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PATVIRTINTA

Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centro

direktoriaus 2022 m.                      d.

įsakymu Nr. V-

JONIŠKIO RAJONO VAIKO IR ŠEIMOS GEROVĖS CENTRO SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

ATASKAITA UŽ 2021 M.

I SKYRIUS

„NENUORAMŲ“ ŠEIMYNOS VEIKLOS ATASKAITA

2021 m. pradžioje šeimynoje gyveno 9 globotiniai (rūpintiniai). Vasario mėnesį vienas ir

gegužės mėnesį du rūpintiniai sulaukė pilnametystės. Jie išvyko gyventi savarankiškai. Vienas

globotinis išvyko gyventi pas globėją. Du vaikai apgyvendinti Skaistgirio bendruomeniniuose vaikų

globos namuose. Trys jaunuoliai perkelti gyventi į palydimosios globos skyrių.

Eil.

Nr.
Teikiamos paslaugos Veikla

Paslaugų

gavėjai/kartai

1. Informavimas, konsultavimas, 

tarpininkavimas ir 

atstovavimas, 

apgyvendinimas, 

sveikatos priežiūros, kasdienių

gyvenimo įgūdžių ugdymas,

darbinių įgūdžių ugdymas.

savarankiško socialinio 

gyvenimo įgūdžiai,

higienos įgūdžiai

Informavimas apie 

teikiamas paslaugas, 

konsultavimas įvairiais 

klausimais iškilus 

problemoms, mokymasis

tvarkytis buityje, 

sveikatos priežiūra.

200 kartų

195 kartai

360 kartų

2. Mokymosi motyvacijos 

stiprinimas,

 profesijos pasirinkimo 

galimybės,

 turiningas laisvalaikio 

praleidimas,

prevencinė veikla.

Veikla vykdyta 

bendraujant individualiai 

ir grupiniuose 

užsiėmimuose.

180 kartų

10 kartų

6 kartai

3. Bendradarbiavimas Joniškio PK atstovais, 

VTAĮT specialistais, 

Socialinės paramos ir 

sveikatos skyriumi, 

Joniškio PPT specialistais,

Šiaulių logopedinės

mokyklos pedagogais, 

Šiaulių profesinio 

rengimo centro 

pedagogais, 

Joniškio ŽŪM,

Švėkšnos „Diemedžio“ 

ugdymo centro 

pedagogais, 

2 kartai

5 kartai

4 kartai

1 kartas

3 kartai

3 kartai

2 kartai

10 kartų
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Žagarės specialiosios 

mokyklos ir Žagarės 

gimnazijos pedagogais.

20 kartų

4. Mokymasis Žagarės specialiojoje 

mokykloje

Profesinėse mokyklose

„Diemedžio“ ugdymo 

centre Švėkšnoje

Joniškio ŽŪM

Žagarės gimnazija

2

2

1

1

1

5. Individualūs pokalbiai Iškilusių problemų 

sprendimas

Metų pradžioje 9 

globotiniai 

(rūpintiniai), metų 

pabaigoje 2 rūpintiniai.

500 pokalbių

6. Užsiėmimai grupėse Efektyvus, pozityvus 

bendravimas, teisės ir 

pareigos.

Metų pradžioje 9 

globotiniai(rūpintiniai),

metų pabaigoje 2 

rūpintiniai.

30 užsiėmimų grupėse.

7. Išvykos, renginiai. Sausio 13-osios 

minėjimas.

Šv. Valentino dienos 

paminėjimas.

Kovo 11-osios minėjimas.

Balandžio mėn. talka.

Gimtadienių šventimas 

kavinėje „Švedlaukis“.

Lietuvos Karaliaus 

Mindaugo karūnavimo 

dienos paminėjimas kartu 

su Žagarės bendruomenės 

nariais.

Išvyka į Klaipėdos jūrų 

muziejų.

Susitikimas Žagarės 

poilsiavietėje prie ežero 

su Joniškio 606-osios 

šaulių kuopos savanoriais.

Visi globotiniai 

(rūpintiniai)

II SKYRIUS

KRIZIŲ CENTRO 2021 M. ATASKAITA

Per 2021 m. Krizių centre apgyvendintos 5 paslaugų gavėjos su vaikais. Sausio mėnesį 1

paslaugų gavėja apgyvendinta Plikiškių savarankiško gyvenimo namuose, 1 paslaugų gavėja išleista

gyventi savarankiškai. Metų pabaigoje Krizių centre gyveno 3 paslaugų gavėjos su 6 vaikais.

Eil.

Nr.
Teikiamos paslaugos Veikla Paslaugų gavėjai

1. Informavimo, konsultavimo,

tarpininkavimo, 

Paslaugų gavėjai mokomi 

savitvarkos, namų ruošos, 

Metų pradžioje 2 

paslaugų gavėjos, 
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apgyvendinimo, kasdienių 

gyvenimo įgūdžių, 

pavėžėjimo, socialinių 

įgūdžių ugdymo ir 

palaikymo, palydėjimo pas 

gydytojus paslauga.

maisto gaminimo darbų, 

pinigų planavimo., 

naudojimosi banko 

paslaugomis.

metų pabaigoje 3 

paslaugų gavėjos.

2. Psichologo konsultacijos 2 paslaugų gavėjos, 

1 vaikas.

3. „Pozityvios tėvystės 

mokymai“

2 paslaugų gavėjos.

4. Laisvalaikio organizavimas Mezgimas, darbelių darymas,

dalyvavimas bendruomenės 

organizuojamuose 

renginiuose, ekskursijose po 

Žagarės lankytinas vietas.

Paslaugų gavėjai 

gyvenantys krizių 

centre.

III SKYRIUS

JAUNUOLIŲ PALYDIMOSIOS GLOBOS SKYRIAUS 2021 M. VEIKLOS ATASKAITA

Eil.

Nr.
Teikiamos paslaugos Veikla Paslaugų gavėjai

1. Apgyvendinimo Nuo 2021-08-18

3 jaunuoliai

2. Be apgyvendinimo 1

3. Informavimo, konsultavimo,

tarpininkavimo ir 

atstovavimo, bendravimo, 

kasdienio gyvenimo įgūdžių

ugdymo, socialinių 

bendravimo įgūdžių 

ugdymo paslaugos.

Iškilusių problemų 

sprendimas, pagalba ruošiant 

maistą, pozityvaus 

bendravimo klausimai.

3 jaunuoliai

4. Pagalbos plano sudarymas Jaunuolio problemos 

išsiaiškinimas, tikslų 

nusimatymas ir jų vykdymas.

3 jaunuoliai

5. Bendradarbiavimas Žagarės specialioji mokykla

Akmenės rajono jaunimo ir 

suaugusiųjų švietimo centras

Joniškio užimtumo tarnyba.

Dalyvavimas programoje 

„Judam“,

gydymo įstaigos,

Socialinės paramos ir 

sveikatos skyrius,

Joniškio PK,

VVTAĮT

19 kartų

6 kartai

1 kartas

8 kartai

5 kartai

4 kartai

2 kartai

6. Informacijos teikimas dėl 

emancipacijos

Pagalba pildant reikiamus 

dokumentus, advokato 

paieška.

10 kartų

7. Informavimo, konsultavimo,

tarpininkavimo ir 

atstovavimo, bendravimo, 

Konsultacijos dėl būsto 

įsigijimo, pagalba tvarkant 

reikalingus dokumentus.

10 kartų
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kasdienio gyvenimo įgūdžių

ugdymo, socialinių 

bendravimo įgūdžių 

ugdymo paslaugos 

teikiamos be 

apgyvendinimo

8. Medicininės paslaugos Registravimas pas gydytojus, į

 ligoninę.

2 jaunuoliai

9. Laisvalaikio organizavimas Žolinės šventės paminėjimas 

su Žagarės bendruomene.

Edmundo Vaičiulio puodų 

namas.

Floristinių kilimų šventė.

Inovatyvių lauko erdvių 

projektas „Rudenėlio 

gėrybės“ Žagarės 

specialiojoje mokykloje.

Žagarės tyrelio takas.

Išvyka į „Helovyno“ parką.

Kalėdų eglės įžiebimo 

šventė.

2 jaunuoliai

IV SKYRIUS

SKAISTGIRIO BENDRUOMENINIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ 2021 M. ATASKAITA

Informacija apie globotinius (rūpintinius)

Berniukai Mergaitės Atvyko Išvyko
Sulaukė

pilnametystės
Viso:

2021m.

sausio mėn.

4

Metų

pabaigoje

7

2021 m.

sausio mėn.

1

Metų

pabaigoje

1

2021 m.

vasario mėn.

3 berniukai.

2021m.

liepos mėn.

4 globotiniai.

2021 m.

rugpjūčio

mėn.

3 globotiniai.

2021 m.

liepos mėn.

1 rūpintinis

8 globotiniai

(rūpintiniai)

Teikiamos paslaugos

Eil.

Nr.
Teikiamos paslaugos Veikla Paslaugų gavėjai

1. Informavimas, 

konsultavimas, 

tarpininkavimas ir 

atstovavimas, 

apgyvendinimas, sveikatos 

priežiūros, kasdienių 

gyvenimo įgūdžių ugdymas,

darbinių įgūdžių ugdymas.

Informavimas apie teikiamas 

paslaugas, konsultavimas 

įvairiais klausimais iškilus 

problemoms, mokymasis

tvarkytis buityje, sveikatos 

priežiūra.

8
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2. Laisvalaikio organizavimas Vasario 16-osios paminėjimo

diena.

Užgavėnių šventė.

Šv. Velykos.

Ekskursija į Dargaičių k. 

alpakų ūkį.

Išvyka į Šventąją, prie jūros

Ekskursija į Trakus.

Ekskursija į Pasvalio r. 

Raubonių parką.

Išvyka į Šiaulių kartodromą.

Mokslo metų šventė „Labas, 

rugsėji“. 

Išvyka į Kirkilų pramogų 

parką.

„Hellovyno“ vakarėlis.

Kalėdinė popietė.

Naujų metų sutikimas.

8

3. Medicininės paslaugos Neįgalumo tvarkymas.

Gydytojų medicininė apžiūra.

Konsultacija gydytojo 

psichiatro.

2

5

3

4. Bendradarbiavimas Joniškio ŽŪM.

Šiaulių profesinio rengimo 

centras.

Žagarės specialioji mokykla.

Skaistgirio gimnazija.

1

2

2

3

V SKYRIUS

JONIŠKIO BENDRUOMENINIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ 2021 M. ATASKAITA

Informacija apie globotinius

Data Berniukai Mergaitės Išvyko Atvyko

2021 m.

pradžioje
4 2 - -

2021 m.

pabaigoje
3 2 1 -

Teikiamos paslaugos

Eil.

Nr.
Teikiamos paslaugos Veikla Paslaugų gavėjai

1. Informavimas, 

konsultavimas, 

tarpininkavimas ir 

atstovavimas, 

apgyvendinimas, sveikatos 

priežiūros, kasdienių 

gyvenimo įgūdžių ugdymas,

Informavimas apie teikiamas 

paslaugas, konsultavimas 

įvairiais klausimais iškilus 

problemoms, mokytis 

tvarkytis buityje, sveikatos 

priežiūra.

Metų pradžioje 6

Metų pabaigoje 5
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darbinių įgūdžių ugdymas.

2. Laisvalaikio organizavimas Trijų karalių diena.

Sausio 17 d. paminėta 

pasaulinė sniego diena.

Dalyvauta vaizdinio klipo 

kūrime ”Pasaulinė sniego 

diena Lietuvoje”. 

Vasario 16 - osios 

paminėjimui piešiniai 

šeimynoje, dalyvauta 

kasmetinėje akcijoje 

”Laisvės skrydis”.

Užgavėnių šventė

Vakarės 17-ojo ir Roko 10-

ojo gimtadienio šventimas.

Kovo 8 dienos Tarptautinės 

moters dienos paminėjimas. 

Edukacija prie Raudonosios 

ir Baltosios sinagogų lauke ” 

Velykiniai margučiai”. 

Faustos 15-ojo gimtadienio 

šventė. 

Balandžio 1 ąją dieną 

sukūrėme savo šeimynos 

puslapį facebooko paskyroje.

Balandžio 2 d. minėjome 

p a s a u l i n ę   a u t i z m o   s u p r a t i m o 

d i e n ą . 

Velykinių margučių 

dažymas. Dalyvauta 

gražiausio margučio 

konkurse, kurį organizavo 

Globos centras.

Atvelykio margučių 

marginimas, ridenimas

Gegužės 4 d. nuvykta į  

merginų futbolo varžybas

Žagarėje. 

Sudalyvavome akcijoje 

„Darom 2021”. Tvarkėme 

vaikų žaidimo aikštelę, jos 

aplinką. Dalyvauta „Žiburio“ 

akcijoje ,,Aš PATS“

atsakingas.

6

6

6

6

6

6

6
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Birželio 1 d. Vaikų gynimo 

dienos paminėjimas prie 

estrados.

Birželio 6 d. paminėjome 

tėčio dieną. Dalinomės 

prisiminimais, vyko piešinių 

paroda šeimynoje „Mano 

tėtis”. 

Dalyvavimas konkurse 

„Pinam margą šokių pynę 

tau, brangi tėvyne”.

Birželio 21-27 d. futbolo 

sporto stovykla Skaistgiryje, 

visą vasarą trims šeimynos 

futbolininkams vyko 

treniruotės. Vykta ir į kitas 

sporto stovyklas.

Išvyka į batutų parką Kaune.

Mokslo metų baigimo proga 

vaišių ruošimas, šventė 

namuose.  

Išvyka į Akropolį Šiauliuose.

Birželio 25 d. dalyvavimas 

susitikime Žagarės poilsio 

zonoje su Joniškio šaulių 

606-osios kuopos šauliais.

Šeimynos 17 – mečiai  vasarą

dirbo. Berniukas dirbo pas 

ūkininką, mergaitė vaikų l/d 

„Saulutė”.

Liepos 6 d. valstybės dienos 

paminėjimas. Šventiniai 

pietūs „Zapo” bare.

Liepos 12 -14  d. dalyvauta 

kultūros centro organizuotose

edukacijose: liepos 12 d. 

etnopramogos miesto parke. 

Žaislų ir muzikinių 

instrumentų gamyba. 

Senoviniai žaidimai, jų 

istorija.

6

6

1

3

6

6

6

6

2

6

5
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Liepos 16 d. išvyka į 

Druskininkų vandens 

pramogų parką.

Aplankytas kasmetinis 

Žagarės Vyšnių festivalis. 

Liepos 29 dieną vykome į 

Pakruojo dvare vykusią 

vasaros dienos stovyklą 

„Žiogas“. 

Tito 9 - ojo gimtadienio 

šventės rengimas.

Aplankyta mažųjų Kakės 

Makės batutų šventė. 

Išvyka į Šiaulių p/c 

Akropolis.

Rugpjūčio 15 d. paminėjome 

Žolines.

Rugpjūčio 23 d. šeimynoje 

vyko socialinės darbuotojos 

organizuota edukacija 

“Vaikams – Ne žaisliukas”.

Rugsėjo 1 – osios mokyklos 

šventė. 

Rugsėjo 8 –ąją ėjome į cirką 

kultūros centre.

Rudeninio derliaus šventė.

Luko 18- ojo ir Justo 12 –ojo 

gimtadienio šventė.

Mokytojų dienos 

paminėjimas, sveikinimai. 

Suorganizuota darbų 

parodėlė  „Sveikas rudenėli”.

Helovyno vakarėlis.

Lapkričio 5-6 d. paminėta 

pyrago diena.

Projektas „Vaiko svajonės“

Kalėdų belaukiant.

 Miesto kalėdinės eglutės 

įžiebimo šventė.

6

6

6

4

               6

6

6

5

6

5

5

5
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 Gruodžio 18 d. gerumo 

seanso lankymas Šiauliuose 

p/c ”Akropolis” kino teatras 

”Forum cinema” filmukas 

„Tomas ir Džeris”. Kitokie 

pietūs ”Mc Donald’s”.

Kūčių išvakarėse eglutės 

puošimas ir įžiebimas, kūčių 

vakarienės ruošimas. 

Socialinio darbuotojo 

padėjėja vedė edukaciją 

”Kalėdinių imbierinių 

sausainių kepimas ir 

puošimas”.

Gruodžio 25 dieną Kalėdinis 

vakarėlis šeimynos namuose.

Dovanų laukimas.

Gruodžio 31 –ąją Naujųjų 

metų sutikimas.

               5

5

5

3. Medicininės paslaugos Neįgalumo tvarkymas.

Gydytojų medicininė apžiūra.

Konsultacija gydytojo 

psichiatro.

Sanatorinis gydymas

1

6

1

1

4. Bendradarbiavimas Joniškio ŽŪM.

Joniškio „Aušros“ gimnazija

Joniškio „Saulės“ mokykla

Joniškio M. Slančiausko

mokykla

1

1

3

1

VI SKYRIUS

PLIKIŠKIŲ SAVARANKIŠKO GYVENIMO NAMŲ 2021 M. ATASKAITA

Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centro savarankiško gyvenimo namuose dirba viena

socialinė darbuotoja ir dvi socialinio darbuotojo padėjėjos.

Nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d. apgyvendinimo paslaugos buvo

teikiamos septynioms  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 2021 m. buvo suteikta paslaugų (žr. lentelę).
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Veikla/mėnuo

S
A

U
S

IS

V
A

S
A

R
IS

K
O

V
A

S

B
A

L
A

N
D

IS

G
E

G
U

Ž
Ė

B
IR

Ž
E

L
IS

L
IE

P
A

R
U

G
P

J
Ū

T
IS

R
U

G
S

Ė
J
IS

S
P

A
L

IS

L
A

P
K

R
IT

IS

G
R

U
O

D
IS

Viso

Informavimas 58 76 91 50 87 87 77 93
11

5

12

4

12

0

10

6
1084

Konsultavimas

įstaigoje
53 76   93 89 88 89 76 93

11

5

12

4

12

0

10

6
1125

Konsultavimas

telefonu
12 10 22 18 9 8 23 17 17 23 23 23 205

Tarpininkavimas

klientui kt. įstaigoje
10 27 34 14 21 25 28 20 33 26 28 31 297

Bendravimas 58 76 88 89 89 92 65 93
11

5

12

4

12

0

10

6
1110

Kasdieninių  (buitinių)

įgūdžių ugdymas ir

palaikymas

58 76 90 73 89 91 75 93
11

5

12

4

12

0

10

6
1017

Darbinių įgūdžių

ugdymas
56 73 84 63 98 92 65 93

11

5

12

4

12

0

10

6
1089

Kitos paslaugos

(lydėjimas pas

gydytoją)

9 13
  6

10 6 8 11 20 22 18 16 14 153

Apsilankymas namuose - 1 12 5 6 - - 7 5 5 10 10 61

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.

Kovo 5 – 23 dienomis buvo sudarytos sąlygos klientėms dalyvauti nuotoliniu būdu

mokymuose „Pozityvios tėvystės, bei savi pagalbos būdai suvaldant emocinį stresą“ (15 val.) ir

„Būkime saugūs internete!“.

Balandžio mėn. 3 – 5 d. buvo organizuojami Velykinių kiaušinių dažymo užsiėmimai.

Gegužės 7 d. bendradarbiaujant su Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos

Plikiškių skyriumi – daugiafunkciniu centru, organizuotas kiemo renginys ,,Mes – kuriantys

europiečiai“

Nuo pavasario iki rudens buvo sudarytos sąlygos klientėms pačioms auginti daržoves

šiltnamyje bei darže.

Birželio 14 d. klientės dalyvavo renginyje ,,Gedulo ir vilties“ minėjimo dieną.

Liepos 6 d. dalyvavome kiemo renginyje „Kurkime vienybės tiltus“.

Rugpjūčio 21 d. dalyvavome vienybės valandoje „Baltijos kelias – tai mes“

Rugpjūčio 27 d. dalyvavome ,, Saulės “pagrindinės mokyklos Plikiškių skyriaus –

daugiafunkcinio centro organizuojamame renginyje ,, Vasarojimai tarp knygų“.

Rugsėjo 10 d. dalyvavome,, Saulės “pagrindinės mokyklos Plikiškių skyriaus –

daugiafunkcinio centro, organizuojamoje ekskursijoje, ,, Pažink Joniškio istoriją “.Ekskursijos metu

lydėjo muziejininkas Darius Vincas, kuris pristatė sinagogų kompleksą ir muziejuje veikiančią

ekspoziciją bei papasakojo  apie įdomiausius miesto praeities įvykius.

Rugsėjo 20 d. Visuomenės sveikatos biuro cento direktorė J. Puidokienė, vedė klientėms

renginį,, Grožio pamokėlės “. Savarankiškų gyvenimo namų gyventojos noriai bendravo, domėjosi

kosmetika, kūno kremais. 
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Rugsėjo 22 d. klientės dalyvavo ,,Saulės“ pagrindinės mokyklos Plikiškių skyriaus –

daugiafunkcinio centro, organizuojamame kiemo renginyje ,, Baltų vienybės dienos ir rudens

lygiadienio minėjime“ .Sužinojome istoriją apie mitologines vietas – Audruvės upelio Raganynę, Šilę

ir Velnynę, ragavome duonos , klausėmės senovinės muzikos. Degėme Baltų vienybės ugnį.

Lapkričio 25 d. klientės dalyvavo ,,Saulės“ pagrindinės mokyklos Plikiškių skyriaus –

daugiafunkcinio centro, mokyklos bibliotekoje ,,Švenčių laukime knyga pasidalinkime“

savarankiško namų gyventojos dalyvavo knygų bičiulių popietėje.

2021-10-06 iki 2021-12-07 dienomis buvo sudarytos sąlygos klientėms dalyvauti nuotoliniu

būdu mokymuose „Pozityvios tėvystės, bei savi pagalbos būdai suvaldant emocinį stresą“. Vyko

penki susitikimai, po tris val.

,,Pozityvi tėvystė“ 2021-12-20 užsiėmimuose buvo klausta klienčių kokią temą norėtų

aptarti pozityvios tėvystės mokymuose, siekiant aptarti vaikų emocinio bendravimo su tėvais būdus

, bei tėvų užimtumo su vaikais klausimai.

VII SKYRIUS

GLOBOS CENTRO 2021 M. ATASKAITA

Globos centre dirbo 1 globos centro veiklos koordinatorius, 1 globos koordinatorius, 1

socialinis darbuotojas, 2 valstybės Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės

apsaugos ir darbo ministerijos atestuotos specialistės, 1 psichologas.

Per 2021 m. visi darbuotojai nuolat mokėsi ir tobulino kompetencijas. Atlikus nuolatinio mokymosi

ir tobulėjimo analizę, rezultatai rodo, kad gebėjimą bendrauti ir padėti klientui pasinaudojant žiniomis

kaip atlikti intervenciją įgyjo 5 darbuotojai. Gebėjimą dirbti kartu ir ugdyti bei palaikyti savarankiško

gyvenimo įgūdžius įgyjo 4 darbuotojai, o gebėjimą analizuoti situaciją – 3 darbuotojai. 

Darbuotojų pritaikytos kompetencijos pateiktos 1 diagramoje.

Globos centro 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. 
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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.

Teikiama pagalba

Eil.

Nr.

Data

Paslaugų gavėjai Paslaugų gavėjų skaičius

1.

2021 m.

pradžia

Globojami (rūpinami) ir prižiūrimi vaikai 66

2. Budintys globotojai 3

3. Globėjų (rūpintojų) šeimos 41

4. Šeimyna 1

5.

2021 m.

gruodžio

mėn.

Globojami (rūpinami) vaikai 49

6. Budintys globotojai 2

7. Globėjų (rūpintojų) šeimos 35

8. Grįžo gyventi pas biologinius tėvus 8

9. Sulaukė pilnametystės 11

10. Nauji atvejai 11

11. Tarpusavio bendradarbiavimo sutartys 2

Teikiamos informavimo, konsultavimo paslaugos

Eil.

Nr.
Paslaugų gavėjai Paslaugų gavėjų skaičius

1. Globojamiems (rūpinamiems) vaikams ir 

budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams

626

2. Institucijoje globojamiems (rūpinamiems) 

vaikams

27

3. Budintys globotojai 117

4. Globėjai (rūpintojai) nesusiję giminystės ryšiais 693

5. Globėjai (rūpintojai) giminaičiai 482

6. Šeimynos dalyviai 17

7. Norintys globoti 89

8. Norintys tapti budinčiais globotojais 26
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Siekiant įgyti EQUASS ASSURANCE sertifikatą pradėtas Europos socialinių paslaugų

kokybės sistemos diegimas. Įstaigoje vyko vidinis ir išorinis vertinimai. Vertinant savo veiklos

efektyvumą, apklausti paslaugų gavėjai pagal tai, kaip skatinamos ir praktiškai užtikrinamos jų teises

visose organizacijos veiklos srityse. Paslaugų gavėjų teisių užtikrinimo vertinimas procentine

išraiška pateiktas 2 diagramoje.

Vertinant teikiamų paslaugų kokybę, 2021 m. paslaugų gavėjų buvo prašoma įvertinti

gaunamų paslaugų naudą individualiu ir kolektyviniu požiūriu. Apklausos rezultatai rodo, kad Globos

centro specialistų teikiamos paslaugos buvo naudingos ir pagerino emocinę būseną. Paslaugų gavėjų

 emocinės būklės pagerėjimo rezultatas procentine išraiška pateiktas 3 diagramoje.

Siekiant išsiaiškinti teikiamų paslaugų naudą individualiu požiūriu, apklausoje dalyvavusių

buvo prašoma įvertinti, kokią naudą jie gavo asmeniškai bei kaip suteiktos paslaugos patenkino jų

poreikius. Respondentai galėjo pasirinkti atsakymus: ,,visiškai sutinku“, ,,sutinku“, ,,iš dalies

sutinku“, ,,nesutinku“ ir ,,visiškai nesutinku“. Paslaugų naudos rezultatai procentine išraiška

pateikiami 4 diagramoje. Rezultato vaizdavime buvo sujungti ,,visiškai sutinku“ ir ,,sutinku“

atsakymų rezultatai.
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Vertinant paslaugų gavėjų ir kitų suinteresuotų šalių pasitenkinimą paslaugomis, paslaugų

gavėjų buvo prašoma įvertinti, kurios paslaugos visiškai patenkino jų poreikius. Pasitenkinimo

paslaugomis rezultatai procentine išraiška pateikiami 5 diagramoje.

Iš gautų apklausos rezultatų matome, kad paslaugų gavėjų poreikius visiškai patenkino

konsultavimo ir informavimo paslaugos (100 proc.), sociokultūrinės paslaugos (83 proc.),

tarpininkavimas ir atstovavimas (72 proc.). Krizių įveikimo pagalbos paslauga galimai surinko

mažesnį atsakymų skaičių (48 proc.), nes tik dalis paslaugų gavėjų susiduria su krizinėmis

situacijomis. 

Suinteresuotų šalių apklausa parodė, kad dauguma respondentų sutinka, kad Globos centro

darbuotojai dalinasi informacija, teikia veiklą atitinkančias paslaugas ir laikosi etikos principų bei

bendradarbiauja su kitų sričių specialistais (83 proc.). Teigiamai vertinamas etikos principų

laikymasis bendradarbiaujant, operatyvus reagavimas į darbines problemas, pastabų ir pasiūlymų

priėmimas, rekomendacijų ir pasiūlymų teikimas, bendradarbiavimas su kitų sričių specialistais ir jų

įtraukimas į veiklą (66 proc.). Neigiamai vertinama naujų pagalbos metodų paieška ir jų

korektiškumas, teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimas, problemų sprendimo alternatyvių ir

optimalių būdų paieška (50 proc.).Suinteresuotų šalių pasitenkinimo Globos centro teikiamomis

paslaugomis rezultatas pateiktas 6 diagramoje.
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Per 2021 m. mokymus pagal pagrindinę globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių,

bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą GIMK baigė 1

grupė, kurią sudarė 7 asmenys (5 šeimos).  

Mokymus pagal specializuotą globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų ir bendruomeninių vaikų

globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą GIMK baigė 4 asmenys (3 šeimos).

Parengtos 6 išvados dėl pasirengimo globoti (rūpintis), 3 išvados dėl pasirengimo vykdyti budinčio

globotojo veiklą, 1 – dėl pasirengimo įvaikinti.

Siekiant užtikrinti Globos centro paslaugų gavėjams tęstines paslaugas per 2021 m. buvo organizuoti

7 savitarpio paramos grupių susitikimai, kuriuose dalyvavo 11 globėjų (rūpintojų) šeimų, tuo tarpu

Tęstiniai mokymai organizuoti 2 kartus, juose dalyvavo 3 šeimos. Rezultatus lyginant su 2020 m.,

pastebimas ženkliai didesnis savitarpio pagalbos grupių užsiėmimuose dalyvavusių globėjų

(rūpintojų) skaičius. Savipagalbos užsiėmimuose ir Tęstiniuose mokymuose dalyvavusių šeimų

skaičius 2020 ir 2021 metais rezultatai pateikiami 7 diagramoje.

Tęstiniuose mokymuose 2020 metais dalyvavo 8 šeimos, o 2021 metais – 3 šeimos.

Paslaugų gavėjų (šeimų) skaičiaus sumažėjimą 2021 m. įtakojo pasirinktas netinkamas kvietimo

būdas. Pirmaisiais metais šeimos buvo kviečiamos asmeniniais telefono skambučiais, o 2021 metais

tik sms žinutėmis.

Joniškio rajono savivaldybės finansuoto projekto ,,Joniškio rajono globėjų (rūpintojų) ir jų

globojamų (rūpinamų) vaikų psichologinės gerovės stiprinimas“ metu organizuoti:

 jogos užsiėmimai;
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 ,,Kaliausės“ gamyba;

 meditacija;

 filmų terapija;

 sveikos mitybos pamokos ,,Esu tai – ką valgau‘;

 meno terapija ,,Mandalos“;

 talentų vakaras, skirtas Psichinės sveikatos dienai paminėti;

 ,,Molio lipdymo“ terapija;

 somatinės meditacijos užsiėmimai Zoom platformoje (šokių / judesio) terapija;

 Kalėdinių žaisliukų kūrimas iš įvairių medžiagų ir antrinių žaliavų;

 mokymai ,,Konfliktų sprendimas taikant mediaciją“;

 mokymai ,,Emocinis šantažas. Kaip atpažinti, kad tavimi manipuliuoja ir atremti
tinkamais būdais“;

 mokymai ,,Problemų sprendimas forumo teatro metodu“.
Viešinant globą ir įvaikinimą 2021 m. organizuotas Šv. Velykų konkursas ,,Gražiausias

margutis“, dalyvauta vaikų gynimo dienos renginyje, jaunimo dienų kūrybinėse dirbtuvėse,

globojamiems (rūpinamiems) vaikams organizuota išvyka į Raubonių parką. Organizuota savaitė,

skirta globėjų dienai paminėti, kurios metu visi globėjai (rūpintojai) pasveikinti, įteikiant jiems

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrės sveikinimą, projekto ,,Vaikų gerovės ir

saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo

plėtra“ komandos dovaną ir Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centro Globos centro dovaną.

Savaitės metu vyko ,,Padėkos globėjams“ koncertas, organizuotas tradicinis renginys ,,Šeimos

popietė“, vyko Šv. mišios Joniškio ir Žagarės miestuose. Savaitės pabaigoje globėjai (rūpintojai)

kartu su globojamais (rūpinamais) vaikais vyko į Kaune vykusį globėjų (rūpintojų) sąskrydį

,,Kylam“.

2021 m. paslaugų gavėjai aktyviai dalyvavo ir įsitraukė į paslaugų planavimą, teikimą ir

vertinimą. Paslaugų gavėjų buvo prašoma įvairiais būdais (anketa, kolektyviniai susitikimai,

mokymai ir seminarai, el. paštu, telefonu ir pan.) pateikti pasiūlymus paslaugų tobulinimui. Visi

pateikti pasiūlymai užfiksuoti. Pateiktų ir įgyvendintų pasiūlymų rezultatai pateikti 8 diagramoje.

Per 2021 metus buvo nuolat atnaujinama informacija apie globos centro funkcijas ir veiklą

internetiniame įstaigos puslapyje, socialinio tinklo facebook ,,Vaikai yra vaikai. Joniškio rajonas“.

Globos centro specialistai 4 kartus ,,Apskrito stalo“ diskusijoje kartu su Joniškio rajono savivaldybės

administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus atstovais bei Vaiko teisių apsaugos ir

įvaikinimo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių apskrities vaiko teisių

apsaugos skyriaus Joniškio rajono savivaldybėje specialistais aptarė kylančias problemas bei galimus

sprendimo būdus, 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, VTAĮT Joniškio

skyriaus specialistais, Šiaulių, Akmenės, Joniškio, Jonavos, Jiezno, Kauno, Kuršėnų, Žagarės miestų

ir rajonų savivaldybių įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų specialistais, Joniškio rajono vaiko ir
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šeimos gerovės centro atvejo vadybininkėmis, Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centro

socialinėmis darbuotojomis, dirbančiomis su šeimomis. Vyko 43 globos centro susirinkimai, kuriuose

aptarti atvejai, komandinės veiklos tobulinimo galimybės.

VIII SKYRIUS

VAIKŲ DIENOS CENTRO „SPINDULYS“ 2021 M. ATASKAITA

Per 2021 m. laikotarpį Žagarės vaikų dienos centrą ,,Spindulys‘‘ lankė 40 vaikų iš 24 šeimų.

Šeima, patirianti socialinę riziką 12 šeimų, kuriose yra 18 vaikų, vaikai – iš 7 nepasiturinčių gyventojų

šeimų, 16 vaikų. Ir 5 šeimos turinčios didelį tėvų užimtumą, 7vaikai. Du vaikai – globojami globėjų.

Dienos centrą lankė 1 negalią turintis vaikas. 4 šeimose buvo 3  ir daugiau vaikų.

Finansavimas

Eil. Nr. Veikla Finansavimo suma, Eur

1. Valstybės lėšos 7200,00

2. Savivaldybės lėšos 8250,00

3. Mitybai 4440,00

4. Transportui vaikų pavėžėjimui, išvykoms, 

autobuso nuomai

1347,00

5. Lankytinų vietų bilietams 953,00

6. Priemonėms, sporto prekėms, dovanėlėms 1510,00

Teikiamos paslaugos

Eil.

Nr.
Paslaugos Paslaugų gavėjų skaičius

1. Individualus ir grupinis konsultavimas 40

2. Grupinis psichologinis konsultavimas 40

3. Dailės terapija 40

4. Socialinių įgūdžių ugdymas 40

5. Tarpininkavimo, atstovavimo, maitinimo, 

pamokų ruošos, šeimos lankymas.

40

6. Nuotolinis mokymas 10

7. Buitiniai, darbiniai įgūdžiai 40

8. Labdara 35

Laisvalaikio organizavimas

Eil.

Nr.
Veikla Paslaugų gavėjų skaičius

1. Vyšnių festivalis 8

2. Išvyka į batutų parką 25

3. Vilniaus kartingų turnyras 5

4. Išvyka į Raubonių parką 21

5. Edukaciniai užsiėmimai 10

6. Stovykla Žagarėje 20

7. Stovykla Šventojoje 11

8. Mosėdžio akmenų parkas 11

9. Šaltojo karo muziejus Plungėje 11

10. Kalėdinė popietė 40
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IX SKYRIUS

SKAISTGIRIO VAIKŲ DIENOS CENTRO „DRAUGYSTĖS TILTAS“ 2021 M.

ATASKAITA

Per 2021 m. laikotarpį Skaistgirio vaikų dienos centrą ,,Draugystės tiltas‘‘ lankė 23 vaikai iš

17 šeimų. Šeimos, patiriančios socialinę riziką – 6, kuriose iš viso yra 8 vaikai, iš nepasiturinčių

šeimų – 9, kuriose yra 13 vaikų.  2 šeimos turinčios didelį tėvų užimtumą, kuriose yra 3 vaikai.

Finansavimas

Eil.

Nr.
Veikla Finansavimo suma, Eur

1. Valstybės lėšos 7200,00

2. Savivaldybės lėšos 6600,00

3. Mitybai 3688,00

4. Pavėžėjimui, išvykoms, ekskursijoms 428,00

5. Lankytinų vietų bilietams 1315,00

6. Priemonėms, sporto prekėms, dovanoms 1169,00

Teikiamos paslaugos

Eil.

Nr.
Paslaugos Paslaugų gavėjų skaičius

1. Individualus ir grupinis konsultavimas 23

2. Grupinis psichologinis konsultavimas 23

3. Socialinių įgūdžių ugdymas 23

4. Tarpininkavimo, atstovavimo, maitinimo, 

pamokų ruošos, šeimos lankymas.

23

5. Buitiniai, darbiniai įgūdžiai 23

Laisvalaikio organizavimas

Eil.

Nr.
Veikla Paslaugų gavėjai

1. Rankdarbių kūrimas 23

2. Meninės veiklos Skaistgirio bibliotekoje 23

3. Floristinių kilimų konkursas 8

4. Ekskursija į Ignaliną 11

5. Ekskursija į Vilnių 11

6. Apsilankymas kartodrome 11

7. Išvyka į Radviliškio baseiną 11

8. Vasaros stovykla Žagarėje „Būkim draugais“ 11

9. Stovykla „Mano vasara pajūryje“ Šventojoje 11

10. Apsilankymas „Boom“ nuotykių parke 11

11. Klaipėdos kartingai 11

X SKYRIUS

ATVEJO VADYBOS METINĖ 2021 M. ATASKAITA

Per 2021 m. darbas vyko su 213 šeimų, kurioms buvo inicijuotas atvejo vadybos procesas.
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Eil.

Nr.
Veikla Paslaugų gavėjų skaičius

1. Dėl įvykusių teigiamų pokyčių šeimoje 44

2. Bylos perduotos į kitas savivaldybes 7

3. Nebeliko nepilnamečių vaikų 10

4. Atlikus pagalbos vaikui ir  šeimai poreikio 

vertinimą, kompleksinių paslaugų poreikis 

nenustatytas.

2

5. Bylos perduotos kitai atvejo vadybininkei 7

6. Dėl teismo sprendimo apribota tėvų valdžia 9

7. Pakartotinai pradėtas atvejo vadybos procesas 1

8. Atvejo vadybos posėdžiai 321

9. Pagalbos šeimai planai 333

10. Atlikta paslaugų poreikių vertinimų 56

11. Apgyvendinimas Plikiškių savarankiško 

gyvenimo namuose

4

12. Apgyvendinimas Joniškio rajono vaiko ir 

šeimos gerovės centro Krizių centre.

3

13. Nuo priklausomybės alkoholiui 9

14. VTAĮT pateikti motyvuoti siūlymai dėl 

neterminuoto  tėvų valdžios apribojimo.

6

15. Dėl socialinio būsto skyrimo išimties tvarka 10

16. Paskirti socialiniai būstai 7

17. Pagerintos būsto sąlygos 6

18. Išsiųsti dokumentai 192

19. Vaikų svajonių projektas 60

20. Mokymasis „Diemedžio“ ugdymosi centre 1

21. Motyvuoti siūlymai dėl neterminuoto tėvų 

valdžios apribojimo.

7

22. Gydymas priklausomybės ligų bendruomenėje 

„Laisva valia“.

1

23. Ilgalaikė reabilitacija terapinėje grupėje „Vilties

spindulys“.

1

24. Inicijuoti ikiteisminiai tyrimai dėl smurto 

artimoje aplinkoje.

2

25. Koordinuotos minimalios priežiūros priemonės. 2

Organizuojant pagalbą šeimai glaudžiai bendradarbiauta su socialinėmis darbuotojomis

darbui su šeimomis, kartu lankytasi šeimos namuose darbo metu ir po darbo valandų. Vykdant

šeimoms atvejo vadybos procesą taip pat bendradarbiauta su Joniškio rajono seniūnijų seniūnais,

seniūnijos socialinio darbo specialistais, Paramos ir sveikatos skyriaus specialistais, VVTAĮT

specialistais, MK specialistais, Joniškio rajone veikiančiomis ugdymo įstaigomis, gydymo

įstaigomis, Joniškio r. policijos komisariatu, Joniškio Probacijos skyriumi, TBK, Joniškio

visuomenės sveikatos biuru, Joniškio krizių centru-Nakvynės namais, Šiaulių ir Panevėžio

priklausomybės ligų centru, Šiaulių tuberkuliozės ir plaučių ligų skyriaus darbuotojais, notarais,

Joniškio rajono teismo rūmų specialistais, Joniškio PPT, sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojais.

Pagalbos šeimai procese buvo organizuojami grupiniai ir individualūs tėvystės gebėjimų

ugdymo ir stiprinimo užsiėmimai, individuali psichologinė pagalba, šeimos konsultacijos, mediacijos

konsultacijos, klientams organizuojamos pavėžėjimo paslaugos, priklausomybių konsultanto

konsultacijos, tarpininkaujama tvarkantis dokumentus piniginei socialinei paramai gauti. 
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XI SKYRIUS

SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ, DARBUI SU ŠEIMOMIS, METINĖ 2021 M. ATASKAITA

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. Prevencinis darbas su šeima.

4. Sėkmingas šeimos integravimas į visuomenę.

Joniškio seniūnijoje socialinių įgūdžių ir palaikymo paslaugos teikiamos 50 šeimų ir 96 

vaikams.

Eil.

Nr.
Paslauga Paslaugų gavėjų skaičius

1. Lankytasi namuose 2178

2. Psichologo pagalba 25

3. Atsisakė psichologo pagalbos 9

4. Numatyta psichologo pagalba 10

5. Kompleksinė pagalba 1

6. Mobiliosios komandos pagalba 2

7. Joniškio PPT 2

Bendradarbiauta su atvejo vadybininke, ugdymosi įstaigų specialistais, Joniškio r. PK, TBK,

Joniškio seniūnijos socialinio darbo specialistais, VVTAĮT, priklausomybių konsultantais, gydymo

įstaigomis.

Kriukų seniūnijoje socialinių įgūdžių ir palaikymo paslaugos teikiamos 8 šeimoms ir 16

vaikų.

Eil.

Nr.
Paslauga Paslaugų gavėjų skaičius

1. Lankytasi namuose 181

2. Psichologo pagalba 7

3. Atsisakė psichologo pagalbos 4

4. Numatyta psichologo pagalba 4

5. Pozityvios tėvystės mokymai 2

6. Gydytojo psichiatro konsultacijos 3

7. Mediacija 2

Bendradarbiauta su atvejo vadybininke, ugdymosi įstaigų specialistais, Joniškio r. PK, TBK,

Kriukų seniūnijos socialinio darbo specialistais, VVTAĮT, priklausomybių konsultantais, gydymo

įstaigomis, Socialinės paramos ir sveikatos skyriumi.

Skaistgirio ir Žagarės seniūnijoje socialinių įgūdžių ir palaikymo paslaugos teikiamos 12

šeimų ir 16 vaikų.

Eil.

Nr.
Paslauga Paslaugų gavėjų skaičius

1. Lankytasi namuose 369

2. Psichologo pagalba 7

3. Atsisakė psichologo pagalbos -
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4. Numatyta psichologo pagalba -

5. Pozityvios tėvystės mokymai -

6. Gydytojo psichiatro konsultacijos 4

7. Mediacija 5

Bendradarbiauta su atvejo vadybininke, ugdymosi įstaigų specialistais, Joniškio r. PK, TBK,

seniūnijų socialinio darbo specialistais, VVTAĮT, priklausomybių konsultantais, gydymo įstaigomis,

Socialinės paramos ir sveikatos skyriumi.

Gataučių seniūnijoje socialinių įgūdžių ir palaikymo paslaugos teikiamos 8 šeimoms ir 17

vaikų.

Eil.

Nr.
Paslauga Paslaugų gavėjų skaičius

1. Lankytasi namuose 200

2. Psichologo pagalba 8

3. Atsisakė psichologo pagalbos 7

4. Numatyta psichologo pagalba -

5. Pozityvios tėvystės mokymai -

6. Gydytojo psichiatro konsultacijos -

7. Mediacija -

8. Gydymas pagal Minesotos programą 1

Bendradarbiauta su atvejo vadybininke, ugdymosi įstaigų specialistais, Joniškio r. PK, TBK,

seniūnijos socialinio darbo specialistais, VVTAĮT, priklausomybių konsultantais, gydymo

įstaigomis, Socialinės paramos ir sveikatos skyriumi.

Satkūnų seniūnijoje socialinių įgūdžių ir palaikymo paslaugos teikiamos 10 šeimų ir 23

vaikams.

Eil.

Nr.
Paslauga Paslaugų gavėjų skaičius

1. Lankytasi namuose 464

2. Psichologo pagalba 3

3. Atsisakė psichologo pagalbos -

4. Numatyta psichologo pagalba -

5. Pozityvios tėvystės mokymai -

6. Gydytojo psichiatro konsultacijos -

7. Mediacija 1

8. Gydymas pagal Minesotos programą -

Bendradarbiauta su atvejo vadybininke, ugdymosi įstaigų specialistais, Joniškio r. PK, TBK,

seniūnijos socialinio darbo specialistais, VVTAĮT, priklausomybių konsultantais, gydymo

įstaigomis, Socialinės paramos ir sveikatos skyriumi.

Saugėlaukio – Kepalių seniūnijoje socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos

teikiamos 9 šeimoms ir 22 vaikams.

Eil.

Nr.
Paslauga Paslaugų gavėjų skaičius

1. Lankytasi namuose 500

2. Psichologo pagalba 5

3. Atsisakė psichologo pagalbos 1
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4. Numatyta psichologo pagalba 1

5. Pozityvios tėvystės mokymai -

6. Gydytojo psichiatro konsultacijos -

7. Mediacija -

8. Gydymas pagal Minesotos programą -

9. Kompleksinė pagalba 1

Bendradarbiauta su atvejo vadybininke, ugdymosi įstaigų specialistais, Joniškio r. PK, TBK,

seniūnijų socialinio darbo specialistais, VVTAĮT, priklausomybių konsultantais, gydymo įstaigomis,

Socialinės paramos ir sveikatos skyriumi.

Rudiškių seniūnijoje socialinių įgūdžių ir palaikymo paslaugos teikiamos 9 šeimoms ir 23

vaikams.

Eil.

Nr.
Paslauga Paslaugų gavėjų skaičius

1. Lankytasi namuose 417

2. Psichologo pagalba 3

3. Atsisakė psichologo pagalbos 1

4. Numatyta psichologo pagalba -

5. Pozityvios tėvystės mokymai -

6. Gydytojo psichiatro konsultacijos 2

7. Mediacija -

8. Gydymas pagal Minesotos programą -

Bendradarbiauta su atvejo vadybininke, ugdymosi įstaigų specialistais, Joniškio r. PK, 

TBK, seniūnijos socialinio darbo specialistais, VVTAĮT, priklausomybių konsultantais, gydymo 

įstaigomis, Socialinės paramos ir sveikatos skyriumi.

Žagarės – Gaižaičių seniūnijoje socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos

teikiamos 12 šeimų ir 23 vaikams.

Eil.

Nr.
Paslauga Paslaugų gavėjų skaičius

1. Lankytasi namuose 500

2. Psichologo pagalba 2

3. Atsisakė psichologo pagalbos 1

4. Numatyta psichologo pagalba -

5. Pozityvios tėvystės mokymai -

6. Gydytojo psichiatro konsultacijos 1

7. Mediacija 4

8. Priklausomybių ligų konsultanto 5

Bendradarbiauta su atvejo vadybininke, ugdymosi įstaigų specialistais, Joniškio r. PK, TBK,

seniūnijų socialinio darbo specialistais, VVTAĮT, priklausomybių konsultantais, gydymo įstaigomis,

Socialinės paramos ir sveikatos skyriumi.

XII SKYRIUS

ASMENINĖS PAGALBOS  PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS TEIKIMO 2021 M.

ATASKAITA
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Asmeninė pagalba 2021 m. buvo teikiama 6 vyrams ir 9 moterims. 4 vyrai turėjo fizinę

negalią, 1- regos negalią, 1- kompleksinę negalią. 5 moterys turėjo fizinę negalią, 1- regos negalią, 1-

psichikos negalią, 2- kompleksinę negalią.

Pagalbą gavusių asmenų pasiskirstymas pagal amžių:

Negalia (amž.) 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90

Fizinė negalia 1 1 3 2 2

Regos negalia 1 1

Psichikos

negalia

1

Kompleksinė

negalia

2 1

Viso: 1 3 1 1 5 2 2

Asmens mokėjimas už asmeninę pagalbą:

Negalia (proc.) Iki 5% Iki 10% Iki 15 % Iki 20% Nemokamai

Fizinė negalia 2 3 2 - 2

Regos negalia - 2 - - -

Psichikos

negalia

- - - - 1

Kompleksinė

negalia

1 1 1 - -

Viso: 3 6 3 - 3

Suteiktų asmeninės pagalbos valandų skaičius:

Fizinė negalia – 420 val.

Regos negalia – 92 val.

Psichikos negalia – 24 val.

Kompleksinė negalia – 92 val.

Viso: 628 val.

Eil.

Nr.

Asmeninės

pagalbos

valandinis

įkainis (Eur)

Teiktos asmeninės pagalbos aprašymas

1. 7,50 Eur/val. Teikiamos paslaugos kasdiena: pagalba maitinantis, pagalba

rengiantis, naudojantis tualetu, prausiantis, orientavimasis aplinkoje,

orientavimasis laike, laikymasis dienos režimo, bendravimas.

Teikiamos paslaugos tris kartus savaitėje: pasivaikščiojimai lauke,

bendravimas, maisto produktų pirkimas, mokesčių mokėjimas.

Teikiamos paslaugos kas antrą savaitgalį: prausimas, vaistų

vartojimas, pagalba rengiantis, pagalba maitinantis, sauskelnių

keitimas, pagalba naudojantis tualetu, pagalba sėdantis ir gulantis.

Teikiamos paslaugos viena karta savaitėje: pagalba ir pavėžėjimas į

maisto prekių parduotuvę, pagalba mokant mokesčius, vaistų

pirkimas.

Teikiamos paslaugos pagal poreikį: palydėjimas ir pavėžėjimas į

gydimo įstaigą, palydėjimas į įstaigas, pagalba maisto prekių

parduotuvėje.
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2. 7,50 Eur/val. Teikiamos paslaugos kasdiena - laiko praleidimas lauke,

bendravimas, pagalba orientuojantis laike ir aplinkoje.

Teikiamos paslaugos kas antrą dieną - bendravimas, pagalba

apsirengiant, valgant, judant (atsisėdimas iš/į automobilį iš

neįgaliojo vežimėlio), nuvežimas/parvežimas iš/į hemodializes.

Teikiamos paslaugos pagal kliento poreikį - vykimas į gydymo

įstaigas, pagalba mokant komunalinius mokesčius. Pagalba

apsiperkant parduotuvėje, palydėjimas į įvairias įstaigas (bankas,

biblioteka, aklųjų draugija ). Maisto davinio paėmimas (neįgaliųjų

draugija ).

Teikiamos paslaugos kas antrą savaitgalį – pagalba valgant, kliento

apiprausimas, pagalba apsirengiant, judant neįgaliojo vežimėliu,

bendravimas. Pagalba naudojantis tualetu, pagalba orientuojantis

aplinkoje ir laike.
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