nuo 5 iki 17 m. amžiaus.
Per metus į skyrių atvyko 3 vaikai. 2020 m. iš skyriaus išvyko 3 vaikai, iš jų: 2 – į globėjų šeimas, 1
– sulaukęs pilnametystės gyvena savarankiškai. 2020 m. pabaigoje Vaikų globos skyriuje gyveno 8
rūpintiniai.
Teikiamos paslaugos:
Informavimas – vaikų globos skyriaus specialistai vaikui ir jo artimiesiems teikia
informaciją apie socialinės globos ir kitas paslaugas vaikų globos skyriuje, savivaldybėse teikiamą
nemokamą teisinę, socialinę pagalbą, paramą ir kitais klausimais. Sudaromos sąlygos vaikui gauti
reikiamą informaciją iš kitų institucijų (apie švietimą, profesinį pasirengimą, įdarbinimą, ir kt.)
Užtikrinamas informacijos apie vaiką konfidencialumas.
Konsultavimas – paslauga, kurios metu kartu su vaiku (ir jo artimaisiais) analizuojama
probleminė vaiko situacija ir ieškoma veiksmingų problemos sprendimo būdų pagal kompetenciją.
Supažindinama su vaikų globos skyriaus vidaus tvarkos taisyklėmis, pareigomis ir teisėmis.
Sudaromos sąlygos konsultuotis su vaikų globos skyriaus ir kitų institucijų specialistais, gauti
reikiamą informaciją.
Tarpininkavimas ir atstovavimas – suteikiama pagalba sprendžiant įvairias vaiko
problemas (teisines, sveikatos, buitines, socialines, tvarkant asmens dokumentus, mokant
mokesčius), jo turto administravimo problemas reikalingose institucijose. Atstovaujama vaikui,
ginant jo teisėtus interesus, kai teismo sprendimu Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centras
yra vaiko globėjas ir/ar turto administratorius. Atstovaujama rūpintinių interesams tvarkant
dokumentus socialiniam būstui įsigyti.
Per 2020 m. vaiko interesai teisme buvo atstovaujami 7 kartus, Socialinės paramos ir sveikatos
skyriuje 2 kartus, Žagarės seniūnijoje tvarkant dokumentus 6 kartus, Joniškio seniūnijoje 2 kartus.
Apgyvendinimas – vaikui suteikiamas gyvenamasis plotas, apgyvendinant 2 vietų
kambariuose, derinant kambaryje gyvenančiųjų interesus bei poreikius. Aprūpinama baldais,
drabužiais, avalyne, patalyne, įranga ir priemonėmis specialiems poreikiams tenkinti. Vaikai gali
turėti savo baldų ir kitų asmeninių daiktų. Vaikų globos skyriaus vidaus tvarkos taisyklėse nustatyta
tvarka vaikas naudojasi bendrosiomis (skirtomis poilsiui, laisvalaikiui, užimtumui ir kt.) patalpomis,
teritorija. Teikiamos komunalinės ir buitinės paslaugos (skalbimo, aprangos priežiūros, patalpų
tvarkymo ir kt.).
Maitinimas – maitinimo paslauga globos namuose gyvenantiems vaikams teikiama 5 kartus
per dieną. Organizuojant maitinimą, vadovaujamasi galiojančia higienos norma ir teisės aktais.
Vaikai, padedant socialinių darbuotojų padėjėjams, maistą gaminasi patys.
Sveikatos priežiūros paslaugos – organizuojama vaikų psichinės ir fizinės sveikatos
priežiūra – laiku organizuojama įskaitoje esančių vaikų medicininė priežiūra. Organizuojamas
sanatorinis vaikų gydymas. Laiku organizuojamas medicininis sveikatos patikrinimas. Aprūpinama
medikamentais, esant poreikiui kompensacinėmis, slaugos priemonėmis. Esant reikalui, vaikai
hospitalizuojami. Organizuojamos priemonės, užtikrinančios traumų ir nelaimingų atsitikimų, ligų
prevenciją. Stebima vaikų gyvenamoji aplinka ir vaikų gyvenimo sąlygos, jų atitikimas teisės aktų
reikalavimams. Teikiama kvalifikuota psichologinė pagalba globotiniams (rūpintiniams).
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Visus metus buvo rūpintasi vaikų sveikata. Vaikai buvo vežami pas gydytojus konsultantus,
atliekami tyrimai, teikiamos odontologų paslaugos. 4 vaikams buvo taikytas gydymas. Profilaktiškai
visiems globotiniams (rūpintiniams) buvo patikrintos akys. 2 vaikams išrašyti akiniai. Gydytojo
neurologo konsultuoti 3 vaikai, chirurgo – 2 vaikai, odos gydytojo – 2 vaikai, Joniškio psichikos
centre konsultuoti 7 vaikai, gydytojo hematologo konsultuotas 1 vaikas, vaikų psichiatrijos skyriuje
gulėjo 1 vaikas, vidaus organų echoskopija atlikta 3 vaikams, Vilniaus Santariškių klinikoje gydėsi
1 vaikas, pulmonologo konsultuotas 1 vaikas, rentgeno tyrimai atlikti 2 vaikams, traumatologo
konsultuotas 1 vaikas, 2 vaikams nustatytas neįgalumo lygis, 2 vaikams padarytas „Mantu“ skiepas,
6 vaikai paskiepyti nuo gripo. Visiems vaikams buvo padarytas EKO tyrimas, atlikti kraujo tyrimai.
Socialinis ir pedagoginis darbas, bendravimas – socialinis ir pedagoginis darbas vaikams
organizuojamas pagal individualius socialinės globos planus, kuriuos rengia tiesiogiai su vaiku
dirbantys specialistai. Bendradarbiaujama su valstybės ir savivaldybės įstaigomis ir institucijomis,
sprendžiant socialinės globos organizavimo ir teikimo, globėjų (rūpintojų) paieškos bei įvaikinimo
klausimus. Padedama (skatinama) įvairiomis formomis pagarbiai bendrauti su artimaisiais su kitais
bendruomenės nariais. Siekiant pastebėti globotinio fizines ir dvasines problemas, padėti jas išspręsti,
sukurti gerus santykius su globotiniu, pasitikėjimą, pagarbą, rūpintis vaiko sveikata ir saugumu, buvo
naudojamas individualus darbas, kartais darbas grupėse. Įvyko 59 individualūs pokalbiai, 17 grupinių
pokalbių globotiniams (rūpintiniams) aktualiomis temomis. Nuolat buvo teikiama specialiojo
pedagogo pagalba globotiniams (rūpintiniams), kurie turi specialiųjų ugdymosi poreikių.
Bendradarbiauta su Žagarės gimnazijos, Žagarės specialiosios mokyklos, Šiaulių profesinio
rengimo centro, Panevėžio profesinio rengimo centro, Joniškio ŽŪM, Skaistgirio gimnazijos,
„Diemedžio“ ugdymo centro, Žagarės lopšelio-darželio „Vyšniukas“ pedagogais, socialiniais
darbuotojais sprendžiant iškilusias problemas.
Kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas – paslaugų teikimas, kuriomis
siekiama ugdyti ir palaikyti (motyvuoti) kuo didesnį savarankiškumą: teikiama pagalba tvarkant
asmenines pinigines lėšas, planuojant, apsiperkant, atliekant įvairias asmeniniame ar visuomeniniame
gyvenime reikalingas funkcijas (atliekant asmeninės higienos, savitvarkos (namų ruošos), buitinius
darbus bei bendraujant ir pan.). Skatinama dalyvauti įvairiose veiklose tenkinant savo poreikius.
Vaikams nuo 7 m. mokamos lėšos asmeninėms išlaidoms kišenpinigiai). Vaikai turi asmenines
sąskaitas banke.
Visus metus globotiniams buvo ugdomi kasdienio gyvenimo įgūdžiai. Vaikai, padedant
darbuotojams, pirko produktus maisto prekių parduotuvėse, gaminosi maistą, Jiems buvo aiškinama
kaip laikytis saugos ir elgesio taisyklių virtuvėje. Aptarti valgio gaminimo sanitariniai – higieniniai
reikalavimai. Vaikai buvo supažindinti su virtuvės įrankiais, maisto produktais, maisto ruošimo
būdais. Sveiko maisto pirkimo ir gaminimo principais.
Siekiant vaikus išmokyti išsiskalbti rūbelius, buvo sudarytas skalbimo grafikas. Paskirtą
dieną vaikas su socialinio darbuotojo padėjėju skalbdavo visos šeimynos drabužėlius. Su vaikais
buvo aptariami skalbimo būdai, paaiškintos ant rūbų esančių etikečių informacinių ženklų reikšmės.
Globotiniai buvo mokomi skalbti automatine skalbimo mašina, prieš tai supažindinti su saugos
taisyklėmis skalbiant.
Mokėme globotinius (rūpintinius) tikslingai planuoti pajamas ir išlaidas, tobulinome
gebėjimą numatyti savo gyvenimo pokyčius ir planuoti kaip juos įveikti, savarankiškai ir
ekonomiškai apsipirkti, apgalvotai planuoti savo išlaidas ir pajamas. Vaikai mokomi naudotis banko
kortele ir bankomatu. Vaikai nuo 14 metų banko kortelėmis, kurių sąskaitose yra kišenpinigiai,
naudojasi savarankiškai. Likusieji mokosi disponuoti savo pinigais padedant darbuotojams.
Darbinių įgūdžių ugdymas (užimtumas) – darbinė veikla organizuojama individualiai ir
šeimynose pagal parengtas savarankiškumo ugdymo bei veiklos programas. Vaikų darbiniai įgūdžiai
ugdomi kasdieninėje savitvarkos ir tikslinėse veiklose. Sudaroma galimybė pasirinkti globos skyriuje
siūlomas veiklas pagal pomėgius: dailės, darbelių, rankdarbių, gėlių priežiūros, patalpų, aplinkos
tvarkymo bei kt.
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Vaikai buvo mokomi serviruoti stalus, plauti indus, grindis, tvarkyti spintas, prižiūrėti savo
rūbelius, avalynę, kambarius, bendro naudojimo patalpas, aplinką prie Joniškio rajono ir šeimos
gerovės centro.
Laisvalaikio organizavimas – sudarytos sąlygos vaikų saviraiškai. Vyko įvairūs
laisvalaikio renginiai: diskotekos, švenčiami gimtadieniai, pilnametystės sulaukusių rūpintinių
palydos į savarankišką gyvenimą ir pan. Organizuojama kultūrinė veikla: valstybinių, religinių,
Vaikų globos skyriaus tradicinių švenčių šventimas. Organizuojamos pažintinės kelionės, išvykos į
sportinius renginius, šventes. Sudaromos galimybės dalyvauti meninės saviraiškos veikloje
(dainavimo, šokių, dailės ir kituose projektuose), sportinėje veikloje, dalyvauti meninės saviraiškos,
visuomeninėje ir kt. veikloje. Sudarytos sąlygos ugdytiniams dalyvauti bendruomenės gyvenime per
įvairią veiklą. Visiems vaikams sudarytos sąlygos naudotis televizoriumi, žiūrėti video filmus, žaisti
stalo žaidimus, mokytis kompiuterinio raštingumo.
Rūpinantis turiningu vaikų laisvalaikiu, organizuota veikla, skirta protiniam ir fiziniam
lavinimui, darbiniam, estetiniam ugdymui. 5 jaunuoliai dalyvavo pasirinktose popamokinės veiklos
srityse: lankė Akmenės sporto klubą ,,Akmeninis kumštis‘‘, Žagarės lengvosios atletikos klubą,
savanoriavo Joniškio 606-ojoje šaulių kuopoje. Globotiniai skatinami pajusti grožį, kultūringai švęsti
šventes, savo darbais puošti aplinką.
2020 m. vaikai dalyvavo renginiuose:
 Vasario mėn. – renginiai lietuvių kalbos sklaidai ,,Lietuvių kalbos dienos 2020“.
 Kovo mėn. – pilietinė akcija ,,Laisvės skrydis.
 Birželio mėn. – ekskursija į Naisių dažasvydį.
 Liepos mėn. – susitikimas Žagarės regioninio parko poilsiavietėje prie ežero su Joniškio
rajono 606-osios šaulių kuopos savanoriais.
 Rugpjūčio mėn.:
– išvyka į Klaipėdą prie jūros,
– išvyka į TOP KART kartodromą Šiauliuose,
– pažintinė ekskursija į Reibinių kaime esantį M, Slančiausko etnografinį
muziejų.
 Rugsėjo mėn. – šašlykų gaminimo ir kepimo konkursas ,,Skanu – skaniau“.
 Lapkričio mėn. organizuota „Helovyno“ popietė.
 Gruodžio mėn. – Joniškio rajono Visuomenės sveikatos biuro Ankstyvosios intervencijos
programa.
Vyko renginiai skirti valstybinėms šventėms paminėti: Laisvės gynėjų diena, Valstybės
atkūrimo diena, Lietuvos nepriklausomybės diena. Švenčiamos kalendorinės šventės: Trys Karaliai,
Užgavėnės, Velykos, Kūčios, Kalėdos.
2020 m. dalyvavimo masiniuose renginiuose galimybės buvo ribotos dėl paskelbto visuotinio
COVID-19 karantino.
Pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kt. pobūdžio pagalba – pagalba teikiama
vaikams, nesugebantiems tenkinti savo fiziologinių bei higieninių poreikių.
Asmeninės higienos paslaugų organizavimas – Vaikų globos skyriuje teikiamos asmens
higienos paslaugos: vaiko aprūpinimo individualiomis higienos priemonėmis, naudojimosi dušu,
personalo pagalba atliekant asmens higienos (nagų, plaukų kirpimas ir kt.) procedūras. Mažamečiams
vaikams kasdien atliekamos kūno priežiūros procedūros, kiti vaikai savarankiškai naudojasi dušu
pagal poreikį. Vaikai savarankiškai naudojasi skalbimo mašinomis, dušu, vonia ir kt. Vaikui,
turinčiam specialiųjų poreikių, esant reikalui, kasdien atliekamos kūno priežiūros procedūros.
Siekėme išmokyti globotinius (rūpintinius) savarankiškai laikytis asmens higienos, skaitymo ir
rašymo higienos normų. Su kiekvienu globotiniu individualiai aptardavome, kaip tinkamai pasirūpinti
savo kūnu.
Kitos paslaugos, reikalingos pagal asmens savarankiškumo lygį ir poreikius –
organizuojama psichologinė pagalba – siekiama padėti spręsti globotinių (rūpintinių) psichologines,
asmenybės ir ugdymosi problemas bendradarbiaujant su pačiu vaiku, su Vaikų globos skyriaus
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darbuotojais, psichologu, globėjais. Bendradarbiauta su Joniškio psichikos centru, teikiant vaikams
psichologinę pagalbą. Vykdomas vaikų globos namų bendruomenės švietimas aktualiais vaiko
psichologijos, amžiaus tarpsnių, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais. Siekiama skatinti
pačius vaikus aktyviai dalyvauti ugdomojoje veikloje, vaikų globos skyriaus gyvenime, propaguojant
sveiką gyvenimo būdą, ruošiantis savarankiškam gyvenimui. Vaikai patys dalyvauja savo gyvenimo
kokybės gerinimo procese, analizuoja teikiamų socialinių paslaugų kokybę, išsako savo nuomonę,
teikia siūlymus, organizuoja įvairias veiklas, padedančias gerinti vaikų socialinius įgūdžius.
Vaikų globos skyriaus specialistų komanda siekia visapusiškos vaiko gerovės ir teikiamų
paslaugų kokybės, siekiama kurti jaukią aplinką, skatinti šiltus vaikų ir darbuotojų santykius,
paremtus tarpusavio pasitikėjimu, atviru bendravimu bei abipuse pagarba.
2. Skaistgirio bendruomeniniai vaikų globos namai
2019 metų liepos pradžioje 8 globotiniai, 5 berniukai ir 3 mergaitės, iš Vaikų globos skyriaus
buvo perkelti į Skaistgirio bendruomeninius vaikų globos namus. 2020 metais birželio mėnesį 1
mergaitė buvo įvaikinta. 2020 metais birželio mėnesį 1 berniuką pasiėmė nuolatinei globai. 2020
metais rugsėjo mėnesį 1 mergaitei suėjo 18 metų ir ji išėjo gyventi savarankiškai. Šiuo metu
Skaistgirio bendruomeniniuose vaikų globos namuose gyvena 1 mergaitė ir 4 berniukai. Šeimynoje
dirba 2 socialinės darbuotojos ir 4 socialinės darbuotojos padėjėjos bei spec. pedagogas.
Teikiamos paslaugos:
1. Informavimo, konsultavimo ir tarpininkavimo paslaugos. 2020 metais 1 kartą
lankytasi Skaistgirio seniūnijoje dėl vaiko pinigų išmokos sutvarkymo.
2. Apgyvendinimo paslauga – vaikui suteikiamas gyvenamasis plotas, apgyvendinant 2
vietų kambariuose, derinant kambaryje gyvenančiųjų interesus bei poreikius. Aprūpinama baldais,
drabužiais, avalyne, patalyne, įranga ir priemonėmis specialiems poreikiams tenkinti. Vaikai gali
turėti savo baldų ir kitų asmeninių daiktų. Vaikai naudojasi bendrosiomis (skirtomis poilsiui,
laisvalaikiui, užimtumui ir kt.) patalpomis, teritorija. Teikiamos komunalinės ir buitinės paslaugos
(skalbimo, aprangos priežiūros, patalpų tvarkymo ir kt.).
3. Maitinimas – maitinimo paslauga globos namuose gyvenantiems vaikams teikiama 5
kartus per dieną. Organizuojant maitinimą, vadovaujamasi galiojančia higienos norma ir teisės aktais.
Vaikai, padedant socialinių darbuotojų padėjėjams, maistą gaminasi patys. Maisto produktus perka
parduotuvėje. Prieš kiekvieną maisto produktų pirkimą buvo tariamasi su vaikais ką gamins ir kokių
produktų reikės. Maistas buvo perkamas dalyvaujant vaikams.
4. Sveikatos priežiūros paslaugos – organizuojama vaikų psichinės ir fizinės sveikatos
priežiūra – laiku organizuojama įskaitoje esančių vaikų medicininė priežiūra. Laiku organizuojamas
medicininis sveikatos patikrinimas. Aprūpinama medikamentais, esant poreikiui kompensacinėmis,
slaugos priemonėmis. Esant reikalui, vaikai hospitalizuojami. Organizuojamos priemonės,
užtikrinančios traumų ir nelaimingų atsitikimų, ligų prevenciją. Stebima vaikų gyvenamoji aplinka ir
vaikų gyvenimo sąlygos, jų atitikimas teisės aktų reikalavimams.
5. Socialinis ir pedagoginis darbas, bendravimas – socialinis ir pedagoginis darbas
vaikams organizuojamas pagal individualius socialinės globos planus, kuriuos rengia tiesiogiai su
vaiku dirbantys specialistai. Bendradarbiaujama su Valstybės ir savivaldybės įstaigomis ir
institucijomis, sprendžiant socialinės globos organizavimo ir teikimo, globėjų (rūpintojų) paieškos
bei įvaikinimo klausimus. Padedama (skatinama) įvairiomis formomis, pagarbiai bendrauti su
artimaisiais su kitais bendruomenės nariais.
2020 metais ugdyti savarankiško socialinio gyvenimo įgūdžiai, stiprinta fizinė ir psichinė
globotinių sveikata, ugdyti higienos įgūdžiai.
Bendrauta ir bendradarbiauta su Joniškio rajono policijos komisariato atstovais, Šiaulių
logopedinės mokyklos pedagogais, Joniškio žemė ūkio mokyklos pedagogais bei Skaistgirio
gimnazijos pedagogais, socialine darbuotoja.
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Vaikai skatinti tobulėti ir siekti sau išsikeltų tikslų. Šeimynoje 1 mergaitė lankė Šiaulių
logopedinę mokyklą, 6 globotiniai mokėsi Skaistgirio gimnazijoje, 1 mergaitė mokėsi Joniškio žemės
ūkio mokykloje.
Bendrauta ir bendradarbiauta su vaikų mokymosi įstaigomis. Lankytasi Joniškio žemės
mokykloje, Šiaulių logopedinėje mokykloje, Skaistgirio gimnazijoje. Su pedagogais dėl globotinių
(rūpintinių) pažangumo, lankomumo bendrauta telefonu. Pagal poreikį vaikai aprūpinti
kanceliarinėmis priemonėmis.
6. Laisvalaikio organizavimas. Buvo sudarytos sąlygos vaikų saviraiškai. Vyko įvairūs
laisvalaikio renginiai: švenčiami gimtadieniai, pilnametystės sulaukusių rūpintinių palydos į
savarankišką gyvenimą ir pan. Organizuojama kultūrinė veikla: valstybinių, religinių, tradicinių
švenčių šventimas. Organizuojamos pažintinės kelionės, išvykos, ekskursijos, šventės. Sudaromos
galimybės dalyvauti meninės saviraiškos veikloje (dainavimo, šokių, dailės ir kituose projektuose),
sportinėje veikloje, dalyvauti meninės saviraiškos, visuomeninėje ir kitoje veikloje. Sudarytos
sąlygos globotiniams (rūpintiniams) dalyvauti bendruomenės gyvenime per įvairią veiklą. Visiems
vaikams sudarytos sąlygos naudotis televizoriumi, žiūrėti video filmus, žaisti stalo žaidimus, mokytis
kompiuterinio raštingumo.
Rūpinantis turiningu vaikų laisvalaikiu, organizuota veikla, skirta protiniam ir fiziniam
lavinimui, darbiniam, estetiniam ugdymui. Globotiniai skatinti pajusti grožį, kultūringai švęsti
šventes, savo darbais puošti aplinką.
Šiais metais vaikai dalyvavo:
• Vasario mėnesį minėta Vasario 16-ąją LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA.
• Vasario 25 d. – Užgavėnių šventė.
• Balandžio 12 d. – Šv. Velykų šventė.
• Birželio 22 d. – ekskursija į Naisius (Dažasvydis).
• Rugpjūčio 19 d. – Ekskursija į Klaipėdą.
• Rugsėjo 1 d. – „Labas, Rugsėjį“, Mokslų metų šventė.
• Rugsėjo 22 d. – dalyvavo floristinių kilimų šventėje.
• Lapkričio mėn. – „Helovyno“ popietė.
• Lapkričio 22 d. – vykimas į Akropolį (rūbų pirkimas).
• Gruodžio 24 d. – Kūčių vakarienė.
• Gruodžio 31 d. – Naujųjų metų sutikimas.
7. Darbinių įgūdžių ugdymas (užimtumas) – darbinė veikla organizuojama individualiai
ir šeimynoje pagal parengtas savarankiškumo ugdymo bei veiklos programas. Vaikų darbiniai
įgūdžiai ugdomi kasdieninėje savitvarkos ir tikslinėse veiklose.
Vaikai buvo mokomi serviruoti stalus, plauti indus, grindis, tvarkyti spintas, prižiūrėti savo
rūbelius, avalynę, kambarius, bendro naudojimo patalpas, aplinką prie bendruomeninių vaikų globos
namų, daržą.
8. Kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas – paslaugų teikimas, kuriomis
siekiama ugdyti ir palaikyti (motyvuoti) kuo didesnį savarankiškumą: teikiama pagalba tvarkant
asmenines pinigines lėšas, planuojant, apsiperkant, atliekant įvairias asmeniniame ar visuomeniniame
gyvenime reikalingas funkcijas (atliekant asmeninės higienos, savitvarkos (namų ruošos), buitinius
darbus bei bendraujant ir pan.). Skatinama dalyvauti įvairiose veiklose tenkinant savo poreikius.
Vaikams nuo 7 m. mokamos lėšos asmeninėms išlaidoms kišenpinigiai. Vaikai turi asmenines
sąskaitas banke.
Visus metus globotiniams (rūpintiniams) buvo ugdomi kasdienio gyvenimo įgūdžiai. Vaikai,
padedant darbuotojams, patys gaminasi maistą, jiems buvo aiškinama kaip laikytis saugos ir elgesio
taisyklių virtuvėje. Aptarti valgio gaminimo sanitariniai – higieniniai reikalavimai. Vaikai buvo
supažindinti su virtuvės įrankiais, maisto produktais, maisto ruošimo būdais, sveiko maisto pirkimo
ir gaminimo principais. Globotiniai gamino maistą virtuvėje, gamino nesudėtingus patiekalus,
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Kalėdoms kepė ir darė meduolių namelius, puošė juos. Mažiesiems vaikams reikalinga socialinio
darbuotojo bei socialinio darbuotojo padėjėjo pagalba gaminant maistą.
Siekiant vaikus išmokyti išsiskalbti rūbelius buvo sudarytas skalbimo grafikas. Paskirtą
dieną vaikas su socialinio darbuotojo padėjėju skalbdavo visos šeimynos drabužėlius. Su vaikais
buvo aptariami skalbimo būdai, paaiškintos ant rūbų esančių etikečių informacinių ženklų reikšmės.
Globotiniai buvo mokomi skalbti automatine skalbimo mašina, prieš tai supažindinti su saugos
taisyklėmis skalbiant.
Mokėme globotinius (rūpintinius) tikslingai planuoti pajamas ir išlaidas, tobulinome
gebėjimą numatyti savo gyvenimo pokyčius ir planuoti kaip juos įveikti, savarankiškai ir
ekonomiškai apsipirkti, apgalvotai planuoti savo išlaidas ir pajamas. Vaikai mokomi naudotis banko
kortele ir bankomatu. Vaikai nuo 14 metų banko kortelėmis, kurių sąskaitose yra kišenpinigiai,
naudojasi savarankiškai. Likusieji mokosi disponuoti savo pinigais padedant darbuotojams.
Globotinius skatinome savarankiškai ir ekonomiškai apsipirkti, apgalvotai planuoti savo išlaidas ir
pajamas.
9. Pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kitokio pobūdžio pagalba – pagalba
teikiama vaikams, nesugebantiems tenkinti savo fiziologinių bei higieninių poreikių.
10. Asmeninės higienos paslaugų organizavimas – bendruomeniniuose vaikų globos
namuose teikiamos asmens higienos paslaugos: vaiko aprūpinimo individualiomis higienos
priemonėmis, naudojimosi dušu, personalo pagalba atliekant asmens higienos (nagų, plaukų kirpimas
ir kt.) procedūras. Mažamečiams vaikams kasdien atliekamos kūno priežiūros procedūros, kiti vaikai
savarankiškai naudojasi dušu pagal poreikį. Vaikai savarankiškai naudojasi skalbimo mašinomis,
dušu, vonia ir kt. Vaikui, turinčiam specialiųjų poreikių, esant reikalui kasdien atliekamos kūno
priežiūros procedūros. Siekėme išmokyti globotinius savarankiškai laikytis asmens higienos,
skaitymo ir rašymo higienos normų. Su kiekvienu globotiniu individualiai aptardavome, kaip
tinkamai pasirūpinti savo kūnu.
11. Kitos paslaugos, reikalingos pagal asmens savarankiškumo lygį ir poreikius –
organizuojama psichologinė pagalba – siekiama padėti spręsti globotinių (rūpintinių) psichologines,
asmenybės ir ugdymosi problemas bendradarbiaujant su pačiu vaiku, su Bendruomeninių vaikų
globos namų darbuotojais, globėjais. Bendradarbiauta su Joniškio psichikos centru, teikiant vaikams
psichologinę pagalbą. Vykdomas vaikų globos namų bendruomenės švietimas aktualiais vaiko
psichologijos, amžiaus tarpsnių, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais. Siekiama skatinti
pačius vaikus aktyviai dalyvauti ugdomojoje veikloje, bendruomeninių vaikų globos namų gyvenime,
propaguojant sveiką gyvenimo būdą, ruošiantis savarankiškam gyvenimui.
Skatinome vaikus palaikyti ryšius su giminaičiais, tėvams ir globėjams teikta informacija
jiems rūpimais klausimais apie vaikus. 5 vaikai palaikė šiltus ryšius su tėvais ir tetomis.
Mokyta suprasti alkoholio vartojimo priežastis ir padarinius, tabako ir kitų psichotropinių
medžiagų vartojimo žalą.
3. Joniškio bendruomeniniai vaikų globos namai
Joniškio bendruomeniniuose vaikų globos namuose 2020 metais gyveno 6 vaikai: 4
berniukai ir 2 mergaitės.
Teiktos paslaugos:
1. Informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo paslaugos.
2. Apgyvendinimo paslauga – vaikui suteikiamas gyvenamasis plotas, apgyvendinant 2
vietų kambariuose, derinant kambaryje gyvenančiųjų interesus bei poreikius. Aprūpinama baldais,
drabužiais, avalyne, patalyne, įranga ir priemonėmis specialiems poreikiams tenkinti. Vaikai gali
turėti savo baldų ir kitų asmeninių daiktų. Vaikai naudojasi bendrosiomis (skirtomis poilsiui,
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laisvalaikiui, užimtumui ir kt.) patalpomis, teritorija. Teikiamos komunalinės ir buitinės paslaugos
(skalbimo, aprangos priežiūros, patalpų tvarkymo ir kt.).
3. Maitinimas – maitinimo paslauga globos namuose gyvenantiems vaikams teikiama 5
kartus per dieną. Organizuojant maitinimą, vadovaujamasi galiojančia higienos norma ir teisės aktais.
Vaikai, padedant socialinių darbuotojų padėjėjams, maistą gaminosi patys. Maisto produktus pirko
parduotuvėje. Prieš kiekvieną maisto produktų pirkimą buvo tariamasi su vaikais ką gamins ir kokių
produktų reikės. Maistas perkamas dalyvaujant vaikams.
4. Sveikatos priežiūros paslaugos – organizuojama vaikų psichinės ir fizinės sveikatos
priežiūra – laiku organizuojama įskaitoje esančių vaikų medicininė priežiūra. Laiku organizuojamas
medicininis sveikatos patikrinimas. Aprūpinama medikamentais, esant poreikiui kompensacinėmis,
slaugos priemonėmis. Esant reikalui, vaikai hospitalizuojami. Organizuojamos priemonės,
užtikrinančios traumų ir nelaimingų atsitikimų, ligų prevenciją. Stebima vaikų gyvenamoji aplinka ir
vaikų gyvenimo sąlygos, jų atitikimas teisės aktų reikalavimams.
5. Socialinis ir pedagoginis darbas, bendravimas – socialinis ir pedagoginis darbas
vaikams organizuojamas pagal individualius socialinės globos planus, kuriuos rengia tiesiogiai su
vaiku dirbantys specialistai. Bendradarbiaujama su valstybės ir savivaldybės įstaigomis ir
institucijomis, sprendžiant socialinės globos organizavimo ir teikimo, globėjų (rūpintojų) paieškos
bei įvaikinimo klausimus. Padedama (skatinama) įvairiomis formomis pagarbiai bendrauti su
artimaisiais su kitais bendruomenės nariais. Buvo bendradarbiauta su Saulės mokyklos pedagogais,
Aušros gimnazijos pedagogais.
6. Laisvalaikio organizavimas. Buvo sudarytos sąlygos vaikų saviraiškai. Vyko įvairūs
laisvalaikio renginiai: diskotekos, švenčiami gimtadieniai. Organizuojama kultūrinė veikla:
valstybinių, religinių, tradicinių švenčių šventimas. Organizuojamos pažintinės kelionės, išvykos į
koncertus, teatrus, parodas, sportinius renginius, šventes. Sudaromos galimybės dalyvauti meninės
saviraiškos veikloje (dainavimo, šokių, dailės ir kituose projektuose), sportinėje veikloje, dalyvauti
meninės saviraiškos, visuomeninėje ir kitoje veikloje. Sudarytos sąlygos globotiniams (rūpintiniams)
dalyvauti bendruomenės gyvenime per įvairią veiklą. Visiems vaikams sudarytos sąlygos naudotis
televizoriumi, žiūrėti video filmus, žaisti stalo žaidimus, mokytis kompiuterinio raštingumo.
Rūpinantis turiningu vaikų laisvalaikiu, organizuota veikla, skirta protiniam ir fiziniam
lavinimui, darbiniam, estetiniam ugdymui. Globotiniai skatinti pajusti grožį, kultūringai švęsti
šventes, savo darbais puošti aplinką. Organizuoti renginiai (žr. lentelę):
Eil.
Veikla
Nr.
1. Trijų karalių paminėjimas, eglutės nupuošimas, pyrago kepimas.
2. Išvyka į šunų prieglaudą ”Letenėlė” Sneigių k., Šiaulių r., nuvežtos
reikalingiausios priemonės, pavedžioti šuniukai, susipažinta su gyvūnų
gyvenimu prieglaudoje.
Vakarės ir Roko gimtadienio šventės rengimas: kambario puošimas,
vaišių ruošimas, sveikinimas ir šventimas.
Vasario 16 - osios paminėjimui piešiniai, dalyvavimas kasmetinėje
papuoštų langų akcijoje „Laisvės skrydis”, pokalbiai ir informacija per
televiziją.
3. Savaitgalyje nuvykta į svečius pas Skaistgirio skyriuje gyvenančius
vaikus, pabendrauta, žaisti žaidimai, pasigaminti bendri pietūs.
Faustos gimtadienio šventės rengimas: kambario puošimas, vaišių
ruošimas, sveikinimas ir šventimas.
4.
Velykinių margučių dažymas, ridenimas, margučių vaizdavimas
akvareliniuose piešiniuose. Velykų bobutės laukimas.
Atvelykio margučių marginimas, ridenimas.

Laikotarpis
Sausio mėnesį
Vasario
mėnesį

Kovo mėnesį

Balandžio
mėnesį

8

5.

Pavasarinė išvyka po žaliuojantį Joniškio miestą, fontanų aplankymas,
žaidimų aikštelių lankymas. Ledų valgymas.
Gerų emocijų pasisėmimas: tiesioginio vaizdo žiūrėjimas per televizorių
Luko futbolo žaidimą, kai žaidė Žagarėje ”Saned” prieš latvių komandą
’Olaine”.
Mokslo metų pabaigos proga vykta prie estrados, klausėmės Luko klasės
koncertinės dainos. Aplankytas Zapo baras su Justu, Roku ir Titu. Mokslo
metų baigimo proga vaišių ruošimas, šventimas namuose.

Gegužės
mėnesį
Birželio
mėnesį

7.

Liepos 3 d. išvyka prie jūros Šventojoje ir Platelių ežero.
Liepos 6 d. 21 val. giedotas LR himno susibūrus prie televizoriaus,
aptarimas kuo įžymi ši diena.
Dalyvavimas Žagarės Vyšnių festivalyje. Lukas ir Titas žaidžia futbolą
festivalio metu..
Sporto stovykla futbolistams „Aš, futbolo kamuolys ir mano draugai“.
Vakarei, Faustai ir Lukui ( nuo liepos 24 iki liepos 28 d.)
Liepos 27 d. mažųjų berniukų vykimas į kaimo sodybą Kalnelyje, futbolo
ir kiti žaidimai, aviečių, serbentų, agrastų skynimas ir ragavimas,
prisiskinta parvežti namo, gėlių laistymas, skanavimas užkandžiais, avių
ir ožkų bandų apžiūrėjimas.
Liepos 31 d. išvyka į Šiaulių Akropolį. Pirkimas rūbų ir avalynės keliose
parduotuvėse, bendri pietūs McDonalde, važinėjimas traukinuku.

Liepos mėnesį

8.

Papildoma sporto stovykla „Aš, futbolo kamuolys ir mano draugai“.
futbolistams Titui, Lukui, Faustai ir Vakarei Skaistgiryje (nuo rugpjūčio 7
– 12).
Tito gimtadienio šventės rengimas: kambario puošimas,
vaišių ruošimas, sveikinimas ir šventimas.
Rugpjūčio 7 d. aplankytas Panevėžio lėlių ant ratų lauke estradoje.

Rugpjūčio
mėnesį

9.

Rugsėjo 1 – osios šventė, pasipuošta atitinkamais rūbais, mokyklos šventė
estradoje šeimynos namuose, šventiniai pietūs.
Luko ir Justo gimtadienio šventės rengimas: kambario
puošimas, vaišių ruošimas, sveikinimas ir šventimas.
Išvyka po Joniškio miestą, kaštonų, lapų, gilių it kt. rinkimas.
Užsiėmimai su pačių prisirinktais kaštonais, medžių lapais, piešinių
spalvinimas. Darbelių parodėlė savo namuose.

Rugsėjo
mėnesį

6.

10.

Spalio mėnesį
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Kaukių pasiruošimas, karpymas, ant veido spalvinimas ir maisto
gaminimas iš moliūgų. Kaukių parodėlė. Helovyno vakarėlis.
Išvyka į Šiaulių p/c Akropolis (aprangos ir kitų prekių įsigijimas,
apsilankymas picerijoje ” Čillipica”). Šventinės aplinkos Akropolyje
ruošimo apžiūrėjimas, kitos atrakcijos.

Lapkričio
mėnesį

12.

Gruodžio 3 d. Vakarė, Lukas ir Fausta dalyvavo nuotoliniame susitikime
su lektoriumi Mindaugu Vidugiriu.
Edukacija “Savo kambario atnaujinimas”- Fausta su Vakare atnaujino savo
kambarį išsiklijuodamos naujais tapetais su auklėtojos pagalba.
Kalėdų belaukiant - eglutės, kambarių ir langų pasipuošimas. Laiškų
rašymas ir siuntimas Kalėdų seneliui. Pokalbiai, filmukai apie Kūčias,
Kalėdas, naujuosius metus, jų tradicijas. Dalyvavimas miesto kalėdinės
eglutės įžiebime, koncertinės programos lauke klausymas.

Gruodžio
mėnesį
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Kalėdinis ir naujametinis vakarėliai šeimynos namuose, vaišių ruošimasis,
iš savo pagamintos tešlos: sausainių, keksiukų, pyragų kepimas, puošimas,
žaidimai, pokalbiai, bendravimas.
Naujųjų metų sutikimas, šaltųjų ugnelių deginimas.
4. Globos centras
Globos centre 2020 m. dirbo 2 globos koordinatoriai, 1 socialinis darbuotojas, 3 Valstybės
vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atestuotos
specialistės, 1 psichologas.
Teikiamos paslaugos:
1. Budinčių globotojų, globėjų (rūpintojų), įtėvių paieška, atranka, konsultavimas ir
pagalba.
2. Konsultacijos ir informacijos suteikimas klausimais, susijusiais su globa, įvaikinimu ar
svečiavimusi.
3. Individualaus pagalbos vaikui plano sudarymas, koregavimas, atvejų koordinavimas.
4. Pagalbos vaikui, prižiūrimam budinčio globotojo, teikimas ir (ar) organizavimas.
5. Pagalbos teikimas budinčiam globotojui, globėjui, nesusijusiam giminystės ryšiais,
globėjui giminaičiui.
6. Bendradarbiavimas su pagalbą biologinei vaiko šeimai teikiančiais socialiniais
darbuotojais.
7. Tarpininkavimas budinčiam globotojui, globėjui, nesusijusiam giminystės ryšiais,
globėjui giminaičiui socialinių paslaugų, švietimo, teisėsaugos, sveikatos įstaigose dėl paslaugų
vaikui.
8. Atokvėpio paslaugos organizavimas.
9. Pagalbos įtėviams koordinavimas, įtėvių konsultavimas.
10. Psichologo konsultacijos.
11. Paslaugų organizavimas ir teikimas asmenims, norintiems globoti (rūpintis) ar įvaikinti
vaiką.
12. Pagrindinių globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų
globos namų darbuotojų mokymų pagal GIMK programą organizavimas ir vykdymas.
13. Savipagalbos užsiėmimai budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams) ir įtėviams.
14. Išvadų rengimas.
2020 metai pradėti organizuojant ir koordinuojant pagalbą 66 globojamiems (rūpinamiems)
ir prižiūrimiems vaikams ir 3 budintiems globotojams, 51 globėjui (rūpintojui) (iš jų 7 šeimos), 1
šeimynai. 2020 m. gruodžio mėnesį globos centras pagalbą organizuoja ir teikia 70 globojamiems
(rūpinamiems) ir prižiūrimiems vaikams ir 3 budintiems globotojams, 55 globėjams (rūpintojams) (iš
jų 12 šeimų), 1 šeimynai. 4 vaikai grįžo gyventi pas biologinius tėvus, 10 vaikų sulaukė pilnametystės,
pradėta dirbti su 20 naujų atvejų.
Per 2020 metus Globos centro specialistai:
• globojamiems (rūpinamiems) ir budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams suteikė 670
informavimo ir konsultavimo paslaugas;
• budintiems globotojams suteikė 226 informavimo ir konsultavimo paslaugas;
• globėjams (rūpintojams), nesusijusiems giminystės ryšiais suteikė 686 informavimo ir
konsultavimo paslaugas;
• globėjams (rūpintojams) giminaičiams suteikė 505 informavimo ir konsultavimo
paslaugas;
• šeimynos dalyviui suteikė 33 informavimo ir konsultavimo paslaugas;
• norintiems globoti (rūpintis) suteikė 160 informavimo ir konsultavimo paslaugų;
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• norintiems tapti budinčiais globotojais suteikė 51informavimo ir konsultavimo paslaugą.
Per 2020 metus sudaryta 1 nauja sutartis su budinčiu globotoju dėl vaikų priežiūros
atokvėpio paslaugos teikimui, pas budinčius globotojus buvo apgyvendinti 2 vaikai. Su Švenčionių
rajono socialinių paslaugų centru sudaryta sutartis dėl budinčio globotojo paslaugų pirkimo –
pardavimo.
Siekiant įgyti EQUASS ASSURANCE sertifikatą pradėtas Europos socialinių paslaugų
kokybės sistemos diegimas.
Viešinant globą ir įvaikinimą, kreiptasi į 35 įstaigas, surengti susitikimai bendruomenėse,
įstaigose. Visiems asmenims buvo suteikta informacija apie Globos centrą ir jo vykdomą veiklą.
Viešinant globą ir įvaikinimą plakatai buvo kabinami Joniškio rajone. Žagarės, Skaistgirio, Satkūnų,
Kriukų, Saugėlaukio, Gataučių seniūnijose viešinimui buvo statomi stendai, kuriuose nurodoma
informacija kur kreiptis iškilus klausimams susijusiems su globa ir įvaikinimu.
Apie globą ir įvaikinimą laikraštyje „Sidabrė“ išspausdinti trys straipsniai. Organizuota
savaitė skirta globėjų dienai paminėti, rengtas konkursas „aš ir mano šeima“, vyko paskaita „Kaip
klausyti, kad vaikai kalbėtų“, Apie globą ir įvaikinimą išspausdintas straipsnis laikraštyje „Sidabrė“,
dalintos skrajutės Joniškio mieste, sukurtas video pasveikinimas globėjams, organizuotas renginys
„Šeimos popietė“, vyko Šv. mišios Joniškio ir Žagarės miestuose.
Per 2020 metus buvo nuolat atnaujinama informacija apie globos centro funkcijas ir veiklą
internetiniame įstaigos puslapyje, socialinio tinklo facebook ,,JVŠGC globos centras“ ir ,,GIMK
Joniškio rajone“ puslapiuose. Vyko 42 globos centro susirinkimai, kuriuose aptarti atvejai,
komandinės veiklos tobulinimo galimybės.
GIMK mokymai organizuoti 3 grupėms asmenų. 1 grupė baigė pagrindinius globėjų
(rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir
konsultavimo programos GIMK mokymus, 2 grupės pradėjo ir baigė pagrindinius globėjų
(rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir
konsultavimo programos GIMK mokymus. Mokymus baigė 15 asmenų iš jų 11 šeimų, 2 asmenys
norintys tapti budinčiais globotojais. Pravesti 1 tęstiniai mokymai 8 asmenims. 1 asmeniui parašyta
teigiama išvada svečiavimuisi.
8 vaikams surasti globėjai (2 iš jų gyveno Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centre, 2
– kompleksinių paslaugų namuose ,,Alka“ Šiauliuose, 4 – nustatyta laikinoji globa). 2 globėjų šeimos
pradėjo globoti 3 kitų rajono vaikus.
2020 m. teiktos ilgalaikės psichologo konsultacijos dėl elgesio ir emocijų problemų 108
kartus 17 vaikų, 2 globėjų šeimoms – 17 kartų. Individualios trumpalaikės konsultacijos teiktos 23
globotiniams (rūpintiniams) 55 kartus, 33 globėjams (rūpintojams) suteikta 16 individualių
konsultacijų.
2020 m. Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centre buvo vykdomi 4 užsiėmimai , kurių
tematika yra susijusi su psichologiniu švietimu aktualiomis temomis: jausmų atpažinimas ir
suvokimas, tinkamo elgesio formavimas, bendravimo ypatybės ir pan.
Globos centro specialistai bendravo ir bendradarbiavo su projekto ,,Vaikų gerovės ir
saugumo didinimo, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimo bei prieinamumo
plėtra“ komanda, Joniškio rajono savivaldybės Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus specialistais,
VVTAĮT Joniškio skyriaus specialistais, Šiaulių, Akmenės, Joniškio, Kėdainių, Klaipėdos, Kuršėnų,
Vilniaus, Žagarės miestų ir rajonų savivaldybių įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų specialistais,
Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centro atvejo vadybininkėmis, Joniškio rajono vaiko ir šeimos
gerovės centro socialinėmis darbuotojomis, dirbančiomis su šeimomis.
5. Vaikų dienos centras ,,Spindulys“
Per 2020 m. laikotarpį Žagarės vaikų dienos centrą ,,Spindulys“ lankė 34 vaikų iš 23 šeimų.
Iš jų 6 vaikai buvo iš šeimų, patiriančių socialinę riziką, 22 vaikų – iš nepasiturinčių gyventojų šeimų,
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5 vaikai – iš šeimos turinčios didelį tėvų užimtumą, 1 vaikas – globojamas globėjų. Dienos centrą
lankė 2 negalią turintys vaikai. Vienoje šeimoje buvo daugiau negu 3 vaikai.
Žagarės vaikų dienos centro ,,Spindulys“ veikla buvo finansuojama iš valstybės lėšų.
Valstybės lėšos sudarė 9968,00 Eur, savivaldybės lėšos sudarė 26220,46 Eur, kurios buvo skirtos
darbuotojų atlyginimams išmokėti, ir 1957,00 Eur – komunalinėms paslaugoms apmokėti. Lėšos
buvo naudojamos pagal 2020 m. sudaryta išlaidų sąmatą. Mitybai skirta 4800,00 Eur, transportui:
vaikų pavėžėjimui iš/į dienos centrą į/iš atokesnių kaimus (Daukšių, Veršių, Gaižaičių), išvykoms,
autobuso nuomai, skirto ekskursijoms ir stovyklai, buvo skirta 715,00 Eur. Priemonėms darbeliams,
ekskursijos metu lankytinų vietų bilietams, ūkinėms, sporto prekėms, stalo žaidimams, kalėdinėms
dovanėlėms, pozityvaus skatinimo prizams iš viso išleista 4453,00 Eur.
Centre buvo teikiamos bendrosios socialinės paslaugos: tarpininkavimo, informavimo,
maitinimo organizavimo, vaikų pavėžėjimo, pamokų ruošos, laisvalaikio ir užimtumo organizavimo,
sociokultūrinės, šeimos lankymo namuose, socialinės šeimos padėties tyrimo, materialinės pagalbos
teikimo.
Paslaugų gavėjams buvo suteiktos specialiąsias socialines paslaugas: individualaus ir
grupinio konsultavimo socialiniais klausimais, grupines psichologinio konsultavimo, dailės terapijos,
socialinių įgūdžių ugdymo.
Įgyvendinti 2020 m. numatytą veiklos planą pavyko iš dalies. Numatytą ekskursiją į Kaune
esantį batutų parką ir išvykas į Pasvalio baseiną bei Šiaulių kartingus teko atšaukti dėl Covid-19
karantino. Už šioms išvykoms numatytas lėšas, buvo nupirktas nešiojamas kompiuteris ir dvi
planšetės vaikų nuotoliniams mokslams.
Socialinių įgūdžių ugdymo (užsiėmimai) užsiėmimo metu vaikai buvo ugdomo elgesio
grupėje bendravimo įgūdžių, jausmų suvokimo, savikontrolės. Buvo fiksuojamas vaiko elgesys,
ieškomas individualus kiekvieno vaiko pastiprinimas. Suteikta pagalba mokytis nuotolinių būdu
karantino metu.
Socialinių, buitinių, darbinių ugdymo užsiėmimo metu vaikai turėjo galimybę mokytis
gaminti maistą, kepti pyragus. Kūrė įvairius dirbinius iš molio, kuriuos padovanojo tėvams. Iš
popieriaus, gamtinių medžiagų kūrė gamtos vaizdelius, lankstė iš popieriaus, darė savo vaizduotės
darbelius. Rankdarbių iš vilnos ir veltinio metu vaikai susipažino su vilnos savybėmis, gamino
įvairius darbelius iš veltinio, kuriuos dovanojo draugams, šeimos nariams.
Dailės terapijos užsiėmimų metu, vaikai galėjo išreikšti savo jausmus popieriuje. Vyko
sportinio ugdymo užsiėmimai, kurio metu vaikai žaidė įvairius žaidimus ( krepšinį, futbolą, tenisą).
Aplankytos šeimos, karantino metu vežioti maisto paketai. Analizuota šeimų socialinė
padėtis. 56 kartus vaikai gavo labdaros (dėvėti rūbai, batai) paramą. Skalbimo paslauga pasinaudojo
viena šeima, kuri atliko 24 skalbimus.
Įvyko 4 savipagalbos tėvų grupės susitikimai. Tėvai dalijosi savo patirtimi, išgyvenimais
auklėjant vaikus, konsultuoti paauglių auklėjimo klausimais.
Buvo organizuoti keletas sociokultūrinių renginių: Šv. Valentino dienai skirtas proto mūšis,
švęsti vaikų gimtadieniai. Vaikai skatinti ugdyti laisvą saviraišką, kūrybiškumą, savarankiškumą,
iniciatyvą.
Vasarą vaikai dalyvavo 2 stovyklose: 20 vaikų dalyvavo stovykloje Žagarėje, kartu su
Skaistgirio vaikų dienos centro „Draugystės tiltas“ vaikais. Stovyklos metu žaidė žaidimus, aplankė
Žagarės miesto įžymybes, keliavo po ozą, pramogavo prie ežero. Antroje stovykloje „Keliauju po
Lietuvą” dalyvavo 11 vaikų. Jie aplankė Kurtuvėnų regioninio parko įžymybes, vakarojo prie laužo,
miegojo palapinėse. Ryte išvyko susipažinti su Birštono apylinkėmis, kur važinėjo dviračiais bei
elektromobiliu, pakeliui į „Lokės pėdą” aplankytas Kadagių slėnis. Vėlai vakare atvyko į „Lokės
pėdą”. Ryte vaikai išbandė ištvermę ir jėgas „Lokės pėdos” pramogų parke.
Buvo suorganizuotos dvi išvykos į Raubonių pramogų parką, kur 30 vaikų aplankė
zoologijos sodą, suposi karuselėse, važinėjo su elektromobiliais, išmėgino Tarzano taką.
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Buvo organizuotos 2 akcijos: sutvarkyti ir papuošti vienišų senelių namų gyventojų kapai
prieš Visų šventųjų dieną ir Kalėdinė akcija „Dalinamės širdies šiluma“, kurios metu 12- ai vienišų
Žagarės miesto senelių paruoštos Kalėdinės dovanėlės.
Metų pabaigoje į kiekvienus namus buvo atvykęs Kalėdų senis su Naujametinėmis
dovanomis vaikams.
6. Vaikų dienos centras „Draugystės tilto”
2020 m. įgyvendinamas projekto „Draugystės tiltas“ tikslas: teikti socialines paslaugas
vaikams ir šeimos nariams. Ugdyti tarpusavio bendravimo įgūdžius, organizacinius gebėjimus,
savivertę, savarankiškumą, kūrybiškumą, skatinti vaikų mokymosi motyvaciją, savarankiškus
socialinius gyvenimo įgūdžius, atsparumą neigiamoms aplinkos įtakoms, stiprinti vaikų ir tėvų
pažintinius gebėjimus, vaikų ir tėvų laisvalaikio bei užimtumo organizavimas.
2020 m. vaikų dienos centrą lankė 20 vaikų iš 15 šeimų, patiriančių socialinę riziką (3),
nepasiturinčių (11) bei didelį užimtumą turinčių šeimų (6) vaikai.
2020 m. Joniškio rajono vaikų ir šeimos gerovės centro Vaikų dienos centro „Draugystės
tilto“ bendrosioms ir specialiosioms paslaugoms teikti buvo skirta 12946,00 Eur lėšų, išnaudota
12946,00 Eur iš valstybės biudžeto.
Savivaldybės lėšos buvo skirtos darbuotojų atlyginimui išmokėti, komunalinėms
paslaugoms apmokėti. Savivaldybės skirtos lėšos – 20367,35 Eur.
Lėšos buvo naudojamos pagal 2020 m. sudaryta išlaidų sąmatą. Vaikų mitybai skirta –
6120,00 Eur., kadangi vaikų dienos centrą lanko vaikai iš atokesnių kaimų (Jurdaičių, Alsių, Kemsių,
Lankaičių, Maželių, Žagarės) vaikų pavėžėjimui, išvykoms buvo skirta – 655,00 Eur. Kitoms
prekėms (kanceliarinėms, darbelių kūrimo priemonėms, ūkinėms prekėms, kalėdinėms dovanėlėms,
smulkiam inventoriui) iš viso išleista – 4581,05 Eur. Kitoms paslaugoms (bilietų įsigijimui,
nakvynės paslaugoms (stovykla) įsigyti) buvo skirta – 1589,95 Eur.
Centre buvo teikiamos bendrosios socialinės paslaugos: tarpininkavimo, informavimo,
maitinimo organizavimo, vaikų pavežėjimo, pamokų ruošos, mokymosi sunkumų sprendimo,
laisvalaikio ir užimtumo organizavimo, sociokultūrinės, šeimos lankymo namuose, materialinės
pagalbos teikimo. Paslaugų gavėjai gauna specialiąsias socialines paslaugas: dailės terapijos,
socialinių įgūdžių ugdymo, saviraiškos, kokybinės ir kiekybinės analizės, švietimo pedagoginiais,
psichologiniais, socialiniais klausimais, individualaus ir grupinio pedagoginio konsultavimo, žalingų
įpročio bei patyčių prevencijos veiklos.
Dėl Covid-19 karantino dalinai nepavyko įgyvendinti 2020 m. numatytą veiklos planą. 2020
m. buvo vykdoma socialinė, pedagoginė, psichologinė veikla.
2020 m. buvo vykdomi socialinės, prevencinės, pedagoginės veiklos etapai: žalingų įpročių
prevencijos užsiėmimai: ugdomas suvokimas, apie tabako, narkotikų, alkoholio poveikį žmogui,
plakatų kūrimas.
Socialinių, buitinių, darbinių įgūdžių ugdymas: „Švari aplinka“, kasdienės pareigos dienos
centre padėjo vaikams jaustis atsakingiems. Taip pat, tai yra priemonė ugdyti vaikų higienos, savęs
priežiūros įgūdžius (plauti rankas, indus, susitvarkyti žaidimų vietą, stalą ir kt.
Socialinių, gyvenimo įgūdžių ugdymas (maisto gaminimas): Kepėme pyragus, sausainius.
Maisto paruošimas į išvykas. Vaikai mokėsi laikytis higienos normų virtuvėje, įsisavino naujus
receptus.
Ugdomieji užsiėmimai: organizuojamų užsiėmimų tikslas – stiprinti vaikų gabumus.
Daugiausiai dėmesio skiriame vaikų saviraiškai per meninę veiklą, rankdarbių kūrimas. Darbelių iš
molio užsiėmimuose: padarytos vazos, dubenėliai, taip pat buvo kuriami įvairiausi rankdarbiai iš
vilnos, bei karoliukų, sagų. Vaikai kūrė darbelius, kuriais puošėme centro patalpas.
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Bendradarbiaujame su Skaistgirio miestelio biblioteka, kultūros namais ten vyko meninių
veiklų, užsiėmimų. Darbelių pamokino Skaistgirio miestelio tautodailininkės. Buvo rengiamos vaikų
darbelių parodos.
Žaidimas nėra tikslas, o priemonė stiprinti vaikų bendravimo, konfliktų sprendimo ir
mokymosi įgūdžius, žaidėme stalo žaidimus, vyko sporto užsiėmimai, komandinės užduotys.
Sportinio ugdymo užsiėmimuose vaikai žaidė įvairius žaidimus (krepšinį, futbolą, tenisą), atliko
akrobatinius ir lengvosios atletikos pratimus. Ugdomi judėjimo, vikrumo, greitumo, orientavimosi
aplinkoje įgūdžiai.
Laisvalaikio užimtumas: pažintinė – kultūrinė veikla, keliauta į muziejus, vyko edukaciniai
užsiėmimai, ekskursijos: Kintuose, plaukimas laivu maršrutu Minijos kaimas – Minijos upė – Upaitės
upė – Kuršių marios – Ventės ragas. Ventės rage aplankyta ornitologijos stotis, gidas pasakojo apie
paukščių migraciją, aplankytas Ventės rago muziejus. Ekskursijos į Kauną metu aplankytas XI forto
muziejus, susipažinta su skirtingais IX forto istorijos laikotarpiais bei dalyvauta edukacijoje. Išvyka
į pramogų išsilaisvinimo kambarį, žygiuota Kauno marių šlaito pažintiniu taku, kuriame atsiveria
gražiausia Kauno gamta. Vaikų dienos centrų „Draugystės tiltas“ ir „Spindulys“ vasaros stovykloje
„Būkim draugais!“ buvo ugdomi judėjimo, vikrumo, greitumo, orientavimosi aplinkoje įgūdžiai.
Tarpusavio ryšio užmezgimas bei palaikymas. Stovykloje „Mano vasara pajūryje“, aplankytas
Klaipėdoje esantis zoologijos sodas, kuriame susipažinta su gyvūnų rūšimis, didėjančiomis sodo
ekspozicijomis. Aktyvus laisvalaikis Boom nuotykių parke, laikas prie jūros. Ekskursija į
Druskininkus, Druskininkų miesto muziejų, kuriame gidas papasakojo apie kurorto istorijos
ekspozicijas bei amatų centre dalyvauta edukacijoje, kiekvienas turėjo galimybę pasidaryti
draugystės pakabukus. Keltasi lynų keliu, kelionės metu pro keltuvo langus, tarsi iš apžvalgos rato,
matėsi įspūdingi Druskininkų kurorto miškai, Nemuno upės vingiai ir nuostabi miesto panorama.
Vandens pramogos Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centre.
Dalyvauta Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centro organizuotame renginyje,
floristinių kilimų konkurse bei Skaisgirio kultūros namų tradiciniame renginyje „Į Lietuvą su
pavasariu“, vaikai išreiškė savo kūrybingumą kuriant instaliaciją, įterpiant Lietuvos trispalvės spalvas
bei prisidėjo savo darytais vėjo malūnėliais kovo 11 dienos minėjime.
Jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikai ruošė namų darbus, šalino žinių spragas. Fiksuoti
vaikų elgesio pokyčiai. Ieškota individualaus kiekvienam vaikui reikšmingo pastiprinimo, buvo
sudaromos sąlygos vaikui patirti sėkmę, mokytis sveikesnių mąstymo būdų apie save ir savo veiklą,
panaudojant vaiko iniciatyvą ir aktyvumą.
Aplankytos visos šeimos. Analizuota šeimų socialinė padėtis. Surašyti socialiniai pasai,
apsilankymo aktai bei sudaryti pagalbos planai. Suteiktos individualios konsultacijos.
Suteikta materialinė pagalba šeimoms. Išdalinta 4 maisto paketai 15 šeimų. Vaikams bei
tėvams buvo įteikta labdara rūbais bei batais.
7. Projektas „Kompleksinė pagalba Joniškio rajono šeimoms“
Kartu su Joniškio rajono savivaldybės administracija ir VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos
ir plėtros biuru vykdome projektą „Kompleksinė pagalba Joniškio rajono šeimoms“. Projektas
vykdomas nuo 2018 m. rugsėjo mėn.
Projekto tikslas – sudaryti sąlygas Joniškio rajone gyvenančioms šeimoms gauti
kompleksines paslaugas, padedant įveikti iškilusius sunkumus ir krizes bei derinti šeimos ir darbo
įsipareigojimus.
Teikiamos paslaugos:
1. Pozityvios tėvystės mokymai:
•
Tėvystės gebėjimų ugdymas ir stiprinimas (12 užsiėmimų po 2 val.);
•
Individualios psichologo konsultacijos (12 konsultacijų iki 1,5 val.);
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•
Teminiai seminarai.
2. Psichosocialinė pagalba šeimoms:
•
Individualios konsultacijos vaikams nuo 7 metų ir suaugusiems asmenims, kuriems
reikalinga skubi pagalba: sunki liga, artimojo netektis, patyčios, savižudybės rizika ir kitos problemos
(iki 16 val.);
•
Grupinės konsultacijos šeimoms, turinčioms smurto problemą (10 konsultacijų po 2
val.);
•
Psichosocialinė pagalba atotolio šeimų vaikams. Grupiniai užsiėmimai vaikams, kurių
tėvai išvykę dirbti į užsienį (12 užsiėmimų po 2val.);
•
Bendravimo ir elgesio kultūros tobulinimo grupiniai užsiėmimai paaugliams, kaip
mokytis tolerancijos, išmokti kontroliuoti pyktį, emocijas, įgyti psichologinio atsparumo (8
užsiėmimai po 2 val.);
•
Teminiai seminarai.
3. Mediacijos paslaugos – skirtos vaikų ir tėvų santykiams atstatyti, tėvų tarpusavio
ginčams dėl vaikų auklėjimo, išlaikymo, skyrybų, santykių su giminaičiais, kaimynais sprendimui
(10 konsultacijų po 2val.).
4. Šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrinės paslaugos šeimoms:
•
Teminiai seminarai.
5. Asmeninio asistento paslauga – skirta asmenims nuo 16 metų iki pensijinio amžiaus,
kuriems Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba
darbingumo lygis dėl fizinės ir (ar) kompleksinės negalios, kuri visiškai arba vidutiniškai apriboja jų
veiklą, dalyvumą, ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba.
Nuo projekto pradžios iki 2020 metų pabaigos projekte dalyvavo 498 asmenys.
2020 metais projekte dalyvavo ir paslaugas gavo 118 naujų projekto dalyvių.
Teikiamos šios paslaugos: pozityvios tėvystės mokymai, psichosocialinė pagalba šeimoms,
mediacijos paslaugos, šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrinės paslaugos šeimoms, asmeninio
asistento, pavėžėjimo paslaugos.
Grupiniuose pozityvios tėvystės gebėjimų ugdymo ir stiprinimo užsiėmimuose dalyvavo 6
asmenys Joniškyje ir Žagarėje.
Individualios psichologo konsultacijas, tėvystės gebėjimo ugdymo ir stiprinimo klausimais
konsultuota 20 asmenų, jiems suteikta 125 konsultacijos.
Individualios konsultacijos linkusiems smurtauti asmenims, smurto aukoms ir vaikams,
turintiems elgesio ir emocijų sutrikimų, konsultuota 34 asmenys, jiems pravesta 242 konsultacijos.
Grupiniuose užsiėmimuose dalyvavo 10 asmenų, pravestos 36 konsultacijos.
Mediacijos paslaugos – skirtos vaikų ir tėvų santykiams atstatyti, tėvų tarpusavio ginčams
dėl vaikų auklėjimo, išlaikymo, skyrybų, santykių su giminaičiais, kaimynais sprendimu (10
konsultacijų po 2 val.). Šios paslaugos suteiktos 27 šeimoms.
Užsiėmimai su 4-6 klasių atotolio šeimų vaikais 7 moksleiviai, 2 užsiėmimai.
Bendravimo ir elgesio kultūros įgūdžių tobulinimo programoje paaugliams dalyvavo 5
paaugliai.
Įvyko 17 teminių seminarų po 3 val.
Asmeninio asistento paslaugas gavo 10 asmenų iš jų 6 vyrai ir 4 moterys. Iš kurių 8 su fizine
negalia ir 2 su kompleksine negalia, 3 lanko ugdymo įstaigas, 1 dirba. 2020 metais asmeninio
asistento paslaugas teikė 2 asmeniniai asistentai, vienas Žagarėje, antras Joniškyje. Svarbiausias
asmeninio asistento uždavinys – ne atlikti veiksmus už neįgalųjį, o juos atlikti kartu su neįgaliuoju.
Dažniausiai 2020 metasi buvo teikiamos lydėjimo pas gydytojus, pagalbos apsiperkant, mokant
mokesčius, lydint iki stoties, dienos centrų ir draugijos palaikymo leidžiant laisvalaikį paslaugos.
8. Savarankiško gyvenimo namai
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BALANDIS

GEGUŽĖ

BIRŽELIS

LIEPA

RUGPJŪTIS

RUGSĖJIS

SPALIS

LAPKRITIS

GRUODIS

Apsilankymas
namuose

KOVAS

Informavimas
Konsultavimas
įstaigoje
Konsultavimas
telefonu
Tarpininkavimas
klientui kt. įstaigoje
Bendravimas
Kasdieninių
(buitinių) įgūdžių
ugdymas ir
palaikymas
Darbinių įgūdžių
ugdymas
Kitos paslaugos
(lydėjimas pas
gydytoją)

VASARIS

Veikla/mėnuo

SAUSIS

Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centro Savarankiško gyvenimo namuose dirba viena
socialinė darbuotoja ir dvi socialinio darbuotojo padėjėjos.
Nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. apgyvendinimo paslaugos buvo
teikiamos šešioms šeimoms.
Remiantis savarankiško gyvenimo namų tvarkos aprašu ir veiklos planu, klientams yra
teikiamos apgyvendinimo paslaugos, socialinės paslaugos (informavimas, konsultavimas,
tarpininkavimas ir atstovavimas, aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne, transporto
organizavimas, sociokultūrinės paslaugos). Iš viso per 2020 m. buvo suteikta paslaugų (žr. lentelę):
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Savarankiško gyvenimo namuose organizuojami laisvalaikio užsiėmimai: mezgimas,
siuvimas, tobulinami maisto ruošos įgūdžiai. Klientės lankosi Plikiškių bibliotekoje. Ten tobulina
darbo kompiuteriu įgūdžius, skaito spaudos leidinius, lanko parodas. Savarankiško gyvenimo namų
gyventojai skatinami kuo daugiau laiko praleisti gamtoje.
Sausio 13 d. klientės dalyvavo renginyje „Išėjusiems laisvės apginti“.
Pagal galimybes, klientėms buvo organizuojama maisto ruošos diena, kur galėjo tobulinti
savo maisto gaminimo įgūdžius.
Vasario 26 d. bendradarbiaujant su Plikiškių bendruomene buvo suorganizuota išvyka į
Ziniūnų k., kur klientės susipažino su hidrologais.
Vasario 25 d. bendradarbiaujant su Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos Plikiškių
skyriumi – daugiafunkciu centru suorganizuota Užgavėnių šventė.
Nuo pavasario iki rudens buvo sudarytos sąlygos klientėms pačioms auginti daržoves
šiltnamyje bei darže.
Balandžio mėn. 6 – 11 d. buvo organizuojami velykinių kiaušinių dažymo užsiėmimai.
Liepos 6 d. dalyvavome renginyje „Kurkime vienybės tiltus“.
Rugpjūčio 21 d. dalyvavome vienybės valandoje „Baltijos kelias – tai mes“
Rugsėjo 20 d. klientė dalyvavo Europos judrumo savaitės renginiuose.
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Rugsėjo 21 – 24 dienomis buvo sudarytos sąlygos klientei dalyvauti mokymuose „Viešosios
paslaugos internetu kiekvienam“ (6 val.) ir „Būkime saugūs internete!“.
9. Socialinės darbuotojos, dirbančios su šeimomis
Teikiamos paslaugos:
1. Socialinis darbas su šeima ir vaiku, teikiant emocinę bei socialinę pagalbą.
2. Bendradarbiavimas ir veikimas kartu su atvejo vadybininku organizuojant pagalbą
šeimai.
3.
4.

Prevencinis darbas su šeima.
Sėkmingas šeimos integravimas į visuomenę.

1. Kepalių – Saugėlaukio seniūnijos
Kepalių – Saugėlaukio seniūnijoje socialinių įgūdžių ir palaikymo paslaugos teikiamos 12
šeimų ir 26 vaikams. Per metus šeimose lankytasi 513 kartų. Dirbant su šeimomis, bendradarbiauta
su Kepalių, Saugėlaukio, Joniškio seniūnijomis, Gasčiūnų pagrindinės mokyklos, Kriukų pagrindinės
mokyklos pedagogais, Joniškio VTAS, Joniškio visuomenės sveikatos biuro specialistais, Joniškio
savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus specialistais.
Psichologo konsultacijose dalyvavo 5 šeimos. Pozityvios tėvystės mokymuose dalyvavo 3
šeimos, projekte „Kompleksinė pagalba Joniškio r. šeimoms“ dalyvavo 4 šeimos. Nemokamą teisinę
pagalbą gavo 1 šeima. Priklausomybių konsultanto paslaugas gavo 1 šeima, gydytojo psichiatro – 2
šeimos.
2. Skaistgirio – Žagarės seniūnijos
Skaistgirio – Žagarės seniūnijose socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos
teikiamos 17 šeimų ir 28 vaikams. Šeimose lankytasi pagal sudarytą pagalbos planą. Karantino metu
dažnai bendrauta telefonu. Bendradarbiauta su Skaistgirio gimnazija, Skaistgirio seniūnijos socialinio
darbo specialiste, užimtumo tarnybos specialistais, Joniškio PSC medikais, Žagarės gimnazijos
pedagogais, Žagarės seniūnijos socialinio darbo specialiste, Žagarės ambulatorijos medikais, Šiaulių
centro poliklinikos odontologais, antstolių kontora, Žagarės specialiosios mokyklos pedagogais,
Žagarės vaikų lopšelio-darželio „Vyšniukas“ auklėtojomis, Kauno klinikų medikais, Ukmergės
rajono teismo darbuotojais, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus specialistais.
Psichologo konsultacijose dalyvavo 4 šeimos. Psichiatro konsultuotos 3 šeimos.
Mediatoriaus paslaugomis pasinaudojo 3 šeimos. Projekte „Kompleksinė pagalba Joniškio rajono
šeimoms“ dalyvavo 1 šeima, priklausomybių konsultanto paslaugas gavo 1 šeima. 1 šeimai paskirtas
socialinis būstas.
3. Gataučių seniūnija
Gataučių seniūnijoje socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos teikiamos 11 šeimų
ir 25 vaikai. Per metus šeimose lankytasi 141 kartus. Karantino laikotarpiu šeimos konsultuotos
nuotoliniu būdu. Vyko bendradarbiavimas su Joniškio VTAS, Gataučių seniūnijos seniūne, socialinio
darbo specialiste, Joniškio Neverauskienės klinika, priklausomybių konsultante, Gasčiūnų
pagrindinės mokyklos socialine pedagoge, Joniškio PSC, Joniškio sav. tarpinstitucinio
bendradarbiavimo koordinatore, Gataučių pagrindinės mokyklos pedagogais, Meškuičių
ambulatorija.
Psichologo konsultacijose dalyvavo 4 šeimos. Priklausomybių konsultantės paslaugas gavo
1 šeima, 2 šeimoms buvo pasiūlyta konsultacijose dalyvauti nuotoliniu būdu, bet šeimos atsisakė.
4. Kriukų seniūnija.
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Kriukų seniūnijoje socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos teikiamos 7 šeimoms
ir 16 vaikų. Per metus šeimose lankytasi 155 kartus.
Teikiant paslaugas šeimoms, buvo bendradarbiaujama su Joniškio „Saulės“ mokyklos
pedagogais, Joniškio PK, Kriukų seniūnijos socialinio darbo specialistais, bendruomenės slaugytoja
ir šeimos gydytoja, Joniškio ŽŪM socialine pedagoge, šeimų artimais giminaičiais.
Psichologo konsultacijose dalyvavo 3 šeimos, gydytojo psichiatro – 3 šeimos.
5. Rudiškių seniūnija
Rudiškių seniūnijoje socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos teikiamos 14 šeimų
ir 32 vaikams. Per metus šeimose lankytasi 262 kartus. Šeimos konsultuotos ir nuotoliniu būdu.
Teikiant paslaugas šeimoms, bendradarbiauta su Joniškio VTAS, Rudiškių seniūnijos
socialinio darbo organizatore, Joniškio PK, su mokyklos pedagogais, šeimos gydytoja, SODROS
specialistais.
Psichologo konsultacijose dalyvavo 3 šeimos. 1 šeimą konsultavo gydytoja psichiatrė
6. Satkūnų seniūnija
Satkūnų seniūnijoje socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos teikiamos 8 šeimoms
ir 22 vaikams. Per metus šeimose lankytasi 229 kartus.
Teikiant paslaugas šeimoms, bendradarbiauta su Joniškio sav. socialinio darbo specialistais,
„Ažuoliuko“ darželio direktore ir auklėtojomis, šeimos gydytoja, antstolio kontora, „Aušros“
gimnazijos socialine pedagoge, „Saulės“ pagrindinės mokyklos socialine pedagoge, Plikiškių sk.
daugiafunkcinio centro pedagogais, Satkūnų seniūnijos seniūne ir socialinio darbo organizatore,
Plikiškių savarankiško gyvenimo namų socialine darbuotoja, Joniškio r. sav. administracijos
Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus specialistais, Saugėlaukio sen. socialinio darbo specialistais,
antstolių kontora, Joniškio ŽŪM socialine pedagoge, Joniškio socialinių paslaugų ir užimtumo centro
darbuotojais, Žagarės specialiosios mokyklos pedagogais, Joniškio tarpinstitucinio bendradarbiavimo
koordinatore.
Psichologo konsultacijose dalyvavo 2 šeimos. Priklausomybių konsultanto paslaugas gavo
3 šeimos, AA lankėsi 1 šeima. „Minesotos“ modelio programos kursą išklausė 1 šeima.
2 šeimos gavo socialinius būstus.
7. Žagarės – Gaižaičių seniūnijos
Žagarės – Gaižaičių seniūnijose socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos
teikiamos 16 šeimų ir 36 vaikams. Per metus šeimose lankytasi pagal sudarytą pagalbos planą.
Karantino metu šeimos konsultuotos ir nuotoliniu būdu.
Teikiant paslaugas, bendradarbiauta su Joniškio VTAS, socialinio darbo organizatore,
policijos pareigūnais, užimtumo tarnybos specialistais, Kauno apskrities priklausomybės ligų centru,
nemokomos teisinės pagalbos specialistais, seniūnijų seniūnais, Sodros specialistais, Palangos
„Gintaro“ vaikų reabilitacijos centru, Žagarės vaikų lopšelio-darželio „Vyšniukas“ auklėtojomis,
Migracijos tarnyba, notarų kontora, Joniškio socialinių paslaugų ir užimtumo centru, Žagarės
gimnazijos ir specialiosios mokyklos pedagogais, Šiaulių priklausomybių centru.
Psichologo konsultacijose dalyvavo 5 šeimos. Priklausomybės konsultanto paslaugas gavo
2 šeimos. Pozityvios tėvystės kursus išklausė 1 šeima. Mediacijos programoje dalyvavo 3 šeimos.
8. Joniškio seniūnija.
Joniškio seniūnijoje socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos teikiamos 47
šeimoms ir 104 vaikams. Per metus šeimose lankytasi 1027 kartus. Karantino laikotarpiu šeimos
konsultuotos nuotoliniu būdu.
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Teikiant paslaugas, bendradarbiauta su Joniškio r. savivaldybės administracijos Socialinės
paramos ir sveikatos skyriaus specialistais, Joniškio seniūnijos socialinio darbo organizatoriais,
ugdymo įstaigų pedagogais, Joniškio VTAS, Joniškio krizių centro socialine darbuotoja,
priklausomybių konsultante, Klaipėdos, Kėdainių priklausomybių centrų darbuotojais, šeimos
gydytojais, Joniškio butų ūkio darbuotoju, Joniškio PK, jaunimo dienos užimtumo centro socialine
darbuotoja, atvejo vadybininke, Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ auklėtojomis, Joniškio
PSC, „Sodros“ specialistais.
Psichologo konsultacijose dalyvavo 19 šeimų. Mediacijos programoje dalyvavo 2 šeimos.
Gydytojo psichiatro konsultuojamos buvo 2 šeimos.
10. Atvejo vadyba
Per 2020 m. atvejo vadyba taikyta 214 šeimų. Atvejo vadybos procesas užbaigtas 85
šeimoms. Užbaigimo priežastys:
1. Dėl teigiamų pokyčių šeimoje – 44 šeimos.
2. Dėl išvykimo į kitą savivaldybę ar užsienį – 10 šeimų
3. Šeimoje neliko nepilnamečių vaikų – 5 šeimos.
4. Užbaigta atvejo vadyba, nes atlikus pagalbos vaikui ir (ar) šeimai poreikio vertimą
kompleksinių paslaugų poreikis šeimai nenustatytas – 9 šeimos.
5. Neterminuotai apribota tėvų valdžia – 6 šeimos.
6. 2 šeimoms užbaigta atvejo vadyba, nes apgyvendintos VŠĮ „Motinos Teresės šeimų
namuose“.
Per 2020 m. atvejų vadybos posėdžiai organizuoti 334 kartus.
Pagalbos šeimai planų sudaryta 685.
Poreikių vertinimų sudaryta 81.
Per 2020 m. 3 šeimos apgyvendintos Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centre
organizuojant vaiko laikinosios priežiūros priemonę, 2 šeimos apgyvendintos Joniškio rajono vaiko
ir šeimos gerovės centro Plikiškių savarankiško gyvenimo namuose, 1 šeimai suteikta pagalba
organizuojant mokymąsi „Diemedžio“ ugdymosi centre. 1 šeimai organizuota ilgalaikė reabilitacija
terapinėje grupėje „Vilties spindulys“, 1 šeima apgyvendinta krizių centre.
6 asmenims organizuota paslauga gydymuisi nuo priklausomybių, 5 gydėsi Šiaulių
priklausomybės ligų centre.
Dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo pateikti 9 motyvuoti siūlymai.
Dėl socialinio būsto į Joniškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir
sveikatos skyrių kreiptasi dėl 6 šeimų. 5 šeimoms socialiniai būstai paskirti. 5 šeimoms pagerintos
gyvenimo sąlygos.
Organizuojant pagalbą šeimai, bendradarbiauta su:
- socialiniais darbuotojais darbui su šeima;
- seniūnijų seniūnais ir socialinio darbo organizatoriais;
- Joniškio sav. administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriumi;
- VVTAĮT specialistais;
- ugdymosi įstaigomis;
- Joniškio PK;
- Joniškio probacijos skyriumi;
- Joniškio visuomenės sveikatos biuru;
- Joniškio krizių centru;
- „Diemedžio“ ugdymo centru;
- terapine grupe „Vilties spindulys“;
- Visagino paslaugų centru;
- Vilniaus miesto sav. administracija;
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- Šiaulių r. socialinių paslaugų centru;
- Atviru jaunimo centru.
Pagalbos šeimai procese buvo organizuojami grupiniai ir individualūs tėvystės gebėjimų
ugdymo ir stiprinimo užsiėmimai, teikiama psichologinė pagalba, šeimos konsultacijos, mediacija,
priklausomybių konsultanto konsultacijos, tarpininkauta tvarkantis dokumentus, kreipiantis
nemokamos teisinės pagalbos, organizuojamos pavėžėjimo paslaugos.
Dalyvauta vaiko gerovės komisijos posėdžiuose 5 kartus.
11. Krizių centras
2020 m. vaiko laikinosios priežiūros paslaugas Krizių centre gavo 5 suaugę asmenys ir 8
vaikai. Buvo suteiktos šios paslaugos: informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo,
psichologinės pagalbos, bendravimo, apgyvendinimo, minimalių buitinių ir asmeninės higienos
paslaugų organizavimas (virtuvėlė, dušas, skalbimo paslaugos ir t.t.), kasdienio gyvenimo įgūdžių
ugdymo ir (ar) palaikymo ir (ar) atkūrimo (savitvarka, asmens higiena, sveikos gyvensenos įgūdžiai,
namų ruošos darbai, namų saugumas, švaros virtuvėlėje ir namuose palaikymas, maisto ruošimas,
biudžeto planavimas, pinigų taupymas, pinigų valdymas, naudojimasis banko paslaugomis,
apsipirkimas, orientavimasis aplinkoje ir kt.), darbinių įgūdžių ugdymo, sveikatos priežiūros paslaugų
ir tėvystės įgūdžių ugdymo paslaugų organizavimo.
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