PATVIRTINTA
Joniškio rajono vaiko ir šeimos
gerovės centro direktoriaus
2019 m. sausio 18 d.
įsakymu Nr. V-10
JONIŠKIO RAJONO VAIKO IR ŠEIMOS GEROVĖS CENTRAS
VEIKLOS PROGRAMA
2019 m.
VIZIJA
Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centras – tai atviri visuomenei jaukūs namai,
užtikrinantys saugią ir orumą laiduojančią aplinką, teikiantys pagalbą globos ir šilumos,
savarankiškumo stokojančiam vaikui, padedantys jo socializacijos procese. Teikiantys visokeriopą
pagalbą socialinių problemų turinčioms šeimoms.
MISIJA
Teikti efektyvią socialinę-psichologinę pagalbą našlaičiams, netekusiems tėvų globos,
socialinės rizikos ir socialiai remiamų šeimų vaikams; globoti, sudarant tinkamas gyvenimo ir
ugdymo (ugdymosi) sąlygas, kurti šeimai artimą aplinką; atstovauti ir ginti globotinių (rūpintinių)
teises bei interesus, sudaryti sąlygas jų grįžimui į šeimą; ugdyti gebančius savarankiškai apsitarnauti
ir socializuotis nuolat kintančios aplinkos sąlygomis asmenis, veikiančius ir gyvenančius pagal
individualius sugebėjimus bei poreikius. Organizuoti budinčių globotojų, vaikus globojančių šeimų,
globėjų, įtėvių paiešką, atranką. Teikti ir organizuoti pagalbą vaikui, prižiūrimam budinčio
globotojo.
UŽDAVINIAI
Garantuoti kvalifikuotą socialinę, pedagoginę, psichologinę, specialiąją, medicininę ir
kt. pagalbą.
Užtikrinti be tėvų globos likusiam vaikui globą (rūpybą), ginti vaiko asmenines,
turtines teises ir teisėtus interesus.
Našlaičiams ir likusiems be tėvų globos vaikams sudaryti gyvenimo ir ugdymo(si)
sąlygas atitinkančias jų amžių, sveikatą ir brandą. Kurti šeimai artimą aplinką.
Atsižvelgiant į asmens individualybę, sveikatos būklę puoselėti jų dvasines ir fizines
galias.
Ugdyti asmens savivertę, savarankiškumą, kūrybiškumą, bendravimo, socialinius
įgūdžius, skatinti aktyvų dalyvavimą pačių ir kitų organizuojamose veiklose.
Dirbti socialinį darbą su vaiku ir jo tėvais, įgyvendinant vaiko laikinosios globos
(rūpybos) planą.
Sudaryti sąlygas našlaičiams, be tėvų globos likusiems vaikams nuolat ar laikinai
gyventi šeimoje.
Dirbti su vaiko tėvais bei kitais jo artimais giminaičiais, siekiant atkurti ar palaikyti
tarpusavio ryšius, sudarančius prielaidas vaikui grįžti į tėvų šeimą.
Bendradarbiauti su valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis sprendžiant
socialinio darbo su vaiko tėvų šeima organizavimo, globėjų (rūpintojų) paieškos bei įvaikinimo
klausimus.
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Parengti vaiką savarankiškam gyvenimui ir integracijai į visuomenėje.
VEIKLOS TIKSLAI
Sudaryti globotiniui (rūpintiniui) artimas šeimos aplinkai gyvenimo sąlygas,
atitinkančias jo amžių, sveikatą ir brandą.
Užtikrinti teikiamų socialinių ir ugdymo paslaugų kokybę.
Formuoti asmenybę, išreiškiančią savo individualius gebėjimus, mąstančią, atsakingą
už savo veiksmus, įsiliejančią į visuomenę, pasitikinčią savimi.
Užtikrinti vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugą.
Įtraukti tėvus, giminaičius, globėjus padėti vaikams įveikti socializacijos sunkumus.
Stiprinti mokymosi motyvaciją.
Išmokyti globotinius (rūpintinius) sveikai gyventi.
PRIEMONĖS
Bendrauti ir bendradarbiauti su ugdymo įstaigomis, Vaiko teisių apsaugos skyriumi,
Joniškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriumi, seniūnijų
socialiniais darbuotojais.
Teikti globotiniams (rūpintiniams) socialinę globą pagal sudarytus individualius
socialinių paslaugų teikimo planus.
Dirbti individualų darbą ir ugdyti dorovines, etikos, kultūros, sveikos gyvensenos
normas.
Įtraukti globotinius (rūpintinius) į aplinkos tvarkymą ir turto tausojimą.
Skatinti kuo aktyviau dalyvauti veikloje.
Palaikyti ryšį su globotiniais (rūpintiniais), kurie grįžo į šeimas, apsigyveno pas
globėjus, įtėvius.
VIDINĖ APLINKA, IŠTEKLIAI
STIPRYBĖS
Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centras
įsikūręs tam pritaikytose patalpose.

SILPNYBĖS
Per maža globotinių (rūpintinių) mokymosi
motyvacija.

Saugios ir sveikos aplinkos globotiniui
(rūpintiniui) užtikrinimas.

Vidaus tvarkos taisyklių pažeidinėjimai.

Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centro
materialinė bazė atitinka higienos reikalavimus.

Globotinių (rūpintinių) polinkis į žalingus
įpročius.

Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centre
dirba kvalifikuota socialinių darbuotojų
komanda.

Tėvai, globėjai mažai domisi vaikų ugdymosi
pasiekimais.

Globotinių (rūpintinių) priežiūra organizuojama
šeimyniniu principu.
Teikiamų paslaugų efektyvumas.
Darbuotojų ir vaiko bei jų tėvų, globėjų
santykiai grindžiami abipusės pagarbos,
tarpusavio supratimo pagrindu.

Bloga globotinių (rūpintinių) bendravimo
kultūra. Asmeninės atsakomybės, tvarkingumo
stoka.
Globotinių (rūpintinių) negebėjimas priimti
tinkamus sprendimus, žema savivertė.
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Nusistovėjusios tradicijos.
Stiprūs ryšiai su socialine kultūrine aplinka,
ugdymo įstaigomis.
Vaikai ruošiami savarankiškam gyvenimui,
formuojami darbiniai įgūdžiai, ugdomi sveikos
gyvensenos, kultūringo elgesio bei bendravimo
įgūdžiai, lytinis švietimas, vykdomas profesinis
orientavimas.
Socialinių darbuotojų profesinis tobulėjimas.
Racionalus materialinių ir finansinių išteklių
naudojimas.
IŠORINĖ APLINKA, VEIKSNIAI
GALIMYBĖS
Bendravimo su vaiko tėvais, globėjais kokybės
gerinimas.

GRĖSMĖS
Globotinių (rūpintinių) žalingi įpročiai.

Darbinių, savarankiškumo įgūdžių ugdymas.

Vaikų socialinis ir pedagoginis apleistumas,
higieninių įgūdžių stoka.

Sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas.
Profesinio orientavimo paslaugų teikimas.

Globotinių (rūpintinių) elgesio problemos,
abejingumas, bendravimo problemos.

Bendradarbiavimas su kitomis įstaigomis,
ruošiant globotinius (rūpintinius) savarankiškam
gyvenimui.

Kylančių pavojų iš aplinkos nesuvokimas.

Bendradarbiavimo tobulinimas su socialiniais
partneriais.

Kartais neigiama visuomenės nuostata į globos
namų vaiką.

Pagalbos teikimas globotiniams (rūpintiniams) ir
centro lankytojams, sprendžiant iškilusias
Neefektyvi socialinių darbuotojų, kurie dirba
problemas.
seniūnijose, veikla dirbant su vaiko tėvais dėl jų
grąžinimo į šeimą.
Dalyvavimas projektinėje veikloje.
Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas.
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METODINĖS VEIKLOS TOBULINIMAS
TIKSLAS: siekti nuolatinio socialinių darbuotojų tobulėjimo ir geresnės darbo
kokybės per 2019 m.
UŽDAVINIAI:
1. Perteikti ir realizuoti vertingą socialinių darbuotojų darbo patirtį.
2. Skatinti socialinių darbuotojų kūrybiškumą.
3. Analizuoti, tirti ir apibendrinti veiklos problemas. Kompetencijų įsivertinimas.
METODINĖS VEIKLOS PRINCIPAI
1.
2.
3.
4.
5.

Laisvanoriškumas
Demokratiškumas.
Bendradarbiavimas.
Koordinavimas.
Orientavimasis į analizę ir savianalizę.
METODINIO DARBO KRYPTYS

1. Kvalifikacijos kėlimas:
1.1. kursai;
1.2. seminarai;
1.3. metodiniai užsiėmimai
2. Saviugda:
2.1. savišvieta;
2.2. informacijos pasikeitimas;
2.3. keitimasis priemonėmis;
2.4. atviri renginiai.
DARBUOTOJŲ POSĖDŽIAI
Eil. Nr.
1.

Tema
Veiklos ataskaitos už 2018 m. tvirtinimas. Darbo planų 2019
m. pateikimas ir aptarimas.
Mokymosi rezultatų aptarimas.
Einamieji klausimai.

Data
Sausio mėn.

Vasario mėn.

2.
Veiklos programos 2019 m. patvirtinimas.
Veiklos ataskaitos už 2018 m. pristatymas ir patvirtinimas.
I semestro mokymosi, pamokų lankomumo aptarimas.
ISGP planų peržiūra, papildymas.
Einamieji klausimai.
3.

Vaikų problemų aptarimas, jų sprendimo būdai.
Einamieji klausimai.

Kovo mėn.
Balandžio mėn.

4.
Einamieji klausimai.
5.

Vaikų vasaros poilsio organizavimas ir planavimas.
Einamieji klausimai

Gegužės mėn.
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6.

Pasiruošimas naujiems mokslo metams. Skatinimo ir bausmių
sistemos aptarimas.
Einamieji klausimai.

Rugsėjo mėn.

8.

Globotinių (rūpintinių) ISGP peržiūra, aptarimas, papildymas.
Einamieji klausimai.

Spalio mėn.

Lapkričio mėn.

9.
Kalėdinio renginio aptarimas.
Globotinių (rūpintinių) mokymosi rezultatų ir pamokų
lankymo aptarimas.
Globotiniams (rūpintiniams) kylančių problemų Žagarės
gimnazijoje, specialiojoje mokykloje, Šiaulių profesinio
rengimo centre aptarimas, pagalba sprendžiant iškilusias
problemas.
Mokymosi motyvacijos skatinimas.
Einamieji klausimai.

10.

Įvykdytų tikslų ir uždavinių 2018 m. aptarimas.
Globotinių(rūpintinių) mokymosi rezultatų aptarimas.
Gairės 2019 m. veiklos programai.
Einamieji klausimai.

Gruodžio mėn.

RYŠIŲ SU VISUOMENE IR KITOMIS INSTITUCIJOMIS PROGRAMA
Priemonė
Bendravimas ir
bendradarbiavimas su
Joniškio r.
savivaldybės
institucijomis.

Veiklos tikslas
Ryšių palaikymas su
savivaldybės
administracija ir
skyriais.

Atsakingi asmenys
Direktorė, vyriausioji
socialinė darbuotoja,
vyr. buhalterė.

Bendradarbiauti su
ugdymo įstaigomis,
kuriose mokosi vaikai.

Glaudus ryšys,
sprendžiant globotinių
(rūpintinių) ugdymo
problemas.
Visuomenės
informavimas apie
įstaigos veiklą.

Direktorė, vyriausioji
socialinė darbuotoja,
socialiniai darbuotojai.

Bendravimas su
žiniasklaida

Bendradarbiavimas su
medicinos įstaigomis.

Globotinių (rūpintinių)
sveikatos problemų
sprendimas.

Bendradarbiavimas su
psichikos sveikatos
centru.

Sveikatos problemų
sprendimas.

Direktorė,
vyr. socialinė
darbuotoja
socialiniai darbuotojai.
Direktorė, vyriausioji
socialinė darbuotoja,
socialiniai darbuotojai
ir jų padėjėjai.
Socialiniai
darbuotojai.

Veiklos būdai
Ataskaitų ruošimas
apie įstaigos veiklą,
finansinės ataskaitos,
bendradarbiavimas
vaikų globos (rūpybos)
klausimais.
Lankytis ugdymo
įstaigose, kartu su
pedagogais spręsti
iškilusias problemas.
Straipsniai,
informaciniai
pranešimai spaudoje.
Sveikatos tikrinimasis,
esant
reikalui,
globotinių (rūpintinių)
hospitalizavimas.
Pagal poreikį lankytis
psichikos sveikatos
centre, kreiptis
pagalbos į specialistus.
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Bendrauti ir
bendradarbiauti su
miesto bendruomene.

Švenčių
organizavimas,
susitikimai.

Direktorė, vyriausioji
socialinė darbuotoja,
socialiniai darbuotojai.

Rėmėjų paieška,
bendradarbiavimas.

Supažindinimas su
centro veikla,
kylančiomis
problemomis, siekti jų
pagalbos.

Direktorė, vyriausioji
socialinė darbuotoja,
socialiniai darbuotojai.

Bendradarbiavimas su
policijos pareigūnais.

Prevencinis darbas,
kylančių problemų
sprendimas, dirbant su
linkusiais į
nusikaltimus
globotiniais
(rūpintiniais)
Dalintis gerąja
patirtimi, sudaryti
sąlygas globotiniams
(rūpintiniams)
bendrauti, plėsti
akiratį.

Direktorė, vyriausioji
socialinė darbuotoja,
socialiniai darbuotojai.

Ryšiai su kitomis
įstaigomis.

Direktorė, vyriausioji
socialinė darbuotoja,
socialiniai darbuotojai.

Dalyvauti šventėse,
kviesti į savo
organizuojamus
renginius, dalyvauti
talkose.
Propaguoti altruistinį
požiūrį į pagalbą
artimui, tikslingas
gautų lėšų ar daiktų
panaudojimas.
Ataskaitų teikimas
rėmėjams, Padėkos
dienos organizavimas.
Bendradarbiauti
vykdant prevencines
programas, kviestis
policijos darbuotojus
iškilus problemoms.

Bendradarbiauti su
Žagarės gimnazija,
Žagarės specialiąja
mokykla, Joniškio
Aušros gimnazija.
Dalyvauti bendrose
šventėse, renginiuose,
patiems vykti į svečius
ir kviestis pas save.

GLOBOTINIŲ (RŪPINTINIŲ) INTEGRACIJOS Į VISUOMENĘ PROGRAMA
Eil. Nr.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Turinys
Globotinių (rūpintinių) mokymasis Žagarės gimnazijoje, Žagarės specialiojoje
mokykloje, Šiaulių logopedinėje mokykloje, Šiaulių profesinio rengimo centre,
Joniškio ŽŪM.
Globotinių (rūpintinių) individualių gebėjimų ugdymas: Joniškio sporto centre,
popamokinės veiklos būreliai gimnazijoje, veikla Vaikų globos skyriuje.
Aktyvus renginių lankymas.
Dalyvavimas, konkursuose, šventėse.
Vaikų poilsis vasaros stovyklose.
Ekskursijos
Dalyvavimas talkose.
VIDAUS KONTROLĖS VEIKLOS PROGRAMA

Eil.Nr.
1.
2.

Priemonė
Taupumo programos
vykdymas.
Vaikų mityba

Uždaviniai
Pasiekti optimaliausių taupymo
rezultatų.
Siekti, kad vaikų mityba būtų
koloringa ir atitiktų higienos
reikalavimus.

Atsakingi asmenys
Visi darbuotojai
Socialiniai darbuotojai,
socialinių darbuotojų padėjėjai

7
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

Bendradarbiavimas su
ugdymo įstaigomis.
Dienos režimo
laikymasis.

Vaikų mokymosi ir elgesio
rezultatai.
Laikytis nustatytų vidaus
tvarkos taisyklių.

Vyr. socialinė darbuotoja,
socialiniai darbuotojai.
Direktorė,
vyr. socialinė darbuotoja,
socialiniai darbuotojai.
Vyr. socialinė darbuotoja,
socialiniai darbuotojai.

Globotinių (rūpintinių) Siekti, kad užsibrėžti tikslai būtų
užimtumo plano
įvykdomi.
vykdymas.
Globos namų šeimynų Siekti, kad užsibrėžti tikslai būtų Šeimynų socialiniai darbuotojai.
veiklos planų
įvykdomi.
vykdymas.
Individualių socialinės
Siekti, kad ISGP planai būtų
Vyr. socialinė darbuotoja,
globos planų sudarymas
sudaromi atvykus naujam
socialiniai darbuotojai, spec.
ir peržiūra.
globotiniui (rūpintiniui), laiku
pedagogas.
jie būtų patikslinami ir
peržiūrimi.
Globotinių (rūpintinių)
Užtikrinti reikiamų dokumentų
Vyr. socialinė darbuotoja.
asmens bylų sudarymas bylose kaupimą ir registravimą.
ir tvarkymas.
Sanitarinių higieninių Nuolat domėtis higienos įgūdžių
Direktorė, vyr. socialinė
reikalavimų vykdymas.
ugdymu globotiniams
darbuotoja.
(rūpintiniams) ir įstaigos
higienine būkle.
Personalo darbo
Pareiginiuose nuostatuose
Direktorė, vyr. socialinė
kontrolė
aprašytų pareiginių funkcijų
darbuotoja.
vykdymas.
Socialinių darbuotojų
Skatinti socialinius darbuotojus
Direktorė, vyr. socialinė
kvalifikacijos kėlimas ir
kelti kvalifikaciją, atestuotis
darbuotoja.
atestacija
Socialinių darbuotojų ir
Nuolat
Direktorė, vyr. socialinė
jų padėjėjų darbo būdų
darbuotoja
ir metodų analizė
Kišenpinigių mokėjimo
Nuolat
Direktorė, vyr. socialinė
tvarkos vykdymo
darbuotoja
kontrolė. Auklėtinių
lėšų apskaitos
dokumentų tvarkymo
kontrolė
Darbo saugos
Nuolat
Direktorė, vyr. socialinė
instrukcijų ir žurnalų
darbuotoja
pildymo ir
instruktavimų kontrolė
Dokumentacijos
Nuolat
Direktorė, vyr. socialinė
pildymo kontrolė
darbuotoja
Nuolatinė
Nuolat
Direktorė, vyr. socialinė
administracijos
darbuotoja
vykdoma priežiūra savo
darbo srityje
Naujų darbuotojų darbo
Pagal poreikį
Direktorė, vyr. socialinė
kontrolė, adaptacijos
darbuotoja
problemų sprendimas
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GLOBOTINIŲ (RŪPINTINIŲ) SAVARANKIŠKO GYVENIMO ĮGŪDŽIŲ
UGDYMO PROGRAMA

Uždavinys

Priemonės pavadinimas

Atsakingi asmenys

1. Sukurti savarankiškų įgūdžių
formavimąsi užtikrinančią
aplinką.

1.1. Trūkstamo inventoriaus
įsigijimas.

Direktorė, ūkvedys

1.2. Organizuoti šeimynose maisto
gaminimą ir savitvarką.

Socialiniai darbuotojai,
socialinių darbuotojų
padėjėjai.
Socialiniai darbuotojai,
socialinių darbuotojų
padėjėjai.
Socialiniai darbuotojai,
socialinių darbuotojų
padėjėjai.
Socialiniai darbuotojai,
socialinių darbuotojų
padėjėjai.
Socialiniai darbuotojai.

1.3. Organizuoti šeimynų patalpų,
aplinkos tvarkymo dienas.
1.4. Laikytis dienos režimo.
1.5. Ugdyti higienos įgūdžius.

2. Organizuoti tėvų globos
netekusių vaikų švietimą.

1.6. Socialinių įgūdžių ugdymas
apsiperkant, tvarkant pinigų apskaitą
ir kt.
2.1. Sudaryti sąlygas globotiniams
(rūpintiniams) mokytis bendrojo
lavinimo, profesinėse, aukštosiose
mokyklose.
2.2. Rengti diskusijas, paskaitas su
globotiniais (rūpintiniais) sveikos
gyvensenos, žalingų įpročių
prevencijos temomis.
2.3. Rengti diskusijas, pokalbius su
globotiniais (rūpintiniais) lytinio
auklėjimo temomis.
2.4. Organizuoti pokalbius apie
sveikos mitybos svarbą žmogaus
gyvenime.
2.5. Asmens higienos įgūdžių
ugdymas.
2.6. Organizuoti pokalbius,
diskusijas tema „Ligų profilaktika“.

3. Organizuoti globotinių
(rūpintinių) sveikatos priežiūrą.

3.1. Laiku organizuoti medicininę
priežiūrą.
3.2. Sanatorinio vaikų gydymo
organizavimas.

Socialiniai darbuotojai

Vyr. socialinė darbuotoja,
socialiniai darbuotojai.
Vyr. socialinė darbuotoja,
socialiniai darbuotojai.
Socialiniai darbuotojai.

Socialiniai darbuotojai,
socialinių darbuotojų
padėjėjai.
Socialiniai
darbuotojai,socialinių
darbuotojų padėjėjai
Socialiniai darbuotojai,
socialinių darbuotojų
padėjėjai
Socialiniai darbuotojai,
socialinio darbuotojo
padėjėjai
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3.3. Laiku organizuoti medicininį
sveikatos patikrinimą.
3.4. Globotinių (rūpintinių)
neįgalumo pažymėjimų tvarkymas.

Socialiniai darbuotojai,
socialinio darbuotojo
padėjėjai.
Vyr. socialinė darbuotoja,
socialiniai darbuotojai

SOCIALINIS DARBAS SU TĖVAIS IR GLOBĖJAIS
Priemonė
Darbas su globotinių
(rūpintinių) tėvais ir
artimais
giminaičiais.

Veiklos tikslas
Skatinti tėvus,
giminaičius bendrauti
su vaikais, pasiimti
savaitgaliais į šeimą.

Atsakingi asmenys
Vyr. socialinė
darbuotoja, socialiniai
darbuotojai, globos
koordinatorė.

Atvirų durų dienų,
švenčių
organizavimas.

Supažindinti
visuomenę, vaikų
tėvus, globėjus su
globos namų veikla,
globotinių
(rūpintinių) gyvenimo
sąlygomis, jų menine
kultūrine veikla,
pasiekimais.

Įstaigos darbuotojai.

Veiklos būdai
Individualūs pokalbiai su
tėvais, giminaičiais, sąlygų
tėvams, giminaičiams
bendrauti su vaikais
sudarymas.
Organizuoti vaikų darbelių
parodas, parodyti meninius
vaikų gebėjimus koncertų
metu.

JONIŠKIO RAJONO VAIKO IR ŠEIMOS GEROVĖS CENTRAS
VAIKŲ GLOBOS SKYRIAUS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS
1. 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.
2. 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.
3. 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 globotinių interesams tvarkant dokumentus socialiniam
būstui įsigyti.
4. Apgyvendinimas –vaikui suteikiamas gyvenamasis plotas, apgyvendinant 2-3 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.)
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patalpomis, teritorija. Teikiamos komunalinės ir buitinės paslaugos (skalbimo, aprangos priežiūros,
patalpų tvarkymo ir kt.).
5. Maitinimas – maitinimo paslauga globos namuose gyvenantiems vaikams teikiama 5 kartus per
dieną. Organizuojant maitinimą, vadovaujamasi galiojančia higienos norma ir teisės aktais.
Vaikams, atsižvelgiant į jų savarankiškumo lygį ir pageidavimus, sudaromos sąlygos pasigaminti
maisto savo poreikiams.
6. 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
reikalavimus.
7. Socialinis ir pedagoginis darbas, bendravimas – socialinis ir pedagoginis darbas vaikams
organizuojamas pagal individualius socialinės globos planus, kuriuos rengia tiesiogiai su vaiku
dirbantys specialistai. Vaikas skatinamas turėti asmeninį patikėtinį (savąjį asmenį).
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.
7.1. Ugdymo organizavimas – sudarytos sąlygos mokyklinio amžiaus vaikams mokytis bendrojo
lavinimo mokyklose. Sudarytos galimybės gauti neformalaus ugdymo paslaugas ugdymo, miesto
įstaigose ir vaikų globos skyriuje
(dainavimo, muzikos, sporto, dailės, šokio, kompiuterinio
raštingumo). Sudarytos sąlygos nepilnamečiams, baigusiems pagrindinę mokyklą, tęsti mokslus
profesinėse mokyklose.
7.2. 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. Vaikai turi asmenines
sąskaitas banke.
7.3.

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.
7.4. Laisvalaikio organizavimas – sudarytos sąlygos vaikų saviraiškai, parenkant jų poreikiams ir
pomėgiams atitinkančias ugdymo įstaigas. Vyksta 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 koncertus, teatrus, parodas,
sportinius renginius, šventes visuomenėje ir kt. Sudaromos galimybės dalyvauti meninės
saviraiškos veikloje globos namuose (dainavimo, šokių, dailės ir kituose projektuose), sportinėje
veikloje. Sudaromos sąlygos dalyvauti meninės saviraiškos, visuomeninėje ir kt. veikloje už
įstaigos ribų. Sudarytos sąlygos ugdytiniams dalyvauti bendruomenės gyvenime per įvairią veiklą.
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Visiems vaikams sudarytos sąlygos naudotis televizoriumi, žiūrėti video filmus, žaisti stalo
žaidimus, mokytis kompiuterinio raštingumo.
7.5. Pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kt. pobūdžio pagalba – pagalba teikiama
vaikams, nesugebantiems tenkinti savo fiziologinių bei higieninių poreikių
7.6. Asmeninės higienos paslaugų organizavimas – 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.
7.7. 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
darbuotojais, globėjais. 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.
VYRIAUSIOJO SOCIALINIO DARBUOTOJO VEIKLOS PLANAS
Tikslas:
Visapusiška socialinė pagalba globotiniui (rūpintiniui).
Uždaviniai:
1. Susipažinti, analizuoti ir keisti globotinių (rūpintinių) socialinę aplinką, įtakojančią mokymosi
motyvaciją, sveiką gyvenseną, higieną.
2. Vykdyti prevencinę veiklą.
3. Padėti soc. darbuotojams ugdyti vaikus, suprasti jų socialinius ir psichologinius poreikius.
4. Padėti spręsti globotinių (rūpintinių) adaptacijos, socializacijos ir mokymosi procese kylančias
problemas, teikti individualias konsultacijas.
5. Kaupti, analizuoti ir sisteminti informaciją apie globotinius (rūpintinius).
6. Vykdyti profesinį informavimą.
7. Organizuoti vaikų globos skyriaus socialinių darbuotojų ir soc. darbuotojų padėjėjų veiklą.
8. Bendradarbiauti su kitais centro specialistais sprendžiant socialines problemas.
9. Dalyvauti darbo grupėje rengiant ISGP.
10. Bendradarbiavimas su VTAS, Joniškio r. savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir
sveikatos skyriumi, gimnazija, kitomis ugdymo įstaigomis.
11. Atstovauti globotinius (rūpintinius) visose įstaigose, teisėsaugos ir kitose institucijose.
Eil.
Nr.

Veiklos turinys
1.

2.
3.

Darbas su į pamokas vėluojančiais ir mokyklos
nelankančiais vaikais, priežasčių aiškinimasis, pagalba
šioms priežastims šalinti.
Darbas su soc. darbuotojais ir soc. darbuotojų padėjėjais.
Konsultacijos su gimnazijos pedagogais ir kitais
specialistais.

Data
Nuolat

Nuolat
Nuolat
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Dalyvavimas socialinių darbuotojų susirinkimuose.
Dokumentų tvarkymas, informacijos apie globotinius
(rūpintinius) kaupimas, bylų tvarkymas.
Bendradarbiavimas su VTAS, PPT, savivaldybės ir
seniūnijų soc. darbuotojais ir kitomis įstaigomis
Socialinių darbuotojų konsultavimas dėl globotinių
elgesio ir kitų problemų.
Dalyvavimas prevencinėje veikloje.
Dalyvavimas vaiko ISGP sudaryme
Globotinių (rūpintinių) atstovavimas įvairiose įstaigose,
teismuose.
Dalyvavimas seminaruose, konferencijose.
Profesinis informavimas, profesinio orientavimo
informacijos paieška ir informacijos kaupimas.
ŽSPC globotinių anketinės apklausos organizavimas.
ŽSPC socialinių darbuotojų kompetencijų įvertinimas.

Kiekvieną mėnesį
Nuolat
Nuolat
Nuolat
Kas mėnesį
Kas pusmetį
Pagal poreikį
Pagal poreikį
Nuolat
Pagal poreikį
Pagal poreikį

PSICHOLOGO VEIKLOS PLANAS
2019 m.
Veiklos tikslas – teikti kvalifikuotą psichologinę pagalbą Joniškio rajono vaiko ir
šeimos gerovės centro globotiniams (rūpintiniams), jų tėvams ir įtėviams.
Uždaviniai:
1. Nustatyti vaikų psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas ir padėti jas
spręsti.
2. Stiprinti tėvų (globėjų), įtėvių gebėjimą bendrauti su vaikais, turinčiais
psichologinių problemų.
3. Kurti saugią ir sveiką aplinką.
4. Vykdyti Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centro bendruomenės
psichologinį švietimą.
Eil.
Nr.
1.
1.1.

1.2.

2.
2.1.
2.2.
2.3.

Priemonės
Konsultacinė veikla
Individualus darbas su vaikais,
sprendžiant elgesio, mokymosi ir
emocines problemas.
Individualus darbas su vaikų
tėvais (globėjais), įtėviais
sprendžiant emocines, elgesio,
mokymosi bei adaptacijos
problemas.
Tiriamoji veikla
Sociometrinis tyrimas
Adaptacijos tyrimas
Darbuotojų psichosocialinių rizikų
vertinimas (pagal poreikį)

Data

Atsakingi
vykdytojai

2019 m.

D. Beinoras

2019 m.

D. Beinoras

2019 m.
2019 m.
2019 m.

D. Beinoras
D. Beinoras
D. Beinoras

Komentarai

Pagal poreikį
Pagal poreikį
Tyrimas skirtas
Joniškio rajono
vaiko ir šeimos
gerovės centro
darbuotojų
psichosocialinių
rizikų
vertinimui.
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2.4.
3.
3.1.

Kiti užsakomieji tyrimai
Šviečiamoji veikla
Atsipalaidavimo ir klausymo
užsiėmimai.

2019 m.

D. Beinoras

Pagal poreikį

2019 m.

D. Beinoras

3.2.

Emocinio intelekto ugdymas

2019 m.

D. Beinoras

3.3.

Socialinių įgūdžių ugdymas

2019 m.

D. Beinoras

3.4.
4.
4.1.

Kita šviečiamoji veikla
Prevencinė veikla
Užsiėmimai skirti prevencijai
(pagal poreikį)

2019 m.

D. Beinoras

Mandalų
piešimas,
grupiniai ir
individualūs
užsiėmimai.
Individualūs ir
grupiniai
užsiėmimai,
paskaitos, filmų
peržiūros.
Individualūs ir
grupiniai
užsiėmimai,
paskaitos, filmų
peržiūros.
Pagal poreikį

2019 m.

D. Beinoras

4.2.

Renginiai, skirti savaitei „Be
patyčių“.
Kiti renginiai ir užsiėmimai

2019 m. kovo mėn.

D. Beinoras

2019 m.

D. Beinoras

2019 m. kiekvieną
mėnesį
2019 m.

D. Beinoras

2019 m.

D. Beinoras

4.3.

5.
5.1.
5.2.
5.3.

Kvalifikacijos tobulinimas
Dalyvavimas psichologų
metodiniame būrelyje.
Dalyvavimas kvalifikacijos
kėlimo kursuose
Kiti kvalifikacijos kėlimo būdai
(seminarų, pranešimų klausymas,
skaitymas ir rašymas).

Paskaitos,
seminarai,
diskusijos.

Paskaitos,
seminarai,
diskusijos.

D. Beinoras

„NENUORAMŲ“ ŠEIMYNOS VEIKLOS PROGRAMA
Uždaviniai
1. Sudaryti globotiniams (rūpintiniams) saugias ir sveikas gyvenimo ir mokymosi sąlygas.
2. Ugdyti globotinių (rūpintinių) asmens higienos, savitvarkos, sveikos gyvensenos nuostatas.
3. Ugdyti savarankiškumą, motyvaciją pačiam tvarkytis įvairiose kasdieninio gyvenimo
situacijose.
4. Mokyti globotinius (rūpintinius) palaikyti ilgalaikius, tvirtus, teigiamus ryšius su
artimaisiais.
5. Skatinti ir stiprinti globotinių (rūpintinių) motyvaciją mokslui.
6. Suteikti informaciją ir pagalbą globotiniui (rūpintiniui) renkantis profesiją.
7. Mokyti tikslingai planuoti išlaidas ir pajamas.
8. Vykdyti globotinių (rūpintinių) individualų socialinį ir psichologinį konsultavimą.
9. Bendradarbiauti su visuomeninėmis ir kitomis organizacijomis.
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STIPRYBĖS
Stiprūs ryšiai su socialine, kultūrine
aplinka, ugdymo įstaigomis, vietine
bendruomene.
Saugios ir sveikos aplinkos globotiniui
(rūpintiniui) užtikrinimas.
Šiltų ryšių palaikymas su artimaisiais.
Komandinis darbas.
Globotinių (rūpintinių) savarankiškumas
kasdieniniuose darbuose.
Šeimyniniu principu organizuojama
globotinių (rūpintinių) priežiūra.

SILPNYBĖS
Vidaus tvarkos taisyklių pažeidinėjimas.
Tėvai, globėjai mažai domisi vaikų ugdymosi
pasiekimais.
Globotinių (rūpintinių) polinkis į žalingus įpročius.
Globotinių (rūpintinių) žema savivertė, negebėjimas
priimti tinkamus sprendimus.
Bloga globotinių (rūpintinių) bendravimo kultūra.

GALIMYBĖS
Darbinių, savarankiškumo įgūdžių
ugdymas.
Profesinio orientavimo paslaugų
teikimas.
Bendravimo su vaiko tėvais, globėjais
kokybės gerinimas.
Bendradarbiavimas su kitomis
įstaigomis, ruošiant globotinius
(rūpintinius) savarankiškam gyvenimui.
Pagalbos teikimas globotiniams
(rūpintiniams) sprendžiant iškilusias
problemas.

GRĖSMĖS
Globotinių (rūpintinių) žalingi įpročiai.
Vaikų socialinis ir pedagoginis apleistumas, higieninių
įgūdžių stoka.
Globotinių
(rūpintinių)
elgesio
problemos,
abejingumas, bendravimo problemos.
Kylančių pavojų iš aplinkos nesuvokimas.

Veiklos
pavadinimas

Laikas
ir vieta

Tikslai ir uždaviniai

Atsakingas
vykdytojas

Individualūs
pokalbiai,
darbas grupėse

Pagal
poreikį

Tikslas: Parengti savimi
pasitikintį, komunikabilų,
įvairius gyvenimo sunkumus
gebantį įveikti jaunuolį.
Uždaviniai:
1. Supažindinti su
šeimynos taisyklėmis,
su globotinio
(rūpintinio) teisėmis ir
pareigomis.
2. Mokyti prisiimti
atsakomybę už savo
kasdienį elgesį.
3. Ugdyti pasitikėjimą
savimi ir savo
gebėjimais.
4. Padėti pasijusti

Soc.
darbuotojai,
soc.
darbuotojo
padėjėjai

Pastabos
(priemonės,
numatomos išlaidos)
Mokyti suprasti
pareigų reikšmę ir
svarbą, gebėjimą
prisiimti ir atlikti
įsipareigojimus.
(spalvotas popierius,
baltas popierius,
pasirašyti šeimynos
taisykles).

15

Globotinių
(rūpintinių)
supažindinimas
su tolerancijos
sąvoka kitų
žmonių
atžvilgiu.

Pagal
poreikį

Higienos
įgūdžių
ugdymas

Nuolat

Fizinės
sveikatos
stiprinimas

Nuolat

Psichikos
sveikatos
stiprinimas

Nuolat

bendruomenės nariu,
atsakingu už sprendimų
priėmimą.
Tikslas: padėti globotiniams
(rūpintiniams) suprasti
tolerancijos sąvoką, požiūrį į
kitą žmogų.
Uždaviniai: lapkričio 16 d.
paminėti tolerancijos dieną.

Soc.
darbuotojai,
soc.
darbuotojo
padėjėjai

Lietuviai labiausiai
jaučiasi
diskriminuojami dėl
amžiaus, lyties ir
fizinės bei psichinės
negalios. Padėti
globotiniams
suvokti, kas yra
tolerancija.
(pasidaryti popietę
tolerancijos dienai
paminėti).
Popierius, rašomos
priemonės, diskų
grotuvas).

Tikslas: Higienos įgūdžių
palaikymas ir stiprinimas.
Uždaviniai:
1. Padėti įgyti savęs
priežiūros ir higienos
įgūdžių.
2. Ugdyti nuostatą
rūpintis savo kūnu ir
gera savijauta.
3. Kontroliuoti asmens
higienos laikymąsi.
Tikslas: Rūpintis globotinio
sveikata ir saugumu.
Uždaviniai:
1. Suteikti žinių apie
sveiką mitybą.
2. Padėti suprasti galimo
rizikingo elgesio
padarinius ir pasekmes.
3. Išmokyti vertinti ir
rūpintis savo sveikata.

Soc.
darbuotojai,
soc.
darbuotojo
padėjėjai

Padėti įgyti ir
palaikyti higienos
įgūdžius.
Pasirūpinti higienos
priemonių
nupirkimu.
Padėti suvokti
sveikatą kaip
vertybę.

Soc.
darbuotojai,
soc.
darbuotojo
padėjėjai

Tikslas: Išsiaiškinti priežastis,
trukdančias sėkmingai
ugdytinio socializacijai.
Uždaviniai:
1. Ugdyti gebėjimą
atpažinti ir įvardyti
savo jausmus.
2. Ugdyti pasitikėjimą
savimi bendraujant su
kitais.
3. Ugdyti pagarbą,

Soc.
darbuotojai,
soc.
darbuotojo
padėjėjai.

Padėti geriau
suvokti gyvybei ir
sveikam augimui
svarbius poreikius.
Mokyti, kad patekus
į bėdą, būtina apie
tai pranešti,
paprašyti pagalbos.
Pratinti pasirinkti
saugius žaidimus ir
žaidimų vietas.
Tobulinti gebėjimą
tiksliai išreikšti
jausmus, ketinimus,
idėjas.
Padėti suvokti, kad
kiekvienas turi teisę
jausti ir išreikšti ne
tik gerą savijautą,
bet ir pyktį,
nuoskaudą, liūdesį.
Padėti atpažinti
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toleranciją ir
dėmesingumą kitam.

Mokymosi
motyvacijos
stiprinimas

Mokslo
metų
eigoje

Tikslas: Globotinių mokymosi
motyvacijos stiprinimas,
palaikymas ir skatinimas.
Uždaviniai:
1. Domėtis gautais
rezultatais ir mokymosi
sunkumais.
2. Skatinti tobulėti ir
siekti sau išsikeltų
tikslų.
3. Skatinti mąstyti apie
savo ateities siekius.

Spec.
pedagogas,
soc.
darbuotojai,
soc.
darbuotojo
padėjėjai

Profesinis
orientavimas

Metų
eigoje

Vyr. soc.
darbuotoja,
soc.
darbuotojai,
soc.
darbuotojo
padėjėjai

Prevencinė
veikla

Visus
metus

Tikslas: Organizuoti
globotinių (rūpintinių)
profesinį orientavimą,
konsultavimą ir informavimą.
Uždaviniai:
1. Mokyti planuoti savo
ateitį, analizuoti
svajones, viltis, riziką.
2. Padėti pažinti savo
gebėjimus ir polinkius.
3. Suteikti informaciją
apie pasirinktas
mokymo įstaigas.
4. Suteikti reikalingą
pagalbą stojant ir
įsikuriant mokymosi
įstaigoje.
Tikslas: Užkirsti kelią
neigiamų socialinių reiškinių
atsiradimui.
Uždaviniai:
1. Ugdyti asmenį,
motyvuotą gyventi
sveikai, nevartoti
tabako, alkoholio ir
kitų psichiką
veikiančių medžiagų.
2. Vykdyti ankstyvų
lytinių santykių ir su
jais susijusių problemų,
lytinio išnaudojimo ir
priekabiavimo

Soc.
darbuotojai,
soc.
darbuotojo
padėjėjai

priešišką,
konstruktyvų ir
nuolankų elgesį.
Psichologės
konsultacijos.
Bendradarbiavimas
su vaiko mokymosi
įstaiga.
Pagalba atliekant
namų darbų
užduotis.
Mokyti siekti realių
ir įgyvendinamų
tikslų.
Mokymas prisiimti
asmeninę
atsakomybę.
Aprūpinimas
kanceliarinėmis
priemonėmis.
Pagalba
globotiniams, realiai
vertinant savo
galimybes.
Supažindinti
globotinius su
profesijų įvairove.
Teigiamo požiūrio į
darbą, profesinį
pasirengimą
formavimas.
(aplankyti:
profesines
mokyklas,
reikalingas
transportas).
Pokalbiai apie
žalingus įpročius,
priklausomybes,
apie jų sukeliamas
ligas.
Mokyti suprasti
tabako, alkoholio,
psichotropinių
medžiagų vartojimo
priežastis ir
padarinius.
Padėti suvokti
lytiškumo raišką ir
sampratą, gebėjimą
atsispirti kvietimui,

17
prevenciją.

Savarankiško
gyvenimo
įgūdžių
ugdymas

Turiningas
vaikų
laisvalaikis

Visus
metus

Visus
metus

Tikslas: Parengti ugdytinius
savarankiškam gyvenimui už
globos namų ribų.
Uždaviniai:
1. Tobulinti gebėjimą
numatyti savo
gyvenimo pokyčius ir
planuoti, kaip juos
įveikti.
2. Mokyti savarankiškai ir
ekonomiškai apsipirkti.
3. Supažindinti
globotinius su maisto
ruošimo būdais.
4. Mokyti analizuoti
galimus sunkumus,
numatyti jų įveikimo
būdus.
5. Ugdyti darbinius
įgūdžius.
6. Ugdyti gebėjimą
tvarkytis kasdienėse ir
rizikos situacijose.
Tikslas: Saviraiškos
skatinimas, organizuojant
veiklą, skirtą protiniam ir
fiziniam lavinimui, darbiniam
ir estetiniam ugdymui.
Uždaviniai:
1. Skatinti globotinius
pajusti grožį,
kultūringai švęsti
šventes, savo darbais
puošti aplinką.
2. Dalyvauti už globos
namų vykstančiuose
renginiuose.

Soc.
darbuotojai,
soc.
darbuotojo
padėjėjai

Soc.
darbuotojai,
soc.
darbuotojo
padėjėjai

kartais net
spaudimui lytiškai
santykiauti.
(užsiregistruoti
savaitė „Be patyčių2018“, įtraukti kartu
Žagarės
specialiosios
mokyklos
bendruomenę).
Pagalba įgyjant
praktinių įgūdžių
apsiperkant maisto
parduotuvėje,
planuojant išlaidas,
gaminant maisto
patiekalus.
Pagalba sudarant
,,Gyvenimo kelio“
planą.
Pagalba sudarant
tikslo siekimo
veiksmų planą.
Pagalba globotiniui
apsiperkant ir
atsiskaitant banko
kortele.

Vaikų asmeninių
švenčių
organizavimas,
gebėjimų lavinimas,
ekskursijų
organizavimas,
išvykų į gamtą
organizavimas.
Sudaryti sąlygas
atsiskleisti, tobulinti
meninius gabumus
ir gebėjimus per
užimtumo
specialistės
rengiamus
užsiėmimus.
Namų ir aplinkos
tvarkymas, švaros
palaikymas.
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Diskusijos
globotinius
dominančiomis
temomis.
Socialinių ryšių
palaikymas su
globotinių
šeimomis

Visus
metus

Tikslas: Skatinti vaikus
palaikyti ryšius su
giminaičiais.
Uždaviniai:
1. Teikti informaciją
tėvams ir globėjams,
jiems rūpimais
klausimais apie vaiką.
2. Mokyti vaikus
palaikyti ilgalaikius ir
tvirtus teigiamus
ryšius.
3. Organizuoti tėvų,
globėjų bendravimą su
vaiku.
4. Padėti analizuoti
šeimos struktūros,
vertybių, gyvenimo
būdo ir interesų
ypatumus.

Soc.
darbuotojai,
soc.
darbuotojo
padėjėjai,
GIMK
darbuotojos.

Tėvų ir globėjų
dalyvavimas
įstaigos ir šeimynos
organizuojamose
šventėse. „Šeimos
dienos minėjimas“.

Ryšių su
Visus
visuomeninėmis metus
ir kitomis
organizacijomis
palaikymas.

Tikslas: Bendravimas ir
bendradarbiavimas su
visuomeninėmis ir kitomis
organizacijomis.
Uždaviniai:
1. Palaikyti ryšius su
miesto įstaigomis ir
organizacijomis.
2. Bendrauti ir
bendradarbiauti su
seniūnijos, socialinių
įstaigų socialiniais
darbuotojais,
dirbančiais su
socialinės rizikos
šeimomis.
Tikslas: Komandinis darbas
sudarant ir realizuojant vaiko
vystymosi ir ugdymo planą.
Uždaviniai:
1.Dalyvauti sudarant ir
įgyvendinant vaiko
individualios socialinės globos
planą.
2.Pasirūpinti rūbų bei kito
inventoriaus nupirkimu ir

Soc.
darbuotojai,
soc.
darbuotojo
padėjėjai

Sveikinimai švenčių
progomis,
lankymasis,
dalyvavimas
renginiuose.
Kompleksinės
pagalbos globotiniui
teikimas, įtraukiant
kuo daugiau artimos
vaiko aplinkos
žmonių. (reikalingas
transportas)

Soc.
darbuotojai,
soc.
darbuotojo
padėjėjai

Bendradarbiavimas
sudarant ir
įgyvendinant vaiko
individualios
socialinės globos
planą, pasirūpinant
inventoriaus
nupirkimu bei
pakeitimu.
Pagalba vaikui

Veikla
komandoje

Visus
metus
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pakeitimu.
Socialinių
darbuotojų
kvalifikacijos
kėlimas

Nuolat

apsiperkant.

Tikslas: Tobulinti socialinio
darbuotojo kvalifikaciją.
Uždaviniai:
1. Dalyvavimas
seminaruose, paskaitų
klausymas.
2. Metodinės medžiagos
rinkimas, informacijos
kaupimas.
3. Dalijimasis gerąja
patirtimi socialinių
darbuotojų
susirinkimuose.

Soc.
darbuotojai

Transporto išlaidos.

„ANGELIUKŲ“ ŠEIMYNOS DARBO PLANAS
2019 M.
Uždaviniai
1. Įvertinti globotinių (rūpintinių) savybes ir išskirti poreikių sritis.
2. Sudaryti Vaikų individualios socialinės globos planą.

3. Išmokyti pasigaminti maistą ir išsiskalbti rūbelius.
4. Skatinti globotinių mokymosi motyvaciją, stebėti ir sisteminti, analizuoti globotinių elgesį ir
mokymosi pokyčius.
5. Ugdyti globotinių (rūpintinių) pilietiškumo, sveikos gyvensenos, asmens higienos, savitvarkos,
socialinių įgūdžių ugdymo nuostatas.
6. Vykdyti globotinių (rūpintinių) individualų socialinį ir psichologinį konsultavimą.
7. Mokyti kuo didesnio globotinių (rūpintinių) darbinių įgūdžių savarankiškumo.
8. Konsultuoti, orientuoti, organizuoti pagalbą globotiniui (rūpintiniui) savarankiškai ir tinkamai
pasirenkant profesiją.
9. Užtikrinti globotinių (rūpintinių) priežiūrą, saugumą, sveikatą ir žalingų įpročių prevenciją.
10. Mokyti globotinius (rūpintinius) tinkamai pasiskirstyti savo lėšas.
11. Užmegzti ir palaikyti socialinius ryšius tarp globotinio (rūpintinio), jo šeimos ir atitinkamų
sričių specialistų.
STIPRYBĖS
Šeimyna turi savo atskiras gyvenamąsias
patalpas.
Globotiniams (rūpintiniams) užtikrinama
saugi ir sveika aplinka.
Šeimyniniu principu organizuojama vaikų
priežiūra.
Teikiamos efektyvios paslaugos.
Komandinis darbas.
Nusistovėjusios tradicijos.
Palaikomi ryšiai su mokymo įstaigomis.
Vaikai ruošiami savarankiškam
gyvenimui.

SILPNYBĖS
Menka globotinių (rūpintinių) motyvacija mokslui.
Globotinių (rūpintinių) tėvai, globėjai, artimieji mažai
domisi vaikais globos namuose.
Globotinių (rūpintinių) polinkis į žalingus įpročius.
Labai žema globotinių (rūpintinių) savivertė.
Grubi globotinių (rūpintinių) bendravimo kultūra.
Dažna darbuotojų kaita.
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GALIMYBĖS
Bendravimo su vaiko tėvais kokybės
gerinimas.
Darbinių, savarankiškumo įgūdžių
ugdymas.
Sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas.
Profesinio orientavimo paslaugų teikimas.
Pagalbos teikimas globotiniams
(rūpintiniams) sprendžiant iškilusias
problemas.

GRĖSMĖS
Globotinių (rūpintinių) žalingi įpročiai.
Kasdieninių įgūdžių, higienos, asmeninės atsakomybės
stoka.
Vaikų socialinis ir pedagoginis apleistumas, higieninių
įgūdžių stoka.
Globotinių (rūpintinių) elgesio problemos, abejingumas,
bendravimo problemos.
Kylančių pavojų iš aplinkos nesuvokimas.

Veiklos
pavadinimas

Laikas
ir vieta

Tikslai ir uždaviniai

Atsakingas
vykdytojas

Darbas
komandoje

Nuolat

Vyr. socialinė
darbuotoja,
soc.
darbuotojai,
soc.
darbuotojo
padėjėjai

Savarankiško
gyvenimo įgūdžių
ugdymas

Nuolat

Tikslas: Sudaryti Vaikų
individualios socialinės
globos planą.
Uždaviniai:
1.Vaikų savybių, poreikių
sričių išskyrimas ir
įvertinimas.
2.Dalyvauti sudarant ir
įgyvendinant Vaikų
individualios socialinės
globos planą.
3.Pasirūpinti rūbų, avalinės ir
kito inventoriaus nupirkimu
ir pakeitimu.
Tikslas: Išmokyti
pasigaminti maistą ir
išsiskalbti rūbelius.
Uždaviniai:
1. Supažindinti su maisto
ruošimo būdais.
2. Mokyti išsirinkti ir
nusipirkti maisto produktus
parduotuvėse.
3. Suteikti galimybę išmokti
gaminti maistą.
4. Supažindinti su rūbelių
skalbimo būdais.
5. Išmokyti skalbti rūbelius
automatine skalbimo mašina
ir rankomis.
6. Supažindinti su darbų
eiliškumu.
7. Ugdyti darbštumą,
kruopštumą.

Soc.
darbuotojai,
soc.
darbuotojo
padėjėjai

Pastabos
(priemonės,
numatomos
išlaidos)
Bendradarbiavimas
sudarant vaikų
individualios
socialinės globos
planą, pasirūpinant
rūbų, avalinės ir
kito inventoriaus
nupirkimu ir
pakeitimu.

Pagalba ruošiant
maistą, apsiperkant
parduotuvėse,
skalbiant rūbus.
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Mokslo
metų
eigoje

Tikslas: Globotinių
mokymosi motyvacijos
stiprinimas, palaikymas ir
skatinimas.
Uždaviniai:
1. Kontroliuoti vaikų
pamokų ruošą.
2. Domėtis vaikų mokymosi
pasiekimais, aptarti juos su
globotiniu.
3. Domėtis vaikų mokymosi
sunkumais.
4. Kanceliarinių priemonių
išėmimas ir išdalinimas.
5. Dalyvauti Žagarės
gimnazijos ir Žagarės
specialiosios mokyklos
klasių mokinių tėvų
susirinkimuose.

Soc.
darbuotojai,
soc.
darbuotojo
padėjėjai,
spec.
pedagogas

Individualūs
Pagal
pokalbiai ir darbas poreikį
grupėse
visus
metus

Tikslas: Pastebėti globotinio
fizines ir dvasines
problemas, sunkybes ir jam
padėti jas išspręsti.
Uždaviniai:
1. Bendrauti su vaiku,
siekiant sukurti gerus
santykius, abipusią pagarbą,
pasitikėjimą, drausmingumą.
2. Supažindinti vaiką su jo
teisėmis ir pareigomis,
šeimynos taisyklėmis.
3. Rūpintis vaiko sveikata ir
saugumu.
4.Padėti suprasti nuo ko
priklauso sveikata, gera
savijauta.
5.Suteikti globotiniui žinių
apie sveiką mitybą.
6.Supažindinti vaikus su
įsidarbinimo galimybėmis.
7.Paaiškinti vaikams
Tolerancijos žodžio svarbą.

Soc.
darbuotojai,
soc.
darbuotojo
padėjėjai

Mokymosi
kokybės
gerinimas

Žagarės gimnazijos
ir Šiaulių
logopedinės
mokyklos
elektroninio
dienyno, pratybų
sąsiuvinių
tikrinimas ir gautų
rezultatų aptarimas
su globotiniu.
Pagalba darant
namų darbus,
aplenkiant knygas
ir pratybų
sąsiuvinius.
Aprūpinimas
kanceliarinėmis
priemonėmis.
Bendradarbiavimas
su vaikų mokymosi
įstaigomis.
Mokyti vaikus
siekti realių ir
įgyvendinamų
tikslų.
Pastebėjus
globotinio fizines ir
dvasines
problemas,
sunkybes padėti jas
išspręsti.
Mokyti suprasti
pareigų reikšmę ir
svarbą, gebėjimą
prisiimti ir atlikti
įsipareigojimus.
Mokyti efektyviai
bendrauti, spręsti
konfliktus, suprasti
kitų žmonių
jausmus.
Pratinti tvirtai
laikytis nuomonės,
taisyklių ir
susitarimų.
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Auklėtinių
atsakomybės
jausmo didinimas

Kasdien Tikslas: Meilės gyvūnams ir
augalams skatinimas.
Uždaviniai:
1.Rūpintis globos
nameliuose gyvenančiais
gyvūnais.
2.Kambarinių gėlių
priežiūra.
Darbinių įgūdžių
Kasdien Tikslas: Siekti kuo didesnio
ugdymas
globotinių, darbinių įgūdžių
savarankiškumo.
Uždaviniai:
1.Ugdyti darbštumą,
kruopštumą.
2.Skatinti atsakingumą ir
savarankiškumą.
Higieninių
Kasdien Tikslas: Siekti kuo didesnio
įgūdžių
globotinių higienos normų
formavimas
laikymosi savarankiškumo.
Uždaviniai:
1.Išmokti laikytis asmens
higienos.
2.Išmokyti laikytis skaitymo,
rašymo higienos.
3.Siekti kuo didesnio
globotinių higienos normų
laikymosi savarankiškumo.
Bendradarbiavimo Metų
Tikslas: Siekti kuo didesnio
įgūdžių ugdymas eigoje
bendradarbiavimo įgūdžių
savarankiškumo.
Uždaviniai:
1. Globotiniams skiepyti
pasitikėjimą savo jėgomis.
2. Mokyti būti
komunikabiliais.
3.Ugdyti pagarbą, toleranciją
vyresniesiems.
4. Bendravimas su tėvais,
giminaičiais.
5. Vaikų pasitikėjimo
stiprinimas socialiniais
darbuotojais.
Profesinis
Metų
Tikslas: Konsultuoti,
orientavimas
eigoje
orientuoti, organizuoti
pagalbą globotiniui
(rūpintiniui) savarankiškai ir
tinkamai pasirenkant
profesiją.
Uždaviniai:
1.Padėti globotiniui pažinti
savo gebėjimus ir polinkius.
2.Skatinti domėjimąsi

Soc.
darbuotojai,
soc.
darbuotojo
padėjėjai

Mokyti suprasti ir
pajausti
atsakomybę už
kiekvieną gyvą
būtybę.

Soc.
darbuotojai,
soc.
darbuotojo
padėjėjai

Mokymas tvarkyti
aplinką Žagarės
socialinių paslaugų
centro teritorijoje.
Mokyti tvarkyti
savo rūbus, avalinę,
kambarius, postus.

Soc.
darbuotojai,
soc.
darbuotojo
padėjėjai

Rankų, kūno,
plaukų, kojų
priežiūra.
Mokyti elgesio
kultūros prie stalo.
Padėti suvokti
sveikatą kaip
vertybę.

Soc.
darbuotojai,
soc.
darbuotojo
padėjėjai

Mokyti gerbti save
ir aplinkinius.

Vyr. socialinė
darbuotoja,
soc.
darbuotojai,
soc.
darbuotojo
padėjėjai

Individualūs
pokalbiai apie
profesijas.
Profesinių
mokymosi įstaigų
elektroninių
svetainių apžvalga.
Pagalba pildant
,,Gyvenimo kelio“
planą.
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Prevencinis
darbas

Visus
metus

Saviraiškos
ugdymas

Visus
metus

mokimosi alternatyvomis ir
profesijų įvairove.
3. Ugdyti atsakingumą ir
savarankiškumą pasirenkant
profesiją.
4. Supažindinti su
pagrindiniais darbo paieškos
principais.
5.Suteikti reikalingą pagalbą
stojant ir įsikuriant
mokymosi įstaigoje.
Tikslai: Sumažinti
vartojančių narkotines ir
psichotropines medžiagas
rūpintinių skaičių ar dažniau
atidėti kenksmingų medžiagų
vartojimą iki vėlesnio
amžiaus.
Vykdyti
vaikams
lytinį
švietimą.
Uždaviniai:
1. Ugdyti vaikuose sveikos
gyvensenos įgūdžius.
2. Mokyti vaikus atpažinti ir
atsisakyti narkotinių ir
psichotropinių medžiagų.
3.Vykdyti ankstyvų lytinių
santykių ir su jais susijusių
problemų, lytinio
išnaudojimo ir
priekabiavimo prevenciją.
Tikslas: Skatinti kuo didesnę
globotinių estetinę, etinę
saviraiškos įgūdžių įvairovę,
pasitikėjimą ir optimizmą.
Uždaviniai:
1. Žadinti globotinių
pasitikėjimą, optimizmą.
2. Skatinti kalbos lavėjimą.
3. Skatinti laisvalaikio
užimtumą.
4. Pagalba vaikams,
atskleidžiant jų pomėgius.
5. Individualių gebėjimų
stiprinimas.
6. Vaikų asmeninių švenčių
organizavimas.
7. Skatinti vaikų estetinį
grožio supratimą.

Soc.
darbuotojai,
soc.
darbuotojo
padėjėjai

Mokyti suprasti
alkoholio ir
narkotinių
medžiagų daromą
žalą organizmui.
Pokalbiai apie
lytiškumą,
nesaugius lytinius
santykius ir lytiniu
keliu plintančias
ligas.

Užimtumo
specialistė,
soc.
darbuotojai,
soc.
darbuotojo
padėjėjai

Kino filmų,
koncertų, TV laidų,
parodų aptarimai.
Ekskursijų
organizavimas.
Poilsinės išvykos
po Žagarės
apylinkes.
Pasivaikščiojimai
gamtoje su
diskusijom. Išvyka į
Šiaulių kino teatrą.
Mokymas švęsti ir
pasiruošti
gimtadienių
šventėms. Šokių,
humoro, talentų
vakarai. Grupės
susirinkimai
einamaisiais
klausimais.
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Kišenpinigių
panaudojimas

Visus
metus
pagal
poreikį

Socialinių ryšių
tinklas

Visus
metus

Sportinė veikla

Visus
metus

Tikslas: Siekti kuo didesnio
vaikų savarankiškumo
tinkamai panaudoti
kišenpinigiams skirtus
pinigus.
Uždaviniai:
1. Ugdyti vaikų įgūdžius
naudotis bankomatu.
2. Skatinti vaikų
savarankiškumą tinkamai
panaudoti kišenpinigius.
3. Skatinti vaikų taupumą.
4.Ugdyti vaikų
savarankiškumą apsiperkant
ir atsiskaitant banko kortele.
Tikslas: Užmegzti ir
palaikyti socialinius ryšius
tarp vaiko, jo šeimos ir
socialinių partnerių,
atitinkamų sričių
specialistais.
Uždaviniai:
1. Bendradarbiauti su
seniūnijų, įstaigų socialiniais
darbuotojais, Vaiko teisių
apsaugos skyriaus
specialistais, policijos
pareigūnais, ŽSPC
darbuotojais.
2. Siekti bendravimo su
vaikų tėvais, giminaičiais,
globėjais.
3. Organizuoti tėvų, globėjų
bendravimą su vaiku.
4. Mokyti vaikus atpažinti ir
išvengti žalingų ir pavojingų
santykių.
5.Padėti vaikams suprasti
biologinės šeimos gyvenimo
būdą, jos sunkumus,
problemas ir stiprybes.
6. Preventyviai stebėti šeimą,
susigrąžinusią vaikus.
Tikslas: Tobulinti globotinių
socialinius ir bendravimo
įgūdžius, plėsti akiratį,
supažindinti su kitų globos
namų vaikais, skatinti
sportuoti ir aktyviai leisti

Soc.
darbuotojai

Transporto, maisto
ir priemonių
išlaidos.
Mokyti globotinius
(rūpintinius)
savarankiškai
naudotis banko
kortele. Mokyti
planuoti savo
išlaidas.

Soc.
darbuotojai,
soc.
darbuotojo
padėjėjai

Individualūs
pokalbiai su tėvais,
globėjais,
giminaičiais,
skatinant dažniau
lankyti vaikus
globos įstaigoje.
Sąlygų tėvams,
giminaičiams
bendrauti su vaikais
sudarymas. Tėvų,
globėjų, giminaičių,
kitų specialistų
dalyvavimas
įstaigos
organizuojamose
šventėse.

Soc.
darbuotojai,
soc.
darbuotojo
padėjėjai

Organizuojant
sporto varžybas.
Mokyti treniruotis
ant treniruoklių.
Mokyti šokti centro
salėje. Mokyti
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laisvalaikį.
Uždaviniai:
1.Praplėsti vaikų akiratį ir
supažindinti su įvairiomis
sporto šakomis.
2.Sporto varžybų metu
stiprinti vaikų dvasines ir
fizines jėgas.
Socialinių
darbuotojų
kvalifikacijos
kėlimas ir
atestacija

Visus
metus

Tikslas: Tobulinti socialinių Soc.
darbuotojų kvalifikaciją ir darbuotojai
ruoštis atestacijai.
Uždaviniai:
1. Metodinės medžiagos
rinkimas, informacijos
kaupimas.
2.Dalyvavimas seminaruose,
paskaitų klausymas.
3.Dalijimasis gerąja patirtimi
socialinių darbuotojų
susirinkimuose.
4. Soc. darbuotojams laiku
atestuotis.

globotinius
(rūpintinius)
plaukti.
Stiprinti vaikų
fizinę sveikatą.
Dalyvauti sporto
žaidynėse.
Transporto ir
maisto išlaidos.
Transporto išlaidos
ir seminarų
apmokėjimas.

Socialinė darbuotoja Ilona Juškevičienė ........................................................
Socialinė darbuotoja Kristina Vaičiulienė .......................................................
SPECIALIOJO PEDAGOGO 2018-2019 m.
VEIKLOS PLANAS
Tikslai:
1. Teikti pagalbą globotiniams (rūpintiniams), turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.
2. Didinti globotinių (rūpintinių), turinčių specialiųjų poreikių, veiksmingumą.
Eil.
Nr.
1.

2.

Darbo kryptys ir turinys
Pamokų ruoša
1.1. Individualios pagalbos teikimas globotiniams (rūpintiniams),
turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.
1.2. Globotinių (rūpintinių) gebėjimų lavinimas, sutrikusių
funkcijų korekcija, taikant specialiuosius darbo būdus ir metodus.
Bendradarbiavimas
2.1. Konsultuoti socialinius darbuotojus specialiosios pagalbos
teikimo reikalais.
2.2. Bendradarbiauti su Žagarės gimnazijos spec. pedagoge,
logopede, psichologe, klasių auklėtojais, dalykų mokytojais
sprendžiant iškilusias problemas, susijusias su globotinių
(rūpintinių) mokymusi.
2.3. Bendradarbiauti su Žagarės specialiosios mokyklos
pedagogais, socialine pedagoge.
2.4. Bendradarbiauti su Žagarės socialinių paslaugų centro
psichologe , vyr. socialine darbuotoja, socialiniais darbuotojais dėl

Terminai

Visus mokslo metus.

Visus metus.
Pagal poreikį.

Visus metus.

Visus metus.

Visus mokslo metus.
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individualios pagalbos teikimo globotiniams (rūpintiniams).
2.5. Domėtis naujai išleistais įstatymais, naujausia literatūra,
švietimo ir specialiojo ugdymo naujovėmis.
Individualios pagalbos teikimas
3.1. Pagalba globotiniams (rūpintiniams) turintiems elgesio ir
emocijų sutrikimų, pozityvaus bendravimo skatinimas,
3.2. Mokymosi motyvacijos kėlimas: pasitikėjimas savimi,
tikėjimas mokymosi sėkme.

3.

Nuolat.

Visus mokslo metus.

Laukiamas rezultatas:
1. Globotiniai (rūpintiniai) lengviau įsisavins mokomąją medžiagą.
2. Socialiniai darbuotojai, ugdydami globotinius (rūpintinius), kurie turi specialiųjų ugdymosi
poreikių, atsižvelgs į šių vaikų psichofizinius vystymosi ypatumus, geriau juos pažins.
3. Globotiniai (rūpintiniai), turintys emocijų ir elgesio problemų, socialinės raidos sutrikimų,
sėkmingiau susivoks problemų rate, jų bendravimas taps tolerantiškesnis.
4. Stiprės globotinių (rūpintinių) mokymosi motyvacija.
Specialusis pedagogas Laimondas Malinauskas
GLOBOS KOORDINATORIAUS VEIKLOS PROGRAMA
2019 m.
Uždaviniai
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Individualaus pagalbos vaikui plano sudarymas, koregavimas, koordinavimas.
Atvejų koordinavimas.
Pagalbos vaikui, prižiūrimam budinčio globotojo, teikimas ir (ar) organizavimas.
Pagalbos teikimas budinčiam globotojui, vaikus globojančiai šeimai.
Bendradarbiavimas su pagalbą biologinei vaiko (-ų) šeimai teikiančiais socialiniais
darbuotojais.
Atokvėpio paslaugų organizavimas ir teikimas.
Budinčio globotojo veiklos analizės atlikimas ir teikiamų paslaugų kokybės vertinimas.
Globos, įvaikinimo viešinimas.
Metodinė pagalba bendruomeniniams vaikų globos namas ir jų darbuotojams.

Veiklos
pavadinimas
Pagalba
globojamam
(rūpinamam)
vaikui

Laikas
ir vieta
Pagal
poreikį

Pagalba budinčiam Pagal
globotojui, vaiką
poreikį
(-us) globojančiai
šeimai.

Globos,
įvaikinimo
viešinimas

Metų
eigoje

Tikslai ir uždaviniai
Tikslas: Pagalbos globojamiems vaikams organizavimas ir
koordinavimas.
Uždaviniai:
1. Sudaryti ir koreguoti individualų pagalbos vaikui planą.
2. Koordinuoti atvejus.
Tikslas: Pagalbos budinčiam globotojui, vaiką (-us) globojančiai
šeimai organizavimas ir koordinavimas.
Uždaviniai:
1. Teikti konsultacinę, psichosocialinę ir kitą pagalbą
budinčiam globotojui, socialiniams globėjams ir globėjams
giminaičiams.
2. Organizuoti ir teikti atokvėpio paslaugas.
Tikslas: Informacijos apie globą ir įvaikinimą viešinimas.
Uždaviniai:
1. Skleisti informaciją apie savanorišką, laikinąją, socialinę
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Metodinės pagalba Metų
bendruomeniniams eigoje
vaikų globos
namams ir jų
darbuotojams.

Veikla komandoje

Visus
metus

Socialinių
darbuotojų
kvalifikacijos
kėlimas

Metų
eigoje

globą ir įvaikinimą.
2. Teikti informaciją norintiems tapti globėjais ar įtėviais.
3. Bendrauti ir bendradarbiauti su GIMK atestuotais socialiniais
darbuotojais.
Tikslas: Metodinės pagalbos teikimas bendruomeniniams vaikų
globos namams.
Uždaviniai:
1. Teikti konsultacinę pagalbą bendruomeninių vaikų globos
namų globotiniams ir rūpintiniams.
2. Teikti metodinę pagalbą bendruomeninių vaikų globos namų
darbuotojams.
Tikslas: Komandinis darbas sudarant ir realizuojant pagalbos šeimai
ir vaikui planą.
Uždaviniai:
1. Bendradarbiauti su pagalbą biologinei vaiko (-ų) šeimai
teikiančiais socialiniais darbuotojais.
2. Dalyvauti atvejo nagrinėjimo posėdžiuose.
Tikslas: Tobulinti socialinio darbuotojo kvalifikaciją.
Uždaviniai:
4. Dalyvavimas seminaruose, paskaitų klausymas.
5. Metodinės medžiagos rinkimas, informacijos kaupimas.
6. Dalijimasis gerąja patirtimi socialinių darbuotojų
susirinkimuose.

Soc. darbuotoja (globos koordinatorius) Sondra Bartkienė
VAIKŲ DIENOS CENTRO „SPINDULYS“ VEIKLOS PLANAS
2019 M.

Eil.
Nr.

Veiklos
pavadinimas

1.

Pamokų
ruoša

2.

Vaikų

Planuojam
a vykdymo
trukmė
(veiklos
vykdymo
pradžia ir
pabaiga
mėnesių
tikslumu
Sausio –
gruodžio
mėn.
(kiekvieną
darbo dieną,
išskyrus
vaikų
atostogas)

Planuojama
veiklos
vykdymo
vieta

Atsakingas
veiklos
vykdytojas

Kiekybiniai ir
kokybiniai
veiklos
įgyvendinimo
rodikliai

Žagarės
vaikų dienos
centro
užimtumo
patalpa

Socialinė
darbuotoja
Rūta
Staigvilienė,
socialinio
darbuotojo
padėjėja R.
Narmontienė

Dalyvaus 30
vaikų.
Vaikai ugdomi
atsakingumo
tvarkingumo,
pareigos atlikti
užduotas
užduotis.

Sausio –

Žagarės

Socialinė

Maitinami 30

Veiklos
viešinimas

28
maitinimas

gruodžio
mėn.
(kiekvieną
darbo
dieną)

vaikų dienos
centro
užimtumo
patalpa

darbuotoja
Rūta
Staigvilienė,
socialinio
darbuotojo
padėjėja R.
Narmontienė
Socialinė
darbuotoja
Rūta
Staigvilienė,
socialinio
darbuotojo
padėjėja R.
Narmontienė

vaikų.

3.

Vaikų
pavežėjimas

Kovo –
gruodžio
mėn.

Žagarės
vaikų dienos
centro
užimtumo
patalpa

4.

Psichologinis
konsultavima
s

5.

Šeimų
lankymas

Sausio –
gruodžio
mėn.
(vieną kartą
per savaitę)
Sausio –
gruodžio
mėn.
(vieną kartą
per
pusmetį)

Žagarės
vaikų dienos
centro
užimtumo
patalpa
Žagarės
miestas ir
apylinkės

Psichologas

Psichologas
suteiks reikiamą
pagalbą 30
vaikų.

Socialinė
darbuotoja
Rūta
Staigvilienė,
socialinio
darbuotojo
padėjėja R.
Narmontienė
Lengvosios
atletikos
treneris
Ruslanas
Prokopenko.

Aplankyti 17
šeimų. Išgirsti ir
įvertinti, daryti
išvadas apie
šeimos
gyvenimo
kokybę ir
situaciją.
„Aš augu
sportuodamas“
užsiėmimuose
dalyvaus 30
vaikų.

6.

Sportinio
ugdymo
užsiėmimai
(„Aš augu
sportuodamas
“)

Žagarės
gimnazijos
sporto aikštė,
Žagarės
vaikų dienos
centro
užimtumo
patalpa

7.

Rankdarbiai
iš popieriaus,
gamtinių ir
antrinių
medžiagų

Balandžio –
gruodžio
mėn.
(vieną kartą
per savaitę)
Gegužės,
birželio,
rugsėjo
mėn. (du
kartus per
savaitę)
Sausio –
gruodžio
mėn.
(vieną kartą
per savaitę)

Žagarės
vaikų dienos
centro
užimtumo
patalpa

Socialinė
darbuotoja
Rūta
Staigvilienė,
socialinio
darbuotojo
padėjėja R.
Narmontienė

Dalyvaus 30
vaikų.
Lavinamas
kruopštumas,
vaizduotė,
meniniai
gebėjimai.
Vaikai mokomi
taupumo.

8.

Socialinių,
darbinių

Sausio –
gruodžio

Žagarės
vaikų dienos

Socialinė
darbuotoja

Užsiėmimuose
dalyvaus 6

Pavėžėjimas
įgalina vaikus
dalyvauti dienos
centro veikloje,
11 vaikų šiuo
metu gyvena
atokiose kaimo
vietovėse.

www.zspc.lt
Facebook
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įgūdžių
užsiėmimas
tėvams

mėn.
(vieną kartą
per ketvirtį)

centro
užimtumo
patalpa

Rūta
Staigvilienė,
socialinio
darbuotojo
padėjėja R.
Narmontienė

9.

Socialinių,
buitinių,
darbinių
įgūdžių
ugdymas
(maisto
gaminimas)
„Aš gaminu
pats“

Sausio –
gruodžio
mėn.
(vieną kartą
per savaitę)

Žagarės
vaikų dienos
centro
užimtumo
patalpa

Socialinė
darbuotoja
Rūta
Staigvilienė,
socialinio
darbuotojo
padėjėja R.
Narmontienė

10.

Rankdarbiai
iš molio

Sausio –
gruodžio
mėn.
(du kartus
per mėnesį)

Žagarės
vaikų dienos
centro
užimtumo
patalpa

Socialinė
darbuotoja
Rūta
Staigvilienė,
socialinio
darbuotojo
padėjėja R.
Narmontienė

11.

Dailės
terapijos
užsiėmimai
„Aš piešiu“

Kovo –
gruodžio
mėn.
(vieną kartą
per savaitę)

Žagarės
vaikų dienos
centro
užimtumo
patalpa

Socialinė
darbuotoja
Rūta
Staigvilienė,
socialinio
darbuotojo
padėjėja R.
Narmontienė

12.

Siuvimo,
mezgimo
užsiėmimas

Sausio –
gruodžio
mėn.
(vieną kartą
per savaitę)

Žagarės
vaikų dienos
centro
užimtumo
patalpa

Socialinė
darbuotoja
Rūta
Staigvilienė,
socialinio
darbuotojo
padėjėja R.
Narmontienė

socialinių,
buitinių įgūdžių
stokojančių
tėvų. Sudaromos
sąlygos pajusti
reikalingam,
kelti savo
savivertę.
Dalyvaus 30
vaikų.
Vaikai mokomi
pasigaminti
sveiką maistą.
Susipažins su
įvairiais
gaminimo
būdai, sužinos
naujų receptų.
Dalyvaus 30
vaikų. Vaikai
susipažins su
molio
savybėmis, jų
išgavimo
formomis,
dekoravimu bei
glazūravimu.
Dalyvaus 30
vaikų.
Užsiėmimo
metu sukuriama
saugi atmosfera.
Akcentuojam
laisva minčių,
jausmų ir
nuotaikų raiška
kūrybinio
proceso metu.
Dalyvaus 30
vaikų.
Susipažindinima
s su medžiagos
rūšimis, siuvimo
technika,
suvokimas
kuriamo
gaminio etapus,
darbo
operacijas,
sunkumus,
mokysis
atsakingai ir

Žagarės
vaiku
dienos
centras
paskyroje.
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13.

Socialinių
įgūdžių
ugdymosi
užsiėmimai
„Pasitikėjimo
piramidė“

Kovo –
gruodžio
mėn. (vieną
kartą per
mėnesį)

Žagarės
vaikų dienos
centro
užimtumo
patalpa

Socialinė
darbuotoja
Rūta
Staigvilienė

14.

Savipagalbos
grupės
užsiėmimas
tėvams

Kovo –
gruodžio
mėn. (vieną
kartą per
mėnesį)

Žagarės
vaikų dienos
centro
užimtumo
patalpa

Socialinė
darbuotoja
Rūta
Staigvilienė

15.

Proto mūšis
„Pažinkime
Lietuvą“

Kovo mėn.

Žagarės
vaikų dienos
centro
užimtumo
patalpa

Socialinė
darbuotoja
Rūta
Staigvilienė

16.

Velykinė
popietė
„Rieda
Velykų
kiaušinis“

Balandžio
mėn.

Žagarės
vaikų dienos
centro
užimtumo
patalpa

Socialinė
darbuotoja
Rūta
Staigvilienė,
socialinio
darbuotojo
padėjėja R.
Narmontienė

17.

Profesinis
orientavimas.
Apsilankyma
s Šiaulių
profesinio
rengimo
centre.

Gegužės
mėn.

Šiaulių
profesinio
rengimo
centras

18.

Tarptautinis
Birželio
vaikų gynimo mėn.
dienos

Žagarės
regioninio
parko

Socialinė
darbuotoja
Rūta
Staigvilienė,
socialinio
darbuotojo
padėjėja R.
Narmontienė
Socialinė
darbuotoja R.
Staigvilienė,

saugiai dirbti.
Dalyvaus 30
vaikų.
Ugdomi
bendravimo,
savikontrolės,
jausmų
suvokimo,
elgesys grupėje
streso įveikimo
įgūdžiai.
Dalyvaus 5
tėvai.
Metodo „Tėvai
– tėvams
“taikymas.
Tėvai dalijasi
patirtimi, išsako
savo problemas.
Vaikai
suskirstyti pagal
amžių galės
išbandyti jėgas
proto mūšyje.
Dalyvaus 30
vaikų.
Popietėje
dalyvaus 30
vaikų ir 8 tėvai.
Šventės dalyviai
turės galimybę
atskleisti savo
individualius ir
kūrybinius
sugebėjimus,
dažys kiaušinius
vašku, dalyvaus
nuotaikingose
estafetėse,
ridens
kiaušinius.
Dalyvaus 11
vaikų.
Apsilankymas
rengimo centre
padės išsirinkti
ateities
profesiją.

www.zspc.lt
Facebook
Žagarės
vaiku
dienos
centras
paskyroje.

Dalyvaus 30
vaikų, 12 tėvų.
Sveikos

www.zspc.lt
Facebook
Žagarės
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paminėjimas.
Tėvų ir vaikų
sportinės
varžybos
„Greičiau,
mama, tėti,
greičiau...“

teritorija

socialinio
darbuotojo
padėjėja R.
Narmontienė,
lengvosios
atletikos
treneris R.
Prokopenko

Biržai

Socialinė
darbuotoja R.
Staigvilienė,
socialinio
darbuotojo
padėjėja R.
Narmontienė

19.

Ekskursija į
Biržus

Birželio
mėn.

20.

Žalingų
įpročių
prevencijos
užsiėmimas.
Vaikų dienos
centrų
„Spindulys“
ir
„Draugystės
tiltas“
vasaros
stovykla
„Būkim
draugais!“

Liepos mėn. Žagarės
vaikų dienos
centro
užimtumo
patalpa

Socialinė
darbuoja R.
Staigvilienė,
socialinio
darbuotojo
padėjėja R.
Narmontienė

21.

Kaliausių
kūrimas,
vaistažolių
rinkimas,
maišelių
siuvimas ir
dalyvavimas

Liepos mėn. Žagarės
vaikų dienos
centro
užimtumo
patalpa

Socialinė
darbuoja R.
Staigvilienė,
socialinio
darbuotojo
padėjėja R.
Narmontienė

gyvensenos
propagavimas,
tėvų ir vaikų
emocinių ryšių
stiprinimas.
Organizuojamos
vaikams ir
tėvams sportinės
varžybos,
estafetės.
Dalyvaus 30
vaikų, 6 tėvai.
Vaikai ir jų tėvai
aplankys Biržų
krašto muziejų,
Karvės ola,
Kirkilų
apžvalgos
bokštą, Astravo
dvarą,
pasivaikščios
Eko basų kojų ir
Barsuko taku
bei ilgiausiu
pėsčiųjų tiltu per
Širvėnos ežerą.
Aplankys
Milišiūnų avių
ūkį.
Dalyvaus 15
vaikų. Siekiama,
kad kiekvienas
stovyklautojas
taptų aktyviu ir
motyvuotu
komandos
draugu.
Organizuojamos
sportinės
varžybos, kurių
metu gali
atsiskleisti
kiekvienas
komandos
narys.
Dalyvaus 30
vaikų. Vaikams
sudaromos
sąlygos
atskleisti savo
kūrybinius
sugebėjimus,

vaiku
dienos
centras
paskyroje.

www.zspc.lt
Facebook
Žagarės
vaiku
dienos
centras
paskyroje.
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Vyšnių
festivalio
mugėje

22.

Stovykla
„Praleisk
laiką
prasmingai“

Rugpjūčio
mėn.

Stovyklauja
me Šlikių
kaime,
Klaipėdos r.

Socialinė
darbuotoja R.
Staigvilienė,
socialinio
darbuotojo
padėjėja R.
Narmontienė

23.

Ekskursija į
delfinariumą

Rugsėjo
mėn.

Klaipėdos
miestas

24.

Dalyvavimas
Pyrago
dienoje „ Aš
išmokau...“

Lapkričio
mėn.

Žagarės
vaikų dienos
centro
užimtumo
patalpa

Socialinė
darbuotoja R.
Staigvilienė,
socialinio
darbuotojo
padėjėja R.
Narmontienė
Socialinė
darbuotoja R.
Staigvilienė,
socialinio
darbuotojo
padėjėja R.
Narmontienė

Kalėdinė
akcija
„Dalinkimės
širdies
šiluma“

Gruodžio
mėn.

Žagarės
vaikų dienos
centro
užimtumo
patalpa,

25.

Socialinė
darbuotoja R.
Staigvilienė,
socialinio
darbuotojo

realizuoti save.
Vaikų dienos
centro vaikai
turi galimybę
integruotis į
kultūrinį
visuomeninį
gyvenimą.
Stovykloje
dalyvaus 20
vaikų.
Susipažins su
Amerikos
indėnų kultūra,
buitimi,
papročius,
tikėjimą,
sužinoti indėnų
medžioklės ir
kariavimo
ypatumus, turės
galimybę
išbandyti savo
jėgas plaukdami
su baidarėmis.
Dalyvaus 30
vaikų, 6 tėvai.

Dalyvaus 30
vaikų. Vaikams
sudaromos
sąlygos
atskleisti savo
kūrybinius
sugebėjimus,
realizuoti save.
Vaikų dienos
centro vaikai
turi galimybę
integruotis į
kultūrinį
visuomeninį
gyvenimą.
Dalyvaus 30
vaikų.
Numatoma
apsilankyti
vienišus senelius

www.zspc.lt
Facebook
Žagarės
vaiku
dienos
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Kalėdinis
vakaras

26.

Gruodžio
mėn.

Žagarės
miestas.

padėjėja R.
Narmontienė

Žagarės
vaikų dienos
centro
užimtumo
patalpa.

Socialinė
darbuotoja R.
Staigvilienė,
socialinio
darbuotojo
padėjėja R.
Narmontienė

Žagarės mieste
ir padovanoti
pačių vaikų
padarytas
dovanas bei
iškeptų
kalėdinių
pyragų.
Dalyvaus 30
vaikų ir 12 tėvų.
Vaikai
inscenizuoja
pasaką, kurioje
veikia įvairūs
Anderseno
pasakos veikėjai

centras
paskyroje.

www.zspc.lt
Facebook
Žagarės
vaiku
dienos
centras
paskyroje.

SAVARANKIŠKO GYVENIMO NAMŲ VEIKLOS PLANAS
2019 METAMS
Eil.
Nr.
1.
1.1.

1.2.

1.3.
2.
2.1.

2.2.

Priemonės pavadinimas
Teikti apgyvendinimo paslaugas
Supažindinti naujai atvykusius
gyventojus su savarankiškų gyvenimo
namų vidaus tvarkos taisyklėmis,
teikiamomis paslaugomis ir veikla.
Pasirašyti dvišalę sutartį tarp paslaugos
gavėjo ir Joniškio rajono vaiko ir šeimos
gerovės centro direktorės.
Sudaryti individualius socialinės globos
planus.
Teikti socialines paslaugas
Informuoti gyventojus apie
savarankiškuose gyvenimo namuose
teikiamas socialines paslaugas.
Konsultuoti gyventojus jiems rūpimais
klausimais.

Vykdymo laikotarpis

Atsakingi asmenys

Atvykus gyventojui

Socialinė darbuotoja

Atvykus gyventojui

Direktorė

Atvykus gyventojui

Socialinė darbuotoja

Metų bėgyje

Socialinė darbuotoja

Metų bėgyje

Socialinė darbuotoja,
socialinio darbuotojo
padėjėja
Socialinė darbuotoja,
socialinio darbuotojo
padėjėja
Socialinė darbuotoja

2.3.

Tarpininkauti gyventojams palaikant
ryšį su artimaisiais:

Metų bėgyje

2.3.1.

Užmegzti ir palaikyti ryšį su paslaugų
gavėjų artimaisiais.
Skatinti ir mokyti gyventojus bendrauti
su artimaisiais (skambinti telefonu,
pasveikinti įvairių švenčių proga).
Tarpininkauti gyventojams sprendžiant
konfliktus, stresinėse situacijose,
sprendžiant asmens kasdieninio

Metų bėgyje

2.3.2

2.4.

Metų bėgyje
Metų bėgyje

Socialinė darbuotoja,
socialinio darbuotojo
padėjėja
Socialinė darbuotoja,
socialinio darbuotojo
padėjėja
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3.
3.1

3.2

4.
4.1.

gyvenimo problemas ir kitais atvejais.
Vykdyti gyventojų socialinę
integraciją
Bendradarbiauti su Joniškio „Saulės“
pagrindinės mokyklos Plikiškių skyriaus
daugiafunkciniu centru bei dalyvauti
organizuojamuose renginiuose.
Dalyvauti Joniškio „Saulės“ pagrindinės
mokyklos Plikiškių skyriaus bibliotekos
organizuojamuose renginiuose.
Ugdyti gyventojų savarankiškumą
Ugdyti ir palaikyti gyventojų socialinius,
buitinius ir darbinius įgūdžius.

Metų bėgyje

Socialinė darbuotoja,
socialinio darbuotojo
padėjėja

Metų bėgyje

Socialinė darbuotoja,
socialinio darbuotojo
padėjėja

Kasdien

Socialinė darbuotoja,
socialinio darbuotojo
padėjėja
Socialinė darbuotoja,
socialinio darbuotojo
padėjėja
Socialinė darbuotoja,
socialinio darbuotojo
padėjėja
Socialinė darbuotoja,
socialinio darbuotojo
padėjėja

Sudaryti sąlygas gyventojams
savarankiškai išvykti iš savarankiškų
gyvenimo namų iki 3 dienų.
Mokyti gyventojus užsiauginti ir
prižiūrėti savo kambariuose ir bendro
naudojimo patalpose augančias gėles.
Mokyti gyventojus asmens higienos,
susitvarkyti savo kambarį bei bendro
naudojimo patalpas, išsiskalbti ir
išsilyginti drabužius, naudotis buitiniais
prietaisais.
Mokyti gyventojus įvertinti savo
poreikius ir apsipirkti parduotuvėje.

Metų bėgyje

Ugdyti gyventojų estetinį skonį: mokyti
pasirinkti tinkamus drabužius, avalynę,
derinti spalvas, gražiai susišukuoti.
Lavinti gyventojų pradinius darbinius
įgūdžius: siuvimas, mezgimas.

Nuolat

Mokyti gyventojus apskaičiuoti
reikiamų produktų kiekį patiekalo
pasigaminimui, kultūringo elgesio prie
stalo, palaikyti tvarką ir švarą virtuvėje.
Ugdyti maisto gaminimo įgūdžius
mokant gaminti įvairius patiekalus –
salotas, sriubas, antruosius patiekalus.
Organizuoti gyventojų laisvalaikį
Skatinti gyventojus praleisti laiką
gamtoje.

Nuolat

Kasdien

Socialinė darbuotoja,
socialinio darbuotojo
padėjėja

Nuolat

5.2.

Užgavėnės.

Kovo mėn.

5.3.

Velykinių kiaušinių dažymo menas.

Balandžio mėn.

5.4.

Išvyka į gamtą – prie užės, ežero.

II arba III ketvirtis

Socialinė darbuotoja,
socialinio darbuotojo
padėjėja
Socialinė darbuotoja,
socialinio darbuotojo
padėjėja
Socialinė darbuotoja,
socialinio darbuotojo
padėjėja
Socialinė darbuotoja,

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

5.
5.1.

Nuolat

Nuolat

Nuolat

Nuolat

Socialinė darbuotoja,
socialinio darbuotojo
padėjėja
Socialinė darbuotoja,
socialinio darbuotojo
padėjėja
Socialinė darbuotoja,
socialinio darbuotojo
padėjėja
Socialinė darbuotoja,
socialinio darbuotojo
padėjėja
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5.5.

Išvyka į Raubonių mini zoo ir dinozaurų
parką

II arba III ketvirtis

5.6.

Išvyka į Burbiškio dvarą

II arba III ketvirtis

5.7.

Aplankyti Mūšos tyrelio pažintinį taką

II arba III ketvirtis

socialinio darbuotojo
padėjėja
Socialinė darbuotoja,
socialinio darbuotojo
padėjėja
Socialinė darbuotoja,
socialinio darbuotojo
padėjėja
Socialinė darbuotoja,
socialinio darbuotojo
padėjėja

Socialinė darbuotoja Vilma Burkuvienė
VDC „DRAUGYSTĖS TILTAS“ VEIKLOS PLANAS
2019 M.
Eil.
Nr.

Veiklos
pavadinimas
(detalizavimas)

Planuojamas
veiklos
vykdymo
terminas,
vieta

Planuojamos
veiklos
atsakingas
vykdytojas

Kokybiniai
Numatomas
rodikliai
vaikų
(nurodoma
skaičius
teikiamos
paslaugos nauda
ir poveikis
tikslinei grupei
ir visuomenei)
Mažinama
20
emocinė įtampa,
lavinami
kūrybiniai
gebėjimai,
lavinama
vaizduotė.
Pagamintų
rankdarbių
pritaikymas
aplinkos
puošimui,
dovanoms.

Numato
mas
šeimų
skaičius

1.

Rankdarbiai iš
popieriaus, gamtinių
medžiagų, antrinių
žaliavų, karoliukų,
vilnos ir pan.

Sausio–
kovas, vieną
kartą per
savaitę
Skaistgirio
bendruomenės
namai

Socialinė
darbuotoja
Auksė
Žakaitytė ir
socialinės
darbuotojos
padėjėja

2.

Dailės terapijos
užsiėmimai

Sausis –
kovas, vieną
kartą per
savaitę
Skaistgirio
bendruomenės
namai

Socialinė
darbuotoja
Auksė
Žakaitytė ir
socialinės
darbuotojos
padėjėja

Piešinių pagalba
padėti
adaptuotis
grupėje,
atskleisti
jausmus, įveikti
psichologinę
gynybą ir pan.

20

15

3.

Rankdarbiai iš
įvairių skirtų
medžiagų (molio,
plastilino ir kt.)

Sausis –
kovas, vieną
kartą per
savaitę

Socialinė
darbuotoja
Auksė
Žakaitytė

Lipdyti įvairias
figūrėles, lavinti
vaiko fantaziją,
rengti darbų

20

15

15
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Skaistgirio
bendruomenės
namai

4.

Meninio ugdymo
užsiėmimai

Sausis –
kovas, vieną
kartą per
savaitę
Skaistgirio
bendruomenės
namai

5.

Socialinių,
gyvenimo įgūdžių
ugdymas (maisto
gaminimas)

Sausis –
kovas, vieną
kartą per
savaitę
Skaistgirio
bendruomenės
namai

6.

Psichologinis
konsultavimas

Sausis –
kovas, vieną
kartą per
savaitę
Skaistgirio
bendruomenės
namai

7.

Valentino dienos
paminėjimas „Esi
mano širdyje“
Molinių širdelių
kūrimas

Vasario
mėnuo,
Skaistgirio
bendruomenės
namai.

socialinės
darbuotojos
padėjėja,
savanorė
Svietlana
Riškienė
(1h.).
Socialinė
darbuotoja
Auksė
Žakaitytė ir
socialinės
darbuotojos
padėjėja
Socialinė
darbuotoja
Auksė
Žakaitytė,
socialinės
darbuotojos
padėjėja,
savanorė
Diana
Melenienė
(3h.).
Psichologas

Socialinė
darbuotoja
Auksė
Žakaitytė ir
socialinės
darbuotojos
padėjėja

parodėles.
Pasikviesti
šeimų narius.

Lavinami
muzikiniai
gebėjimai,
lavinama
atmintis,
ugdoma kalbinė
raiška,
lavinamas
meninis skonis.
Naujų receptų
įsisavinimas.

20

15

20

15

Sprendžiamos
bendravimo
problemos,
pasitikėjimo
savimi
problemos.
Įveikiami
beviltiškumo,
menkavertiškum
o jausmai.
Sprendžiamos
šeimos
problemos.
Vaikai nulipdo
širdelę
savo
geriausiam
draugui.
Ant
širdelės užrašo
teigiamą draugo
savybę. Širdelės
išdeginamos,
nudažomos.
Kiekvienas
padovanoja savo
padarytą širdelę

20

15

20

15

37
savo
draugui.
Rašomi laiškai
draugui.

8.

Socialinių, buitinių,
darbinių įgūdžių
ugdymas „Švari
aplinka“

Balandžio –
birželio, vieną
kartą per
savaitę
Skaistgirio
bendruomenės
namai

Socialinė
darbuotoja
Auksė
Žakaitytė ir
socialinės
darbuotojos
padėjėja.

Socialinė
darbuotoja
Auksė Žakaitytė
ir socialinė
padėjėja

20

15

9.

Popietė „Pasveikink
mamą!”

Gegužės
mėnuo,
bendruomenės
namai

Socialinė
darbuotoja
Auksė
Žakaitytė ir
socialinės
darbuotojos
padėjėja

Daromi vaikų
darbeliai,
suvenyrai bei
sveikinimai
Motinos dienos
proga. Mokome
reikšti meilę,
pagalba artimam
žmogui.

20

15

10

Ekskursija į Trakus
ir jo apylinkes „
Pažintis su Trakais“

Gegužės
mėnuo

Socialinė
darbuotoja
Auksė
Žakaitytė ir
socialinės
darbuotojos
padėjėja

Aplankysime
Trakų salos pilį,
praplėsime
istorines žinias,
bei daugiau
sužinosime apie
kunigaikščių
Kęstučio ir
Vytauto
iniciatyva XIV
– XV a.
pastatytą
gotikinę pilį bei
šį laikotarpį.
Ekskursija laivu
mus labiau
padės
susipažinti su
Trakus bei jo
kraštovaizdžiu.
Plaukiodami
laivu
apžvelgsite
Trakų pilį,
išvysime
Užutrakio grafo
J. Tiškevičiaus
rūmus.

12

0
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Ąžuolynės
nuotykių parke
leisime aktyvų
laisvalaikį.
11. Popietė „Ačiū tėti,
kad mane auginai!“

Birželio
mėnuo,
bendruomenės
namai

Socialinė
darbuotoja
Auksė
Žakaitytė ir
socialinės
darbuotojos
padėjėja

12. Psichologinis
konsultavimas

Balandžio –
birželio, vieną
kartą per
savaitę
Skaistgirio
bendruomenės

Psichologas

13. Pamokų ruoša

Kasdien,
Skaistgirio
VDC

Socialinė
darbuotoja
Auksė
Žakaitytė ir
socialinės
darbuotojos
padėjėja
Socialinė
darbuotoja
Auksė
Žakaitytė ir

14. Vaikų maitinimas
Kasdien,
Skaistgirio
VDC

Daromi vaikų
darbeliai,
suvenyrai bei
sveikinimai
Tėvo dienos
proga. Mokome
reikšti meilę,
pagalba artimam
žmogui.
Nustatomos
vaiko
psichologinės,
asmenybės ir
ugdymosi
problemos.
Taikomos
psichologinio
konsultavimo
technikos,
numatomi
tiesioginio
poveikio būdai.
Atliekamas
kokybinis ir
kiekybinis vaikų
psichologinis
įvertinimas.
Teikiamos
rekomendacijos
darbuotojams
apie vaiko
problemos
sprendimo
būdus.

20

15

20

15

Ugdyti
atsakomybės
jausmą, pagalba
draugui.

20

Kasdien
vaikams pateikti
šiltus pietus.

20

0
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Pagal poreikį

socialinės
darbuotojos
padėjėja.
Socialinė
darbuotoja
Auksė
Žakaitytė

Nuolat palaikyti ryšį
16. su gimnazijos
mokytojais

Kasdien,
Skaistgirio
VDC

Socialinė
darbuotoja
Auksė
Žakaitytė

Vaikų parvežimas
17. namo

Kasdien,
Skaistgirio
VDC

Socialinė
darbuotoja
Auksė
Žakaitytė ir
socialinės
darbuotojos
padėjėja
Socialinė
darbuotoja
Auksė
Žakaitytė ir
socialinės
darbuotojos
padėjėja
Socialinė
darbuotoja
Auksė
Žakaitytė
socialinės
darbuotojos
padėjėja,
savanorė
Svietlana
Riškienė
(1h.)

15. Nuolatinis ryšių su
šeima palaikymas

18

Dailės terapijos
užsiėmimai

19. Rankdarbiai iš
įvairių skirtų
medžiagų (molio,
plastilino ir kt.)

20. Meninio ugdymo
užsiėmimai

Liepa –
rugsėjis, vieną
kartą per
savaitę
Skaistgirio
bendruomenės
namai
Sausis –
kovas, vieną
kartą per
savaitę
Skaistgirio
bendruomenės
namai

Sausis –
kovas, vieną
kartą per
savaitę
Skaistgirio
bendruomenės
namai

Socialinė
darbuotoja
Auksė
Žakaitytė ir
socialinės
darbuotojos
padėjėja

Esant reikalui
apsilankyti
šeimoje siekiant
išspręsti
problemą.
Sprendžiamos
mokyklos,
pamokų
lankymo
problemos,
bendradarbiavi
mas.
Kasdien vaikus
parvežti namo.

20

15

20

15

Saugios
aplinkos
kūrimas
skatinant
psichologinės
gynybos
įveikimą.
Lipdyti įvairias
figūrėles, lavinti
vaiko fantaziją,
rengti darbų
parodėles.
Pasikviesti
šeimų narius.

20

15

20

15

Lavinami
muzikiniai
gebėjimai,
lavinama
atmintis,
ugdoma kalbinė
raiška,
lavinamas
meninis skonis.

20

15

20

40
21. Velykinė popietė
Balandžio
mėnuo
Skaistgirio
bendruomenės
namai

22. Akcija „Darom“
Skaistgirio
seniūnijoje

23. Išvyką į Šiaulių
ligoninės
patologinės
anatomijos muziejų

24. Darbelių kūrimo
užsiėmimai
„Panaudok du
kartus“

Socialinė
darbuotoja
Auksė
Žakaitytė ir
socialinės
darbuotojos
padėjėja

Balandžio
mėnuo
Skaistgirio
bendruomenės
namai

Socialinė
darbuotoja
Auksė
Žakaitytė
socialinės
darbuotojos
padėjėja

Balandžio
mėnuo

Socialinė
darbuotoja
Auksė
Žakaitytė
socialinės
darbuotojos
padėjėja

Balandžio
mėnuo, vieną
kartą per
ketvirtį
Skaistgirio
bendruomenės
namai

Socialinė
darbuotoja
Auksė
Žakaitytė
socialinės
darbuotojos
padėjėja

Mokyti
dekoruoti
kiaušinius
įvairiomis
technikomis.
Supažindinti
vaikus su
lietuvių liaudies
žaidimais,
dainomis
burtais. Skiepyti
bendruomenišku
mo, santarvės,
sutelktumo
jausmus.
Mokytis
papuošti stalą ir
aplinką
Velykoms.
Kasmetinis
dalyvavimas
akcijoje
„Darom“
Gamtos
tausojimas,
mokymas
rūšiuoti atliekas,
aplinkos
tvarkymas.
Išvyka į Šiaulių
patologinės
anatominės
muziejų.
Suvokimas apie
žmogaus
anatomiją, kaip
organai kinta
patologiškai,
leidžiantys
suvokti ligos
padarinius.
Kuriami
darbeliai iš
gamtinės
medžiagos ir
antrinių žaliavų.
Renkama bei
rūšiuojama
gamtinė
medžiaga
darbelių
kūrimui.

20

15

20

15

20

20
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25. Rankdarbiai iš
popieriaus, gamtinių
medžiagų,
karoliukų, vilnos ir
pan.

Balandžio –
birželio, vieną
kartą per
savaitę
Skaistgirio
bendruomenės
namai

Socialinė
darbuotoja
Auksė
Žakaitytė
socialinės
darbuotojos
padėjėja,
savanorė
Svietlana
Riškienė
(1h.)

26. Žalingų įpročių
prevencijos
užsiėmimas. Vaikų
dienos centrų
„Draugystės tiltas“
ir „Spindulys“
vasaros stovykla
„Būkim draugais!“

Liepos mėnuo
vieną kartą
per ketvirtį
Joniškio
rajono vaikos
ir šeimos
gerovės
centras

Socialinė
darbuotoja
Auksė
Žakaitytė ir
socialinės
darbuotojos
padėjėja

27. Stovykla „Mano
vasara pajūryje“ (4
dienos)

Liepos mėnesį

Socialinė
darbuotoja
Auksė
Žakaitytė ir
socialinės
darbuotojos
padėjėja

Formuojami
taisyklingo
karpymo,
lipdymo,
klijavimo,
lankstymo
įgūdžiai.
Ugdoma
kūrybinė
vaizduotė,
gebėjimas
išreikšti save,
atskleidžiama
vaiko
individualybė,
originalumas.
Kurti
rankdarbius iš
įvairių
medžiagų,
ugdyti vaiko
vaizduotę,
estetinį
suvokimą,
įgūdžius. Rengti
parodėles
miestelio
bibliotekoje,
seniūnijoje.
Organizuojamos
įvairios rungtys
ir estafetės.
Sportinių
varžybų metu
sudaromos
sąlygos
atsiskleisti
harmoningiems
vaikų tarpusavio
santykiams.
Tarpusavio
ryšio
užmezgimas ir
palaikymas.
Organizuoti
aktyvų poilsį
prie jūros.
Bendravimo
įgūdžių
ugdymas.
Komandos

20

11

15
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28. Helovinas

29. Vėlinės

Spalio mėnuo,
Skaistgirio
bendruomenės
namai

Lapkričio
mėnuo,
Skaistgirio
miestelio
kapinės

30. Popietė, pyragų
diena „Draugystės
pyragas“

Lapkričio
mėnuo,
Skaistgirio
bendruomenės
namai

31. Tolerancijos diena
„Išlik žmogus“

Lapkričio
mėnuo,
Skaistgirio
bendruomenės
namai

Socialinė
darbuotoja
Auksė
Žakaitytė ir
socialinės
darbuotojos
padėjėja
Savanorė
Ugnė
Sruogiūtė
(3h)
Socialinė
darbuotoja
Auksė
Žakaitytė ir
socialinės
darbuotojos
padėjėja
Socialinės
darbuotoja
Auksė
Žakaitytė ir
socialinės
darbuotojos
padėjėja
Socialinė
darbuotoja
Auksė
Žakaitytė
socialinės
darbuotojos
padėjėja,
savanorė
Erika
Merkininkai
tė (3h)

stiprinimas.
Saldainių
fabrike
„Rochen“
daugiau
sužinosime apie
korporacijos
susikūrimą,
supažinsime su
konditerinių
gaminių gamyba
be
Vaikai atsineša
moliūgus bei
grubelėse
moliūgams
išpjaustome
įvairius veidus,
gaminame
moliūgų sriubą,
darome kaukes.

Su vaikais
aplankome
kapines,
aptvarkome
savo giminių,
apleistus
kapelius,
uždegame
žvakutes.
Dalyvavimas
kasmetinėje
akcijoje „Pyragų
diena“
Kepamas
draugystės
pyragas.
Skatinama
atkreipti
visuomenės
dėmesį į
skirtingų
nuomonių,
skirtingų
tautybių
žmonių,
sergančiųjų ir
turinčių
problemų
(alkoholio,

20

15

20

15

20

15

20

15
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32. Išvyką į Šiaulius
„Forum cinemas“

33. Socialinių įgūdžių
ugdymas „Kalėdinių
dovanų maišelių
kūrimas“

34. Ekskursija į Vilnių
„Mano Kalėdos
vasaros ritmu 2“

Lapkričio
mėnuo

Socialinė
darbuotoja
Auksė
Žakaitytė ir
socialinės
darbuotojos
padėjėja

Gruodžio
mėnuo,
Skaistgirio
bendruomenės
namai

Socialinė
darbuotoja
Auksė
Žakaitytė ir
socialinės
darbuotojos
padėjėja

Gruodžio
mėnuo

Socialinė
darbuotoja
Auksė
Žakaitytė ir
socialinės
darbuotojos
padėjėja

narkomanijos)
toleranciją.
Ugdome
toleranciją,
pakantumą,
gebėjimą
suprasti kitus,
kantrybę. Filmo
aptarimas.
Išvyką į Šiaulius
„Forum
cinemas“
aktyvus
laisvalaikis,
filmo
žiūrėjimas,
aptarimas.
Dovanėlių
darymas
artimiesiems,
kuriama
šventinė
nuotakai,
pasiruošimas
šventėms,
dekoracijų
darymas. Naujo
įgūdžio
susiformavimas.
Vandens
pramogos
Vilniaus
vandens parkas
„Vichy“,
ugdoma
ištvermė, jėga,
fizinis
pasirengimas.
Telia Vilniaus
istorijos
nemuziejuje
virtualiai mus
sugražins net
700 metų atgal,
sužinosime
Lietuvos istoriją
bei aprodys
gražiausias
Lietuvos vietas
praeityje ir
dabartyje.
Aplankysime

20

20

15

20

0
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trijų kryžių
kalną.
35. Kalėdinė popietė

Gruodžio
mėnuo,
Skaistgirio
bendruomenės
namai

Socialinė
darbuotoja
Auksė
Žakaitytė ir
socialinės
darbuotojos
padėjėja,
savanorė

Vaikai gilina
žinias apie
advento ir
Kalėdų reikšmę,
papročius.
Popietės metu
vaikai žaidžia
kalėdinius
žaidimus,
sužino
kalėdinius
burtus.
Pasivaišina
vaišėmis.

JONIŠKIO RAJONO VAIKO IR ŠEIMOS GEROVĖS CENTRO
SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ , DIRBANČIŲ SU ŠEIMOMIS,
VEIKLOS PLANAS
2019 M.
Eil.
Nr.
1.

Veikla
Socialinis darbas su šeima ir vaiku,
teikiant emocinę bei socialinę pagalbą.

2.

Teikti šeimai reikalingą informaciją ir
žinias, ugdyti tėvystės įgūdžius,
socialinius įgūdžius, skatinant glaudesnį
šeimos santykį su socialine aplinka,
organizuoti šeimų pagalbos sau grupes,
kitą prevencinę pagalbą ir kt.;

3.

Tarpininkauti šeimai dėl pagalbos
priemonių (pvz., psichologinės pagalbos,
psichosocialinės pagalbos krizių centre ar
pagalbos šeimai tarnyboje, paslaugų
vaikų dienos centre, piniginės socialinės
paramos, užimtumo, sveikatos priežiūros,
švietimo ir ugdymo, socialinio būsto,
specialiųjų pagalbos priemonių,
specializuotos pagalbos
centrų kompleksiškai teikiamos
pagalbos), parengti šeimos narius kreiptis
į kitas valstybės ir (ar) savivaldybių
institucijas, įstaigas ar organizacijas,
kuriose šeima gali gauti pagalbą, nusiųsti

Tikslai ir uždaviniai

Atsakingi vykdytojai,
Siektini rezultatai
Socialiniai darbuotojai,
psichologai.

Šeimos motyvacijos
didinimas dalyvauti
kompleksinės ar
prevencinės pagalbos
procese.
Teikiant
socialinę Socialiniai darbuotojai,
pagalbą šeimai ir joje
kiti specialistai.
augantiems vaikams,
užtikrinamas socialinių
paslaugų teikimas.
Skatinti šeimos
savarankiškumą,
sprendžiant iškilusias
problemas, tvarkant
dokumentus įvairiose
įstaigose, ieškant
reikalingos
informacijos.

Socialiniai darbuotojai,
įstaigų specialistai.

45
ir, esant poreikiui, palydėti į jas.
4.

Teikti siūlymus atvejo vadybininkui dėl
pagalbos plano, jame numatytų
priemonių vaikui ir jo šeimai,
atsižvelgiant į pakitusius šeimos
poreikius ir (ar) pakitusią šeimos
situaciją, tikslinimo,
dalyvauti atvejo nagrinėjimo
posėdžiuose.

Siekti, kad šeima
galėtų kuo greičiau
funkcionuoti
savarankiškai.

Socialiniai darbuotojai.

ĮSTAIGOS VEIKLOS VIEŠINIMAS
Priemonė
Įstaigos įvaizdžio
formavimas
visuomenės
informavimo
priemonių pagalba

Veiklos tikslas
Informacijos sklaida
apie įstaigos veiklą

Atsakingi asmenys
Vyr. socialinė
darbuotoja, socialiniai
darbuotojai, globos
koordinatorius.

Veiklos būdai
Straipsnių rašymas
spaudoje, informacija
internetinėje
svetainėje,
dalyvavimas
renginiuose

