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I SKYRIUS 

SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ, SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ DARBUI SU ŠEIMA, SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ PADĖJĖJŲ,  

ATVEJO VADYBININKŲ PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PLANAS 2020 M. 

 

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

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

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

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

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

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

m. balandžio 27 d. Nr.A1 -216 „Dėl socialinės globos normų pakeitimo”. 

2. Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacijos kėlimo planas reglamentuoja įstaigos direktoriaus, socialinių darbuotojų, 

socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacijos tobulinimo tikslus, uždavinius, prioritetus. 

3. Kvalifikacijos tobulinimo formos: kursai, seminarai, konferencijos. 

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

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

5. Uždaviniai:  

5.1. Išsiaiškinti darbuotojų kvalifikacijos tobulinimosi poreikius. 

5.2. Sudaryti sąlygas darbuotojams tobulinti, gilinti specialiąsias kompetencijas. 

5.3. Pritaikyti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose įgytas žinias, mokėjimus ir įgūdžius praktikoje. 

6. Kvalifikacijos tobulinimo prioritetinės sritys: 

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

6.2. Krizių įveikos įgūdžių stiprinimas. 

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

6.4. Smurto atpažinimas ir pagalba vaikui. 

7. Kvalifikacijos tobulinimo planas (1lentelė). 

1 lentelė 

Eil. 

Nr. 
Priemonės Terminai Dalyviai 

1. 

Informacijos apie kvalifikacijos 

tobulinimo renginius mieste, rajone, šalyje 

sklaida. 

2020 m. Administracija 
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2.  

Socialinių darbuotojų padėjėjų 

dalyvavimas seminaruose, mokymuose, 

kursuose. 

Ne mažiau 16 

val. per metus. 
Socialinio darbuotojo padėjėjai 

3. 

Socialinių darbuotojų dalyvavimas 

seminaruose, mokymuose, kursuose, 

supervizijose. 

Ne mažiau 16 

val. per metus 

Socialiniai darbuotojai, socialiniai darbuotojai darbui su šeima, atvejo 

vadybininkai. 

4. 

Bendruomeniniuose vaikų globos 

namuose dirbančių socialinių darbuotojų, 

socialinių darbuotojų padėjėjų 

dalyvavimas GIMK mokymuose. 

2020 m. Socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai. 

5. 

Kvalifikacinių renginių aptarimas, 

pasidalijimas gerąja patirtimi, sklaida 

institucijoje. 

Nuolat Socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai. 

6. 

Socialinio darbo kompetencijų 

tobulinimas savišvietos būdu, pasitelkiant 

interneto teikiamas galimybes, skaitant 

literatūrą. 

Nuolat Visa bendruomenė 

 

II SKYRIUS 

GLOBOS CENTRO SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ, VAIKO TEISIŲ APSAUGOS IR ĮVAIKINIMO TARNYBOS PRIE SOCIALINĖS 

APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ATESTUOTŲ ASMENŲ, PSICHOLOGO PROFESINĖS  

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PLANAS 2020 M. 

 

8. Socialinių darbuotojų, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atestuotų asmenų 

ir psichologo kvalifikacijos tobulinimo programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Socialinės ir Darbo ministerijos ministro 2006 m. 

balandžio 5 d įsakymu Nr.A1 -92 „Dėl socialinių darbuotojų ir socialinio darbuotojų padėjėjų kvalifikacinių reikalavimų, socialinių darbuotojų ir 

socialinių darbuotojų padėjėjų profesinės kvalifikacijos kėlimo tvarkos bei socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašo patvirtinimo ” (redakcija nuo 

2019-10-11), Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. kovo 22 d. 

įsakymu Nr. BV-23 ,,Dėl asmenų, siekiančių įgyti tarnybos atestuotų asmenų rengėjų kvalifikaciją, atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. sausio 29 d įsakymu Nr. ISAK-101 ,,Dėl psichologų, teikiančių pagalbą mokiniui, atestacijos nuostatų 

patvirtinimo“ (redakcija nuo 2009-01-01). 

9. Socialinių darbuotojų, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atestuotų asmenų 

ir psichologo kvalifikacijos kėlimo planas reglamentuoja įstaigos direktoriaus, socialinių darbuotojų, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo 

tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atestuotų asmenų ir psichologo kvalifikacijos tobulinimo tikslus, uždavinius, prioritetus. 
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10. Kvalifikacijos tobulinimo formos: kursai, seminarai, supervizijos, konferencijos. 

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

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

12. Uždaviniai:  

12.1. Išsiaiškinti darbuotojų kvalifikacijos tobulinimosi poreikius. 

12.2. Sudaryti sąlygas darbuotojams tobulinti, gilinti specialiąsias kompetencijas. 

12.3. Pritaikyti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose įgytas žinias ir įgūdžius praktiškai. 

13. Kvalifikacijos tobulinimo prioritetinės sritys: 

13.1. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo aspektai ir metodai. 

13.2. Krizių įveikos įgūdžių stiprinimas. 

13.3. Pykčio, neigiamų emocijų valdymas. 

13.4. Smurto atpažinimas ir pagalba vaikui. 

14. Kvalifikacijos tobulinimo planas (2 lentelė). 

2 lentelė 

Eil. 

Nr. 
Priemonės Terminai Dalyviai 

1. 

Informacijos apie kvalifikacijos 

tobulinimo renginius mieste, rajone, šalyje 

sklaida. 

2020 m. Administracija 

2. 

Socialinių darbuotojų dalyvavimas 

seminaruose, mokymuose, kursuose 

supervizijose. 

Ne mažiau 16 

val. per metus 
Socialiniai darbuotojai. 

3. 

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir 

įvaikinimo tarnybos prie Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos atestuotų 

asmenų dalyvavimas supervizijose, artimų 

giminaičių ir tęstiniuose mokymuose, 

skirtuose atestuotiems darbuotojams. 

Ne mažiau 20 

val. per metus 

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atestuoti asmenys. 

4. 
Psichologo dalyvavimas seminaruose, 

kursuose. 

Ne mažiau 30 

val. per metus 
Psichologas 

5. 

Kvalifikacinių renginių aptarimas, 

pasidalijimas gerąja patirtimi, sklaida 

institucijoje. 

Nuolat 

Socialiniai darbuotojai, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir 

įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

atestuoti asmenys, psichologas. 
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6. 

Socialinio darbo kompetencijų 

tobulinimas savišvietos būdu, pasitelkiant 

interneto teikiamas galimybes, skaitant 

literatūrą. 

Nuolat Visa bendruomenė 

 

III SKYRIUS 

RYŠIŲ SU VISUOMENĘ IR KITOMIS INSTITUCIJOMIS PROGRAMA 

3 lentelė 

Priemonė Veiklos tikslas Atsakingi asmenys Veiklos būdai 

Bendravimas ir 

bendradarbiavimas su 

Joniškio r. 

savivaldybės 

institucijomis. 

Ryšių palaikymas su 

savivaldybės 

administracija ir 

skyriais. 

Direktorė, vyriausioji 

socialinė darbuotoja, vyr. 

buhalterė. 

Ataskaitų ruošimas apie įstaigos veiklą, finansinės ataskaitos, 

bendradarbiavimas vaikų globos (rūpybos) klausimais. 

Bendradarbiauti su 

ugdymo įstaigomis, 

kuriose mokosi vaikai. 

Glaudus ryšys, 

sprendžiant globotinių 

(rūpintinių) ugdymo 

problemas. 

Direktorė, vyriausioji 

socialinė darbuotoja, 

socialiniai darbuotojai. 

Lankytis ugdymo įstaigose, kartu su pedagogais spręsti 

iškilusias problemas. 

Bendravimas su 

žiniasklaida 

Visuomenės 

informavimas apie 

įstaigos veiklą. 

Direktorė, 

vyr. socialinė darbuotoja 

socialiniai darbuotojai. 

Straipsniai, informaciniai pranešimai spaudoje. 

Bendradarbiavimas su 

medicinos įstaigomis. 

Globotinių (rūpintinių) 

sveikatos problemų 

sprendimas. 

Direktorė, vyriausioji 

socialinė darbuotoja, 

socialiniai darbuotojai ir jų 

padėjėjai. 

Sveikatos tikrinimasis, esant reikalui, globotinių (rūpintinių) 

hospitalizavimas. 

 

Bendradarbiavimas su 

psichikos sveikatos 

centru. 

 Sveikatos problemų 

sprendimas. 

 Socialiniai darbuotojai. Pagal poreikį lankytis psichikos sveikatos centre, kreiptis 

pagalbos į specialistus. 

Bendrauti ir 

bendradarbiauti su 

miesto bendruomene. 

Švenčių 

organizavimas, 

susitikimai. 

Direktorė, vyriausioji 

socialinė darbuotoja, 

socialiniai darbuotojai. 

Dalyvauti šventėse, kviesti į savo organizuojamus renginius, 

dalyvauti talkose. 

Rėmėjų paieška, 

bendradarbiavimas. 

Supažindinimas su 

centro veikla, 

kylančiomis 

Direktorė, vyriausioji 

socialinė darbuotoja, 

socialiniai darbuotojai. 

Propaguoti altruistinį požiūrį į pagalbą artimui, tikslingas 

gautų lėšų ar daiktų panaudojimas. Ataskaitų teikimas 

rėmėjams, Padėkos dienos organizavimas. 
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problemomis, siekti jų 

pagalbos. 

Bendradarbiavimas su 

policijos pareigūnais. 

Prevencinis darbas, 

kylančių problemų 

sprendimas,  dirbant su 

linkusiais į 

nusikaltimus 

globotiniais 

(rūpintiniais) 

Direktorė, vyriausioji 

socialinė darbuotoja, 

socialiniai darbuotojai. 

Bendradarbiauti vykdant prevencines programas, kviestis 

policijos darbuotojus iškilus problemoms. 

Ryšiai su kitomis 

įstaigomis. 

Dalintis gerąja 

patirtimi, sudaryti 

sąlygas globotiniams 

(rūpintiniams) 

bendrauti, plėsti 

akiratį. 

Direktorė, vyriausioji 

socialinė darbuotoja, 

socialiniai darbuotojai. 

Bendradarbiauti su  Žagarės gimnazija, Žagarės specialiąja 

mokykla, Joniškio Aušros gimnazija. Dalyvauti bendrose 

šventėse, renginiuose, patiems vykti į svečius ir kviestis pas 

save. 

 

IV SKYRIUS 

GLOBOTINIŲ (RŪPINTINIŲ) INTEGRACIJOS Į VISUOMENĘ PROGRAMA  

 

 4 lentelė 

Eil. Nr. Turinys 

1. Globotinių (rūpintinių) mokymasis Žagarės gimnazijoje, Žagarės specialiojoje mokykloje, Skaistgirio gimnazijoje, Joniškio 

„Saulės“ pagrindinėje mokykloje,  Šiaulių logopedinėje mokykloje,  Šiaulių profesinio rengimo centre, Joniškio ŽŪM. 

2. Globotinių (rūpintinių) individualių gebėjimų ugdymas: Joniškio sporto centre, popamokinės veiklos būreliai gimnazijoje, veikla 

Vaikų globos skyriuje, bendruomeniniuose vaikų globos namuose. 

3.  Aktyvus renginių lankymas. 

4. Dalyvavimas konkursuose, šventėse. 

5. Vaikų poilsis vasaros stovyklose. 

6. Ekskursijos 

7. Dalyvavimas talkose. 
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V SKYRIUS 

GLOBOTINIŲ (RŪPINTINIŲ) SAVARANKIŠKO GYVENIMO ĮGŪDŽIŲ 

UGDYMO PROGRAMA 

5 lentelė 

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. 

 1.3. Organizuoti šeimynų patalpų, 

aplinkos tvarkymo dienas. 

Socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai. 

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

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

 1.6. Socialinių įgūdžių ugdymas 

apsiperkant, tvarkant pinigų apskaitą 

ir kt. 

Socialiniai darbuotojai. 

2. Organizuoti tėvų globos 

netekusių vaikų švietimą. 

2.1. Sudaryti sąlygas globotiniams 

(rūpintiniams) mokytis bendrojo 

lavinimo, profesinėse, aukštosiose 

mokyklose. 

Socialiniai darbuotojai 

 2.2. Rengti diskusijas, paskaitas su 

globotiniais (rūpintiniais) sveikos 

gyvensenos, žalingų įpročių 

prevencijos temomis. 

Vyr. socialinė darbuotoja,  socialiniai darbuotojai. 

 2.3. Rengti diskusijas, pokalbius su 

globotiniais (rūpintiniais) lytinio 

auklėjimo temomis. 

Vyr. socialinė darbuotoja,  socialiniai darbuotojai. 
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 2.4. Organizuoti pokalbius apie 

sveikos mitybos svarbą žmogaus 

gyvenime. 

Socialiniai darbuotojai. 

 2.5. Asmens higienos įgūdžių 

ugdymas. 

Socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai. 

 2.6. Organizuoti pokalbius, 

diskusijas tema „Ligų profilaktika“. 

Socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai 

3. Organizuoti globotinių 

(rūpintinių) sveikatos priežiūrą. 

3.1. Laiku organizuoti medicininę 

priežiūrą. 

Socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai 

 3.2. Sanatorinio vaikų gydymo 

organizavimas. 

Socialiniai darbuotojai, socialinio darbuotojo padėjėjai 

 3.3. Laiku organizuoti medicininį 

sveikatos patikrinimą. 

Socialiniai darbuotojai, socialinio darbuotojo padėjėjai. 

 3.4. Globotinių (rūpintinių) 

neįgalumo pažymėjimų tvarkymas. 

Vyr. socialinė darbuotoja, socialiniai darbuotojai 

 

VI SKYRIUS 

SKAISTGIRIO VAIKŲ DIENOS CENTRO „DRAUGYSTĖS TILTAS“ VEIKLOS  PLANAS 2020 METAMS 

6 lentelė 

Eil. 

Nr. 

Veiklos 

pavadinimas  

Planuojama 

vykdymo 

trukmė (veiklos 

vykdymo 

pradžia ir 

pabaiga 

mėnesių 

tikslumu)  

Planuojama 

veiklos 

vykdymo vieta 

Atsakingas 

veiklos 

vykdytojas 

Kiekybiniai ir kokybiniai veiklos 

įgyvendinimo rodikliai 

 

Projekto viešinimas 

(numatant, kur bus galima 

susipažinti su projekto 

vykdymo eiga, atliekamais 

darbais, pasiektais 

rezultatais) 
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1. 1

. 

Vaikų maitinimas 

 

Sausio – 

gruodžio mėn. 

(kiekvieną darbo 

dieną) 

 

Skaistgirio vaikų 

dienos centro 

užimtumo 

patalpa 

Socialinė 

darbuotoja A. 

Žakaitytė, 

socialinio 

darbuotojo 

padėjėja I. 

Makauskienė 

Maitinami 20 vaikų. 

Kasdien vaikams pateikti šiltą, 

visavertį maistą. 

 

 

 

2. 2

. 

Pamokų ruoša Sausio – 

gruodžio mėn. 

(kiekvieną darbo 

dieną, išskyrus 

vaikų atostogas) 

 

Skaistgirio vaikų 

dienos centro 

užimtumo 

patalpa 

Socialinė 

darbuotoja A. 

Žakaitytė, 

socialinio 

darbuotojo 

padėjėja I. 

Makauskienė 

Dalyvaus 20 vaikų.  

Įpratinti vaikus atlikti namų darbų 

užduotis. Ugdyti pareigos, 

atsakingumo, tvarkingumo jausmus. 

 

 

 

3. 3

. 

Psichologinis 

konsultavimas 

Sausio – 

gruodžio mėn. 

(vieną kartą per 

mėnesį) 

Skaistgirio vaikų 

dienos centro 

užimtumo 

patalpa 

Psichologas 

Deividas 

Beinoras 

Dalyvaus 20 vaikų bei 15 šeimų. 

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. 

 

 

4. 4

. 

Nuolat palaikyti 

ryšį su gimnazijos 

mokytojais 

 

Kovo – birželio, 

rugsėjo – 

gruodžio mėn. 

(vieną kartą per 

mėnesį) 

Skaistgirio 

gimnazija 

Socialinė 

darbuotoja A. 

Žakaitytė 

Dalyvaus 20 vaikų. 

Sprendžiamos mokyklos, pamokų 

lankymo problemos, 

bendradarbiavimas. 
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5. 5

. 

Šeimų lankymas Sausio – 

gruodžio mėn. 

(vieną kartą per 

pusmetį) 

 

Skaistgirio 

miestelis ir 

apylinkės. 

Socialinė 

darbuotoja 

A.Žakaitytė 

Aplankyti 15 šeimų.  

Susipažinti su esama situacija. 

Šeimų įgalinimas keisti savo 

įpročius. 

 

6. 

Vaikų parvežimas 

namo 

 

Sausio– 

gruodžio mėn. 

Skaistgirio vaikų 

dienos centras 

Socialinė 

darbuotoja A. 

Žakaitytė, 

socialinio 

darbuotojo 

padėjėja I. 

Makauskienė 

Dalyvaus 20 vaikų. 

Pavėžėjimas įgalina aktyviau  

dalyvauti vaikams dienos centro 

veiklose, 16 vaikų šiuo metu  

gyvena Skaistgirio apylinkės 

kaimuose. 

 

 

      7. 

Rankdarbiai iš 

popieriaus, 

gamtinių 

medžiagų, 

antrinių žaliavų, 

karoliukų, vilnos 

ir pan. 

 

Sausio– 

gruodžio mėn. 

(vieną kartą per 

savaitę) 

 

 

Skaistgirio vaikų 

dienos centro 

užimtumo 

patalpa 

Socialinė 

darbuotoja A. 

Žakaitytė, 

socialinio 

darbuotojo 

padėjėja I. 

Makauskienė 

Dalyvaus 20 vaikų. 

Mažinama emocinė įtampa, 

lavinami kūrybiniai gebėjimai,  

vaizduotė. Pagamintų rankdarbių 

pritaikymas aplinkos puošimui, 

dovanoms. 

 

www.zspc.lt 

Facebook „VDC Draugystės 

tiltas“ paskiroje 

8 

Dailės terapijos 

užsiėmimai 

 

Sausio– 

gruodžio mėn. 

(vieną kartą per 

dvi savaites) 

 

Skaistgirio vaikų 

dienos centro 

užimtumo 

patalpa 

Socialinė 

darbuotoja A. 

Žakaitytė, 

savanorė 

G.Malinauskai

tė 

Dalyvaus 20 vaikų. 

Piešinių pagalba padėti adaptuotis 

grupėje, atskleisti jausmus, įveikti 

psichologinę gynybą ir pan.  

 

 

www.zspc.lt 

Facebook „VDC Draugystės 

tiltas“ paskiroje 

9. 

Socialinių, 

gyvenimo įgūdžių 

ugdymas (maisto 

gaminimas) 

 

Sausio – 

gruodžio mėn. 

(vieną kartą per 

savaitę) 

Skaistgirio vaikų 

dienos centro 

užimtumo 

patalpa 

Socialinio 

darbuotojo 

padėjėja I. 

Makauskienė 

socialinė 

darbuotoja A. 

Žakaitytė 

 

Dalyvaus 20 vaikų. 

Vaikai ugdomi pasigaminti sveiką, 

visavertį maistą. Susipažins su 

įvairiais gaminimo būdais, 

pasidalins bei sužinos naujų receptų. 

www.zspc.lt 

Facebook „VDC Draugystės 

tiltas“ paskiroje 

http://www.zspc.lt/
http://www.zspc.lt/
http://www.zspc.lt/
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10

. 

Rankdarbiai iš 

įvairių skirtų 

medžiagų (molio, 

plastilino ir kt.) 

Sausio – 

gruodžio mėn. 

(du kartus per 

mėnesį) 

 

Skaistgirio vaikų 

dienos centro 

užimtumo 

patalpa 

Socialinė 

darbuotoja A. 

Žakaitytė, 

socialinio 

darbuotojo 

padėjėja I. 

Makauskienė 

Dalyvaus 20 vaikų. 

Lipdyti įvairias figūrėles, lavinti 

vaiko fantaziją, rengti darbų 

parodėles. Pasikviesti šeimų narius. 

 

www.zspc.lt 

Facebook „VDC Draugystės 

tiltas“ paskiroje 

11. 

Socialinių, 

darbinių įgūdžių 

užsiėmimas 

tėvams  

Sausio –  

gruodžio mėn. 

(vieną kartą per 

ketvirtį) 

 

Skaistgirio vaikų 

dienos centro 

užimtumo 

patalpa 

Socialinė 

darbuotoja A. 

Žakaitytė 

 

Užsiėmimuose dalyvaus 6 socialinių 

įgūdžių stokojantys  tėvai. 

Vyks 4 užsiėmimai.  

 

 

12. 

Valentino diena 

„Gera tave turėti“ 

Molinių širdelių 

kūrimas 

 

Vasario 7-14d. Skaistgirio vaikų 

dienos centro 

užimtumo 

patalpa 

Socialinė 

darbuotoja A. 

Žakaitytė, 

socialinio 

darbuotojo 

padėjėja I. 

Makauskienė 

Dalyvaus 20 vaikų. 

Vaikai nulipdo širdelę savo 

geriausiam draugui. Širdelės 

išdeginamos, nudažomos.  

Kiekvienas padovanoja savo 

padarytą širdelę savo draugui. 

Rašomi laiškai draugui. 

 

Facebook „VDC Draugystės 

tiltas“ paskiroje 

13. 

Literatūrinė 

popietė 

Kovo - gruodžio 

mėn. (vieną 

kartą per 

ketvirtį) 

Skaistgirio 

miestelio 

biblioteka 

Savanorė 

L.Degimienė 

Dalyvaus 12 paauglių. 

Savanorė Lijana Degimienė 

supažindins su skaitomiausiomis 

paauglių knygomis, pristatys knygų 

anotacijas. Išrenkamos 

skaitomiausios knygos.  

 

 

www.joniskis.rvb.lt 

Facebook „VDC Draugystės 

tiltas“ paskyroje 

http://www.zspc.lt/
http://www.joniskis.rvb.lt/
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14. 

Išvyka į Šiaulių 

ligoninės 

patologinės 

anatomijos 

muziejų 

 

Kovo mėn. Šiaulių 

patologinės 

anatomijos 

muziejus. 

Socialinė 

darbuotoja A. 

Žakaitytė, 

socialinio 

darbuotojo 

padėjėja I. 

Makauskienė 

Dalyvaus 11 vyresnio amžiaus 

vaikai. 

Išvyka į Šiaulių patologinės 

anatominės muziejų. Suvokimas 

apie žmogaus anatomiją, kaip 

organai kinta patologiškai, 

leidžiantys suvokti ligos padarinius. 

Facebook „VDC Draugystės 

tiltas“ paskyroje. 

15. 

Patyčių 

prevencijos 

savaitė „Esu 

draugas“ 

 

Kovo mėn. 

(vieną kartą per 

ketvirtį) 

 

Skaistgirio vaikų 

dienos centro 

užimtumo 

patalpa 

Socialinė 

darbuotoja A. 

Žakaitytė, 

socialinio 

darbuotojo 

padėjėja I. 

Makauskienė 

Dalyvaus 20 vaikų. 

Filmo žiūrėjimas skatinantis vaikus 

susimąstyti. Diskusijos patyčių 

tema. 

 

16. 

Savipagalbos 

grupės 

užsiėmimas 

tėvams 

Kovo – gruodžio 

mėn. (vieną 

kartą per 

ketvirtį) 

Skaistgirio vaikų 

dienos centro 

užimtumo 

patalpa 

Socialinė 

darbuotoja A. 

Žakaitytė 

 

Dalyvaus tėvai. 

Metodo „Tėvai – tėvams „ 

taikymas. Tėvai dalijasi patirtimi, 

išsako savo problemas. 

 

17. 

Socialinių, 

buitinių, darbinių 

įgūdžių ugdymas 

„Švari aplinka“ 

Sausio – 

gruodžio mėn. 

(kiekvieną darbo 

dieną) 

 

Skaistgirio vaikų 

dienos centro 

aplinka 

Socialinė 

darbuotoja A. 

Žakaitytė, 

socialinio 

darbuotojo 

padėjėja I. 

Makauskienė 

Dalyvaus 20 vaikų. 

Nuolatinis švaros palaikymas, 

mokomi vaikai darbinių įgūdžių, 

atsakomybės už tvarką, skatinami 

vaikai rūpintis savo aplinka. 
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18. 

Kūrybinės 

dirbtuvėlės  

Kovo - gruodžio 

mėn. (vieną 

kartą per 

mėnesį) 

Skaistgirio 

miestelio 

biblioteka 

Socialinė 

darbuotoja A. 

Žakaitytė 

savanorė 

J. Jatulienė 

Dalyvaus 20 vaikų. 

Savanorė J. Jatulienė vaikus 

pamokins darbelių, Žemės dienai 

bus kuriami „oliziukai“. Išmokins 

kvilingo technikos, daromos 

atvirutės mamos dienai, iš veltinio 

kursime Kalėdų senelio batą.  

Vaikai bus įgalinti daryti 

rankdarbius iš įvairių medžiagų, 

kurie ugdys vaiko vaizduotę, 

estetinį suvokimą, įgūdžius. 

www.zspc.lt 

www.joniskis.rvb.lt 

Facebook „VDC Draugystės 

tiltas“ paskiroje 

19. 

 

Žalingų įpročių 

prevencija 

 

 

Kovo – gruodžio 

mėn. (vieną 

kartą per 

ketvirtį) 

Skaistgirio vaikų 

dienos centro 

užimtumo 

patalpa 

Socialinė 

darbuotoja A. 

Žakaitytė 

Skaistgirio 

ambulatorijos 

gydytojas 

sveikatos biuro 

atstovas 

 

Dalyvaus 20 vaikų. 

Ugdomas suvokimas apie 

priklausomybes: rūkymo, alkoholio 

ir narkotikų vartojimo pasekmes, 

plakato kūrimas. 

Facebook „VDC Draugystės 

tiltas“ paskiroje 

20. 

Velykinė popietė Balandžio mėn. Skaistgirio vaikų 

dienos centro 

užimtumo 

patalpa 

Socialinė 

darbuotoja A. 

Žakaitytė, 

savanorė 

U.Sruogiūtė 

Dalyvaus 20 vaikų bei tėvai. 

Savanorė Ugnė Sruogiūtė pamokins 

dekoruoti kiaušinius įvairiomis 

technikomis. Supažindinti vaikus su 

lietuvių liaudies žaidimais, dainomis 

burtais. Skiepyti 

bendruomeniškumo, santarvės, 

sutelktumo jausmus. Mokytis 

papuošti stalą ir aplinką Velykoms. 

 

www.zspc.lt 

Facebook „VDC Draugystės 

tiltas“ paskiroje 

http://www.zspc.lt/
http://www.joniskis.rvb.lt/
http://www.zspc.lt/
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21. 

Akcija „Darom“  Balandžio mėn. Skaistgirio 

seniūnija, 

bendruomeniniai 

namai, Jono 

Viliūno parkas 

Socialinė 

darbuotoja A. 

Žakaitytė, 

socialinio 

darbuotojo 

padėjėja I. 

Makauskienė 

Dalyvaus 20 vaikų bei tėvai. 

Kasmetinis dalyvavimas akcijoje 

„Darom“ Gamtos tausojimas, 

mokymas rūšiuoti atliekas, aplinkos 

tvarkymas. 

 

 

22. 

Ekskursija į 

Kauną ir jo 

apylinkes 

Gegužės mėn. Kaunas ir jo 

apylinkės 

Socialinė 

darbuotoja A. 

Žakaitytė, 

socialinio 

darbuotojo 

padėjėja I. 

Makauskienė 

Dalyvaus 11 vaikų. 

Aplankysime XI forto muziejuje 

susipažinsime  su skirtingais IX 

forto istorijos laikotarpiais bei 

turėsime edukaciją. Eisime Kauno 

marių šlaito pažintiniu taku, 

kuriame atsiveria gražiausia Kauno 

gamta bei aktyvus laisvalaikis 

Pramogos space batutų parke.  

www.zspc.lt 

Facebook „VDC Draugystės 

tiltas“ paskiroje 

23. 

Sportinio ugdymo 

užsiėmimai ,, 

Augu sveikas ir 

žvalus‘‘ 

Balandžio – 

Rugpjūčio mėn. 

Skaistgirio 

gimnazijos 

sporto aikštynas 

Socialinė 

darbuotoja A. 

Žakaitytė, 

socialinio 

darbuotojo 

padėjėja I. 

Makauskienė 

Dalyvaus 20 vaikų. 

Vaikai įsisavina įvairias sporto šakų 

technikas. Ugdomi judėjimo, 

vikrumo, greitumo, lankstumo 

įgūdžiai. Vaikai dalyvauja 

sportiniuose renginiuose. 

Facebook „VDC Draugystės 

tiltas“ paskiroje 

24. 

Ekskursija, 

plaukimas laivu – 

Mingė- Ventės 

ragas-Mingės 

kaimas 

Birželio mėn. Kintai, Šilutės 

rajonas 

Socialinė 

darbuotoja A. 

Žakaitytė, 

socialinio 

darbuotojo 

padėjėja I. 

Makauskienė 

Dalyvaus 20 vaikų. 

Plauksime laivu maršrutu Minijos 

kaimas - Minijos upė - Upaitės upė - 

Kuršių marios - Ventės ragas. 

Ventės rage aplankysime 

ornitologijos stotį, gidas papasakos 

daugiau apie paukščių migraciją. 

Aplankysime Ventės rago muziejų. 

www.zspc.lt 

Facebook „VDC Draugystės 

tiltas“ paskiroje 

http://www.zspc.lt/
http://www.zspc.lt/
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25. 

Žalingų įpročių 

prevencijos 

užsiėmimas. 

Vaikų dienos 

centrų 

„Draugystės 

tiltas“ ir 

„Spindulys“ 

vasaros stovykla 

„Būkim 

draugais!“ 

Liepos mėn. Joniškio rajono 

vaikos ir šeimos 

gerovės centras 

 

Socialinės 

darbuotojos R. 

Staigvilienė, 

A. Žakaitytė 

socialinių 

darbuotojų 

padėjėjos R. 

Normantienė, 

I. Makauskienė 

Dalyvaus 30 vaikų iš Skaistgirio bei 

Žagarės vaikų dienos centro.  

Organizuojamos įvairios rungtys ir 

estafetės. Sportinių varžybų metu 

sudaromos sąlygos atsiskleisti 

harmoningiems vaikų tarpusavio 

santykiams. Tarpusavio ryšio 

užmezgimas ir palaikymas. 

www.zspc.lt 

Facebook „VDC Draugystės 

tiltas“ paskiroje 

26. 

Dalyvavimas 

Vyšnių festivalio 

mugėje (veltinių 

vyšnių kūrimas) 

Gegužės - 

Liepos mėn. 

Skaistgirio vaikų 

dienos centro 

užimtumo 

patalpa 

Socialinė 

darbuotoja A. 

Žakaitytė, 

socialinio 

darbuotojo 

padėjėja I. 

Makauskienė 

Dalyvaus 20 vaikų. 

Skatinamas vaikų kruopštumas 

atsakomybė už savo padarytą 

darbelį. Formuojami prekiavimo 

įgūdžiai, mokosi užsidirbti, savo 

pasigamintais dirbiniais.  

www.zspc.lt 

Facebook „VDC Draugystės 

tiltas“ paskiroje 

27. 

Stovykla „Mano 

vasara pajūryje“ 

(4 dienos) 

 

Liepos mėn. Šventoji bei 

Klaipėdos 

kraštas 

Socialinė 

darbuotoja A. 

Žakaitytė, 

socialinio 

darbuotojo 

padėjėja I. 

Makauskienė 

Dalyvaus 11 vaikų. 

Organizuoti aktyvų poilsį prie jūros. 

Aplankysime Klaipėdos zoologijos 

sodą. Aktyvus laisvalaikis Boom 

parke. Ugdomi  bendravimo 

įgūdžiai, komandos stiprinimas. 

www.zspc.lt 

Facebook „VDC Draugystės 

tiltas“ paskiroje 

28. 

Rugsėjo 1-osios 

šventė 

 

 

Rugsėjo mėn. Skaistgirio vaikų 

dienos centro 

užimtumo 

patalpa 

Socialinė 

darbuotoja A. 

Žakaitytė, 

socialinio 

darbuotojo 

padėjėja I. 

Makauskienė 

Dalyvaus 20 vaikų. 

Pokalbis apie ateinančius mokslo 

metus, tikslų išsakymas, 

pasakojimai kaip praleido vasarą. 

Šventinė popietė. 

 

http://www.zspc.lt/
http://www.zspc.lt/
http://www.zspc.lt/
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29. 

Ekskursija į 

Druskininkus 

Rugsėjo mėn. Druskininkai  Socialinė 

darbuotoja A. 

Žakaitytė, 

socialinio 

darbuotojo 

padėjėja I. 

Makauskienė 

Dalyvaus 11 vaikų. 

Vandens pramogos Druskininkų 

sveikatinimo ir poilsio centre. 

Ugdoma ištvermė, jėga, fizinis 

pasirengimas. Kelsimės lynų keliu,  

kelionės metu pro keltuvo langus, 

tarsi iš apžvalgos rato, išvysime 

įspūdingus Druskininkų kurorto 

miškus, Nemuno upės vingius ir 

nuostabią miesto panoramą. 

Aplankysime Druskininkų miesto 

muziejų, gidas papasakos apie 

kurorto istorijos ekspozicijas. 

Amatų centre turėsime edukaciją, 

kiekvienas dalyvis turės galimybę 

susikurti jaukų miniatiūros darbelį ir 

įrėminti pagamintuose rėmuose. 

www.zspc.lt 

Facebook „VDC Draugystės 

tiltas“ paskiroje 

30. 

Popietė, pyragų 

diena „Draugystės 

pyragas“ 

 

Lapkričio mėn. Skaistgirio vaikų 

dienos centro 

užimtumo 

patalpa 

Socialinė 

darbuotoja A. 

Žakaitytė, 

socialinio 

darbuotojo 

padėjėja I. 

Makauskienė 

Dalyvaus 20 vaikų. 

Dalyvavimas kasmetinėje akcijoje 

„Pyragų diena“ Kepamas draugystės 

pyragas. 

Facebook „VDC Draugystės 

tiltas“ paskiroje 

31. 

Tolerancijos 

diena „Išlik 

žmogus“ 

Lapkričio mėn Skaistgirio vaikų 

dienos centro 

užimtumo 

patalpa 

Socialinė 

darbuotoja A. 

Žakaitytė, 

socialinio 

darbuotojo 

padėjėja I. 

Makauskienė 

Dalyvaus 20 vaikų. 

Skatinama atkreipti visuomenės 

dėmesį į skirtingų nuomonių, 

skirtingų tautybių žmonių, 

sergančiųjų ir turinčių problemų 

(alkoholio, narkomanijos) 

toleranciją. Ugdome toleranciją, 

pakantumą, gebėjimą suprasti kitus, 

kantrybę. Filmo aptarimas. 

 

 

http://www.zspc.lt/
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32. 

Išvyka į Šiaulius Lapkričio mėn. Šiaulių miestas Socialinė 

darbuotoja A. 

Žakaitytė 

 

Dalyvaus 12 vaikų. 

Išvyka į Šiaulius „Forum 

cinemas“filmo žiūrėjimas, 

aptarimas. Aktyvus laisvalaikis 

Kane‘s arenoje bei apsilankysime 

picerijoje. 

 

Facebook „VDC Draugystės 

tiltas“ paskiroje 

33. 

Socialinių įgūdžių 

ugdymas 

„Kalėdinių 

dovanų maišelių 

kūrimas“ 

Gruodžio mėn. Skaistgirio vaikų 

dienos centro 

užimtumo 

patalpa 

Socialinė 

darbuotoja A. 

Žakaitytė, 

socialinio 

darbuotojo 

padėjėja I. 

Makauskienė 

Dalyvaus 20 vaikų. 

Dovanėlių darymas artimiesiems, 

kuriama šventinė nuotaika, 

pasiruošimas šventėms, dekoracijų 

darymas. Naujo įgūdžio 

susiformavimas. 

Facebook „VDC Draugystės 

tiltas“ paskiroje 

34. 

Kalėdinė popietė Gruodžio mėn. Skaistgirio vaikų 

dienos centro 

užimtumo 

patalpa 

Socialinė 

darbuotoja A. 

Žakaitytė, 

socialinio 

darbuotojo 

padėjėja I. 

Makauskienė, 

Savanorė 

U.Sruogiūtė 

 

Dalyvaus 20 vaikų. 

Vaikai gilina žinias apie advento ir 

Kalėdų reikšmę, papročius. Popietės 

metu vaikai žaidžia kalėdinius 

žaidimus, sužino kalėdinius burtus. 

Pasivaišina vaišėmis. Savanorė 

Ugnė Sruogiūtė įsitraukia į 

pasiruošimo procesą. 

www.zspc.lt 

Facebook „VDC Draugystės 

tiltas“ paskiroje 

 

VII SKYRIUS 

ŽAGARĖS VAIKŲ DIENOS CENTRO „SPINDULYS“ VEIKLŲ ĮGYVENDINIMO 2020 M. PLANAS 

7 lentelė 

Eil. 

Nr. 
Veiklos pavadinimas  

Planuojama vykdymo trukmė 

(veiklos vykdymo pradžia ir 

pabaiga mėnesių tikslumu)  

Kiekybiniai ir kokybiniai veiklos įgyvendinimo rodikliai 

 

http://www.zspc.lt/
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1. Pamokų ruoša Sausio – gruodžio mėn. 

(kiekvieną darbo dieną, išskyrus 

vaikų atostogas) 

 

Dalyvaus 30 vaikų.  

Vaikai ugdomi atsakingumo, tvarkingumo, pareigos atlikti 

pateiktas užduotis. 

2. Vaikų maitinimas Sausio – gruodžio mėn. 

(kiekvieną darbo dieną) 

 

Maitinami 30 vaikų. 

Pagalba šeimai, skiriant vaikų maitinimą. 

3. Vaikų pavežėjimas Vasario – gruodžio mėn. Pavėžėjimas įgalina vaikus dalyvauti dienos centro veikloje, 13 

vaikų šiuo metu  gyvena atokiose kaimo vietovėse.  

 

4. Psichologinis konsultavimas Sausio – gruodžio mėn. 

(vieną kartą per mėnesį) 

Psichologas suteiks reikiamą pagalbą 30 vaikų.  

 

5. Socialinių, darbinių įgūdžių 

užsiėmimas tėvams  

Sausio –  gruodžio mėn. 

(vieną kartą per ketvirtį) 

 

Užsiėmimuose dalyvaus 6 socialinių įgūdžių stokojantys  tėvai. 

Vyks 4 užsiėmimai:  

Inkilo gamyba;  

Vaistažolių maišelio dekoravimas;  

Žolinės puokštė;  

Naujametinis žaisliukas. 

6. Šeimų lankymas Sausio – gruodžio mėn. 

(vieną kartą per pusmetį) 

 

Aplankyti 17 šeimų. Susipažinti su esama situacija. 

7. Sportinio ugdymo užsiėmimai („Aš 

augu sportuodamas“) 

Sausio – gruodžio mėn. 

(vieną kartą per savaitę) 

 

 „Sportas - sveikata“ užsiėmimuose dalyvaus 30 vaikų. 

 

8. Rankdarbiai iš popieriaus, gamtinių ir 

antrinių medžiagų  

Sausio – gruodžio mėn. 

(vieną kartą per savaitę) 

 

Dalyvaus 30 vaikų. 

 Lavinamas kruopštumas, vaizduotė, meniniai gebėjimai.  

 

9. Rankdarbiai iš vilnos ir veltinio Sausio – gruodžio mėn. 

(kartą per savaitę) 

 

Dalyvaus 30 vaikų.  

Vaikai susipažins su vilnos savybėmis, pasigamins dirbinių 

 

10. Socialinių, buitinių, darbinių įgūdžių 

ugdymas (maisto gaminimas) „Aš 

moku“  

Sausio – gruodžio mėn. 

(vieną kartą per savaitę) 

Dalyvaus 30 vaikų. 

Vaikai ugdomi pasigaminti sveiką maistą. Susipažins su įvairiais 

gaminimo būdai, sužinos naujų receptų.  
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11. Dailės terapijos užsiėmimai „Kalba 

be žodžių“ 

Sausio – gruodžio mėn. 

(vieną kartą per savaitę) 

Dalyvaus 30 vaikų. 

Akcentuojama laisva minčių, jausmų ir nuotaikų raiška kūrybinio 

proceso metu. 

12. Socialinių įgūdžių ugdymosi 

užsiėmimai „Pasitikėjimo piramidė“ 

Sausio – gruodžio mėn. (vieną kartą 

per mėnesį) 

 

Dalyvaus 30 vaikų. 

Ugdomi bendravimo, savikontrolės, 

jausmų suvokimo, elgesys grupėje, streso įveikimo įgūdžiai. 

13. Savipagalbos grupės užsiėmimas 

tėvams 

Sausio – gruodžio mėn. (vieną kartą 

per mėnesį) 

Dalyvaus 5 tėvai. 

Metodo „Tėvai – tėvams „ taikymas. Tėvai dalijasi patirtimi, 

išsako savo patirtis. 

14. Proto mūšis skirtas kovo 11- ąjai 

 

Kovo mėn. Dalyvaus 30 vaikų. 

Vaikai galės išbandyti savo žinias proto mūšyje „Pažinkime 

Lietuvą“ 

15. Velykinė popietė 

„Velykų rytą“ 

Balandžio mėn. Popietėje dalyvaus 30 vaikų ir 8 tėvai. 

Šventės dalyviai dalyvaus kiaušinių  ridenimo varžybose ir 

linksmose estafetėse. 

17. Tarptautinis vaikų gynimo dienos 

paminėjimas. Tėvų ir vaikų 

bendrumo sporto varžybos 

Gegužės mėn. Dalyvaus 30 vaikų, 12 tėvų. 

Žaidžiami psichologiniai žaidimai. 

Organizuojamos vaikams ir tėvams sportinės varžybos, estafetės. 

Renkama šauniausia šeimos komanda. 

18. Ekskursija į pamarį Birželio mėn. Dalyvaus 21 vaikas ir 2 tėvai.  

Vaikai ir jų tėvai plauks laivu iš Minijos kaimo, grožėsis Atmatos 

upės pakrantėmis, pasieks Ventės ragą kur susipažins su paukščių 

žiedavimu. 

19. Žalingų įpročių prevencijos 

užsiėmimas. Vaikų dienos centrų 

„Spindulys“  ir „Draugystės tiltas“  

vasaros stovykla „Būkim draugais!“ 

Liepos mėn. Dalyvaus 15 vaikų.  

Siekiama, kad kiekvienas stovyklautojas taptų aktyviu ir 

motyvuotu komandos draugu. Organizuojamos sportinės 

varžybos, kurių metu gali atsiskleisti kiekvienas komandos narys. 

20. Kaliausių kūrimas, vaistažolių 

rinkimas, maišelių siuvimas ir 

dalyvavimas Vyšnių festivalio 

mugėje 

Balandžio – liepos mėn. Dalyvaus 30 vaikų.  

Vaikams sudaromos sąlygos atskleisti savo kūrybinius 

sugebėjimus, realizuoti save. Vaikų dienos centro vaikai turi 

galimybę integruotis į kultūrinį gyvenimą.   

21. Stovykla „Keliaujame po Lietuvą“ Rugpjūčio mėn. Stovykloje dalyvaus 11 vaikų.  
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22. Labdaros akcija sutvarkyti kapus Spalio mėn. Dalyvaus 15 vaikų.  

Sutvarkyti, papuošti  Senosiose Žagarės kapinėse kapus, kuriuose 

palaidoti vieniši žmonės iš senelių namų. 

23. Kalėdinė akcija „Dalinkimės širdies 

šiluma“ 

Gruodžio mėn. Dalyvaus 30 vaikų.  

Numatoma apsilankyti vienišus senelius Žagarės mieste, kuriuos 

rekomenduos seniūnija ir padovanoti pačių vaikų padarytas 

dovanas bei iškeptų kalėdinių pyragų. 

24. Kalėdinė kelionė į Kauną Gruodžio mėn. Dalyvaus 30 vaikų ir 5 tėvai 

 

 

VIII SKYRIUS 

BENDRUOMENINIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ JONIŠKYJE 2020 METŲ PLANUOJAMOS VEIKLOS 

8 lentelė 

Eil. 

Nr.  

Planuojama veikla Laikotarpis 

1.  Išvyka į šunų prieglaudą ”Letenėlė” Sneigių k., Šiaulių r., 

nuvežti reikalingiausių priemonių, pavedžioti šuniukus. 

Vakarės ir Roko gimtadienio šventės rengimas: kambario 

puošimas, vaišių ruošimas, sveikinimas ir šventimas. 

Vasario 16 –osios paminėjimui piešiniai, pokalbiai ir 

informacija per televiziją. 

Vasario mėnesį 

2. Savaitgalyje nuvykti į svečius pas Skaistgirio skyriuje 

gyvenančius vaikus, pabendrauti, pažaisti žaidimus, pasigaminti 

bendrus pietus. 

Faustos gimtadienio šventės rengimas: kambario 

puošimas, vaišių ruošimas, sveikinimas ir šventimas. 

Kovo mėnesį 

3. Velykinių margučių dažymas, ridenimas, margučių vaizdavimas 

akvareliniuose piešiniuose. Velykų bobutės laukimas. 

Balandžio mėnesį 

4. Mamos dienos proga mamų lankymas. Mamą Sandrą aplankyti 

Plikiškių savarankiškumo namuose.  

Pramogos į vandens parką Šiauliuose ”Impulsas”. 

Gegužės mėnesį 

5.  Žygis Mūšos Tyrelio pažintiniu taku. Birželio mėnesį 
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Mokslo metų pabaigos šventės vaikams mokyklose ir išleistuvės 

baigusiems. 
6.  Išvyka ir piknikas  pėsčiomis prie baseino. 

Stovykla ( jei neišvyks mergaitės į užsienį pas tetą) 

Dalyvavimas Žagarės Vyšnių festivalyje. 

Liepos mėnesį 

7. Ekskursija į Kauno zoologijos sodą. 

Tito gimtadienio šventės rengimas: kambario 

puošimas, vaišių ruošimas, sveikinimas ir šventimas. 

Rugpjūčio mėnesį 

8. Rugsėjo 1 – osios šventė šeimynos namuose, šventiniai pietūs. 

Luko ir Justo gimtadienio šventės rengimas: kambario 

puošimas, vaišių ruošimas, sveikinimas ir šventimas. 

Rugsėjo mėnesį 

9. Išvyka arba ekskursija. 

Užsiėmimai su pačių prisirinktais kaštonais. Darbelių parodėlė. 

Spalio mėnesį 

10. Kaukių pasiruošimas, maisto gaminimas ir moliūgų 

skobinėjimas. Helovyno vakarėlis. 

Lapkričio mėnesį 

11. Kalėdų belaukiant eglutės, kambarių  ir langų pasipuošimas. 

Kalėdų senelio laukimas. 

Dalyvavimas miesto kalėdinės eglutės įžiebimo šventėje. 

Kalėdinis vakarėlis Žagarėje. 

Mamų, artimųjų  priėmimas pas save šeimynos namuose. 

Šventiniai  pietūs, žaidimai, pokalbiai, bendravimas. 

Naujųjų metų sutikimas. 

Gruodžio mėnesį 

 

IX SKYRIUS 

BENDRUOMENINIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ SKAISTGIRYJE VEIKLOS PLANAI 2020 METAMS 

 

15. Veiklos kryptis - įgyvendinti socialinės ir švietimo politikos uždavinius, socialinės globos normas bei globos namų nuostatus, užtikrinti 

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

16. Tikslas - vaikų, netekusių tėvų globos, laikina ir nuolatinė globa ir rengimas savarankiškam gyvenimui, užtikrinti vaiko auklėjimą ir 

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

17. Uždaviniai: 
17.1. Ugdyti bendravimo ir bendradarbiavimo, atsakomybės už savo veiksmus, darbinius, pagalbos  kitam įgūdžius, ruošiant vaikus pozityviai 

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

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

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

elgesį, sąveikaujant su savimi ir aplinka. 

9 lentelė 

Eil. 

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

1. MAISTO GAMINIMO ĮGŪDŽIŲ DIEGIMAS, UGDYMAS IR PALAIKYMAS. 
1.1. Maisto gaminimas. Darbas su virtuviniais įrankiais, 

mokymas. 

Kasdien. Socialiniai 

darbuotojai ir jų 

padėjėjai. 

Globotiniai mokės 

savarankiškai ruošti 

maistą, mokės 

naudotis stalo 

įrankiais, dujine 

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

darbuotojai ir jų 

padėjėjai. 

Globotiniai mokės 

planuoti, išmoks 

taupumo. 
1.3. Apsipirkimas 

parduotuvėje. 

Lėšų planavimas, maisto planavimas. 

Kainų skaičiavimas. 

Kartą per savaitę. Socialiniai 

darbuotojai ir jų 

padėjėjai. 

Globotiniai mokės 

planuoti maisto 

pirkimą, lėšų 

naudojimą. 
1.4. Švaros palaikymas 

virtuvėje. 

Virtuvės tvarkymas po maisto 

gaminimo. 
 

Kasdien. Socialiniai 

darbuotojai ir jų 

padėjėjai. 

Globotiniai mokės 

tvarkytis virtuvėje. 

2. SAVĘS PRIEŽIŪROS ĮGŪDŽIAI 
2.1. Asmens higiena. Mokomi higienos įgūdžių. Kasdien. Socialiniai 

darbuotojai ir jų 

padėjėjai. 

Globotiniai mokės 

laikysis asmens 

higienos. 
2.2. 

 
Tvarkingumo 

įgūdžiai. 

Diskusijos. Kasdien. Socialiniai 

darbuotojai ir jų 

padėjėjai. 

Globotiniai turės 

mokėti ir suprasti 

tvarkingumo svarbą. 
2.3. Sveikata. Pokalbis bei konsultacija. Kas pusmetį. Socialiniai 

darbuotojai ir jų 

padėjėjai. 

Globotiniai daugiau 

įgys sveikatos 

priežiūros įgūdžių. 
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2.4. Žalingų įpročiai. Pokalbis, konsultacija, diskusija. Kartą per mėnesį. Socialiniai 

darbuotojai ir jų 

padėjėjai. 

Globotiniai įgys žinių 

apie žalingų įpročių 

vartojimo pasekmes. 
2.5. Lytinis švietimas Pokalbis, konsultacija, aptarimai. 2 kartus metuose. Socialiniai 

darbuotojai ir jų 

padėjėjai. 

Paaugliai bus 

supažindinti su 

nesaugaus lytinio 

gyvenimo 

pasekmėmis. 

3. IŠSILAVINIMAS. 
3.1. Mokyklos lankymas Pagalba, kontrolė pamokų ruošoje. Per  mokslo metus. Socialiniai 

darbuotojai ir jų 

padėjėjai, spec. 

pedagogas. 

Gerės globotinių 

pažangumas. 

3.2. Pažymių tikrinimas. El. Dienyno tikrinimas. Per  mokslo metus. Socialiniai 

darbuotojai ir jų 

padėjėjai. 

Pagerės  globotinių 

pažangumas. 

3.3. Palaikyti ryšius su 

spec. pedagogais, 

mokyklos socialine 

darbuotoja. 

Bendravimas telefonu su klasės 

auklėtojomis, apsilankymas 

mokykloje. 

Per  mokslo metus. Socialiniai 

darbuotojai. 

Palaikomi ryšiai su 

institucijomis. 
 

3.4. Suteikti pagalbą 

tvarkant stojimo  į 

kitas  mokyklas 

dokumentaciją. 

Atstovauti globotiniui ir pagelbėti 

pildant dokumentus. 

Metų eigoje. Socialiniai 

darbuotojai. 

Globotiniai turės 

įgytų žinių 

dokumentacijų 

tvarkyme. 

4. SVEIKATA. 

4.1. Mokyti suteikti 

pirmąją pagalbą. 

Praktinės pratybos, filmų peržiūra ir 

praktinės užduotys. 

Pagal poreikį. Socialiniai 

darbuotojai ir jų 

padėjėjai. 

Globotiniai mokės 

teikti pirmąją 

pagalbą. 
4.2. Mokyti puoselėti 

psichinę ir emocinę 

sveikatą. 

Problemų sprendimo būdų 

ieškojimas. 

Nuolat Socialiniai 

darbuotojai ir jų 

padėjėjai. 

Globotiniai mokės 

puoselėti savo 

psichinę ir emocinę 

sveikatą. 



24 
 

4.3. Lytiškai plintančios 

ligas. 

Pokalbiai, filmų peržiūra ir 

aptarimas. 

Pagal poreikį. Socialiniai 

darbuotojai ir jų 

padėjėjai. 

Globotiniai bus 

informuoti apie 

lytinių santykių 

pasekmes. 
4.4. Mokyti kaip  

užsiregistruoti pas 

reikiamus gydytojus. 

Supažindinimas su gydymo įstaiga. Nuo 16 metų Socialiniai 

darbuotojai ir jų 

padėjėjai. 

Globotiniai mokės 

užsiregistruoti pas 

gydytoją. 

6. VAIKO ISGP PLANO SUDARYMAS, SISTEMINGAS PILDYMAS. 
6.1. Sistemingai vesti 

vaiko poreikių sričių 

išskyrimą ir 

įvertinimą, papildyti 

ISGP planus. 

Vaiko poreikių fiksavimas, 

planavimas. 

Kas pusę metų. Socialiniai 

darbuotojai ir jų 

padėjėjai, spec. 

pedagogas, 

psichologas. 
 

Globotinių poreikių 

sistemingas 

fiksavimas. 

7. SOCIALINIS BENDRAVIMAS. 
7.1. Mokyti globotinius 

užmegzti ir palaikyti 

santykius su kitais 

žmonėmis. 

Bendravimo mokymasis, akių 

kontakto palaikymas. 

Nuolat. Socialiniai 

darbuotojai ir jų 

padėjėjai. 

Globotiniai mokės 

bendrauti, palaikyti 

pokalbį. 

7.2. Bendravimas su 

globotiniu. 

Pokalbiai, planavimas, žaidimai, 

individualus darbas su vaiku. 

Nuolat. Socialiniai 

darbuotojai ir jų 

padėjėjai. 

Globotiniai mokės 

bendrauti, užmegzti 

akių kontaktą, 

išsipasakoti. 

8. VAIKŲ SOCIALIZACIJA. 

8.1. Ekskursijos Ekologinis ugdymas, išvykos, 

tarpusavio bendravimas 

1 kartą per mėnesį. Socialiniai 

darbuotojai ir jų 

padėjėjai. 

Globotiniai pakeis 

aplinką, mokysis 

elgtis svetimoje 

aplinkoje. 

8.2. Būrelių lankymas Aprūpinimas priemonėmis 

savirealizacijai. 

Nuolat. Socialiniai 

darbuotojai ir jų 

padėjėjai. 

Globotiniai mokės 

save realizuoti. 
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8.3. Vasaros stovyklos Stovyklų numatymas pagal 

galimybes. 

Vasaros metu. Socialiniai 

darbuotojai ir jų 

padėjėjai. 

Globotiniai galės 

susirasti naujų 

draugų, gerins 

bendravimo įgūdžius. 

8.4. Renginiai Renginių lankymas. Nuolat. Socialiniai 

darbuotojai ir jų 

padėjėjai. 

Globotiniai turiningai 

leis laiką, pasisems 

žinių. 

8.5. Derliaus sodinimas Planavimas, daržovių sodinimas Vasaros metu. Socialiniai 

darbuotojai ir jų 

padėjėjai. 

Globotiniai gebės 

atlikti ūkio darbus. 

8.6. Aplinkos priežiūra Žolės pjovimas, darželių ravėjimas, 

bendravimas, pokalbiai, planavimas. 

Vasaros metu. Socialiniai 

darbuotojai ir jų 

padėjėjai. 

Globotiniai mokės 

prižiūrėti ir gražinti 

aplinką. 

8.7. Derliaus nuėmimas Planavimas, daržovių nuėmimas. Rudens metu. Socialiniai 

darbuotojai ir jų 

padėjėjai. 

Globotiniai gebės 

atlikti ūkio darbus. 

9. METODINIS DARBAS. 

9.1. Informacijos 

sisteminimas ir 

sklaida su kitais 

globos, 

bendruomeninių 

šeimynų socialiniais 

darbuotojais. 

Pasitarimai, metodinių žinių 

perdavimas, supervizijos. 

Du kartus per metus. Socialiniai 

darbuotojai. 

Darbuotojais plės 

savo žinias, 

pasidalins gerąja 

darbo patirtimi. 

 

X SKYRIUS 

„NENUORAMŲ“ ŠEIMYNOS  DARBO VEIKLOS PLANAS 2020 METAMS 

 

18. Veiklos kryptis. Įgyvendinti socialinės ir švietimo politikos uždavinius, socialinės globos normas bei globos namų nuostatus, užtikrinti 

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

19. Tikslas. Užtikrinti globojamiems (rūpintiniams)  ugdymo (mokymo, lavinimo ir auklėjimo), socialines paslaugas, sudaryti kitas jiems 

sąlygas ir palaikyti aplinką, kurioje jie galėtų saugiai augti, vystytis ir tobulėti bei pasiruoštų savarankiškam gyvenimui visuomenėje. 

20. Uždaviniai: 
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20.1. Ugdyti praktinius gyvenimo įgūdžius – ugdyti globotinių gebėjimą palaikyti gerą emocinę sveikatą, demonstruoti adaptyvų ir pozityvų 

elgesį, sąveikaujant su savimi ir aplinka. 

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

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

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

integracijai į visuomenę. 

10 lentelė 

Eil. 

Nr. 

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

1. MAISTO GAMINIMO ĮGŪDŽIŲ DIEGIMAS, UGDYMAS IR PALAIKYMAS. 
1.1. Maisto gaminimas. Praktinės pratybos, darbas su aštriais 

virtuvės įrankiais. 

Kasdien 

/savaitgaliais/ pagal 

poreikį. 

Socialiniai 

darbuotojai ir jų 

padėjėjai. 

Vaikai mokės 

savarankiškai ruošti 

maistą, mokės naudotis 

virtuviniais įrankiais. 

1.2. Meniu sudarymas  Planavimas, norų ir galimybių 

derinimas, taupumo mokymas. 

Savaitgaliais. Socialiniai 

darbuotojai ir jų 

padėjėjai. 

Vaikai mokės 

racionaliai naudoti 

maisto produktus. 

1.3. Apsipirkimas 

parduotuvėje. 

Praktinės pratybos-apsipirkimas, lėšų 

planavimas, pirkinių krepšelio kainos 

susiskaičiavimas. 

Kartą per savaitę. Socialiniai 

darbuotojai ir jų 

padėjėjai. 

Vaikai mokės 

planuoti pirkinius, 

taupiai leisti turimas 

lėšas. 

1.4. Švaros palaikymas 

virtuvėje. 

Darbinė popietė virtuvėje, darbo 

vietos sutvarkymas po atliekamo 

darbo-savitvarka. 

Higienos kontrolė. 

Kasdien. Socialiniai 

darbuotojai ir jų 

padėjėjai. 

Globotiniai mokės 

palikti tvarkingą 

virtuvę atlikę maisto 

ruošos darbus. 

2. SAVĘS PRIEŽIŪROS ĮGŪDŽIAI 
2.1. Asmens higiena. Praktinės pratybos. Kasdien. Socialiniai 

darbuotojai ir jų 

padėjėjai. 

Vaikai laikysis 

asmens higienos, 

žinos esminius 

principus. 

2.2. 

 

Tvarkingumo 

įgūdžiai. 

Konsultacija, diskusija 

 

Kasdien. Socialiniai 

darbuotojai ir jų 

padėjėjai. 

Vaikai turės 

suformuotus  
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tvarkingumo 

įgūdžius. 

2.3. Sveikata. Pokalbis, konsultacija, diskusija, 

filmų peržiūra ir aptarimas. 

Kas pusmetį/poreikiui 

esant. 

Socialiniai 

darbuotojai ir jų 

padėjėjai. 

Globotiniai daugiau 

įgys sveikatos 

priežiūros įgūdžius. 

2.4. Alkoholio, narkotikų, 

tabako vartojimo ir 

kitų žalingų įpročių 

prevencija. 

Pokalbis, konsultacija, diskusija, 

filmų peržiūra ir aptarimas. 

Kartą per mėnesį. Socialiniai 

darbuotojai ir jų 

padėjėjai. 

Vaikai įgys žinių apie 

psichotropinių 

medžiagų vartojimo 

pasekmes. 

2.5. Atsakingas lytinis 

gyvenimas. 

Pokalbis, konsultacija, diskusija, 

filmų peržiūra ir aptarimas. 

2 kartus metuose. Socialiniai 

darbuotojai ir jų 

padėjėjai. 

Jaunuoliai įgys 

saugaus lytinio 

gyvenimo principus, 

bus supažindinti su 

nesaugaus lytinio 

gyvenimo 

pasekmėmis. 

3. IŠSILAVINIMAS. 
3.1. Padėti globotiniui 

gauti reikalingą 

mokymosi pagalbą. 

Pagalba, kontrolė pamokų ruošoje. Per  mokslo metus. Socialiniai 

darbuotojai ir jų 

padėjėjai. 

Pagerės  mokinių 

pažangumas. 

3.2. Stebėti jaunuolio 

lankomumą/ 

pažangumą. 

El. Dienyno kontrolė. Per  mokslo metus. Socialiniai 

darbuotojai ir jų 

padėjėjai. 

Pagerės  mokinių 

pažangumas. 

3.3. Palaikyti glaudų 

bendradarbiavimą su 

ugdymo 

institucijomis, vaikų 

lopšeliu – darželiu 

„Vyšniukas“. 

Pokalbiai telefonu su kl. Vadovais, 

ugdymo įstaigų lankymas. 

Per  mokslo metus. Socialiniai 

darbuotojai. 

Palaikomi glaudūs 

bendravimo santykiai 

su institucijomis, 

užtikrinta vaiko 

gerovė. 

 

3.4. Suteikti žnių apie 

profesijas. 

Pokalbiai, diskusijos, situacijos 

analizavimas. 

1 kartą metuose. Socialiniai 

darbuotojai ir jų 

padėjėjai. 

Vaikai sieks 

profesinio 

išsilavinimo, 

pradinio, pagrindinio 
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ar vidurinio mokslo 

pažymėjimo. 

3.5. Suteikti pagalbą 

tvarkant stojimo į 

kitas mokyklas 

dokumentaciją. 

Atstovauti globotinio interesus, 

pagelbėti pildant dokumentus. 

Metų eigoje. Socialiniai 

darbuotojai. 

Globotiniai turės 

suformuotą ateities 

profesijos viziją. 

3.6. Vertybių ugdymas. Pokalbiai, diskusijos, situacijos 

analizavimas. 

Nuolat. Socialiniai 

darbuotojai ir jų 

padėjėjai. 

Globotiniai turės 

suformuotas 

visuotinai priimtas 

vertybes. 

4. SVEIKATA. 

4.1. Mokyti suteikti pirmąją 

pagalbą. 
Praktinės pratybos, filmų peržiūra ir 

praktinės užduotys. 

Nuolat/ pagal poreikį. Socialiniai 

darbuotojai ir jų 

padėjėjai. 

Globotiniai mokės 

teikti pirmąją 

pagalbą. 

4.2. Suteikti žinių apie fizinį 

aktyvumą. 
Paskaita, konsultacija, sportiniai 

renginiai. 

1 kartą per du 

mėnesius. 

Socialiniai 

darbuotojai ir jų 

padėjėjai. 

Vaikai žinos fizinio 

aktyvumo svarbą 

žmogaus gyvenime. 

4.3. Mokyti puoselėti 

psichinę ir emocinę 

sveikatą. 

Pozityvaus bendravimo modelio 

taikymas, problemų sprendimo būdų 

ieškojimas. 

Nuolat/ pagal poreikį. Socialiniai 

darbuotojai ir jų 

padėjėjai. 

Vaikai mokės 

puoselėti savo 

psichinę ir emocinę 

sveikatą. 

4.4. Suteikti žinias apie 

saugius lytinius 

santykius ir lytiškai 

plintančias ligas. 

Pokalbiai, filmų peržiūra ir 

aptarimas, individualus darbas su 

vaiku. 

Nuolat/ pagal poreikį. Socialiniai 

darbuotojai ir jų 

padėjėjai. 

Globotiniai bus 

informuoti apie 

lytinių santykių 

pasekmes. 

4.5. Mokyti kaip  

užsiregistruoti pas 

gydytoją. 

Praktinis supažindinimas su gydymo 

įstaiga. 

Nuolat nuo 16 

metų/pagal poreikį. 

Socialiniai 

darbuotojai ir jų 

padėjėjai. 

Globotiniai mokės 

užsiregistruoti pas 

gydytoją. 

6. VAIKO ISGP PLANO SUDARYMAS, SISTEMINGAS PILDYMAS. 
6.1. Sistemingai vesti 

vaiko poreikių sričių 

išskyrimą ir 

įvertinimą, papildyti 

ISGP planus. 

Vaiko poreikių fiksavimas, 

planavimas. 

Kas pusę metų. Socialiniai 

darbuotojai ir jų 

padėjėjai, spec. 

pedagogas, 

psichologas. 

Globotinių poreikių 

sistemingas 

fiksavimas. 
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7. SOCIALINIS BENDRAVIMAS. 
7.1. Mokyti globotinius 

užmegzti ir palaikyti 

santykius su kitais 

žmonėmis. 

Bendravimo modeliu mokymasis, 

kontakto palaikymas. 

Nuolat. Socialiniai 

darbuotojai ir jų 

padėjėjai. 

Globotiniai gebės 

tinkamai bendrauti, 

palaikyti pokalbį. 

7.2. Organizuoti arbatos 

gėrimo vakarus. 

Vakaronės šeimynoje, susirinkimai, 

aptarimai. 

Savaitgaliais. Socialiniai 

darbuotojai ir jų 

padėjėjai. 

Globotiniai kurs 

tradicijas šeimynoje, 

bursis į vieną 

komandą. 

7.3. Skatinti vaikus kalbėti 

apie jausmus, 

nuotaiką. 

Pokalbiai, žaidimai, individualus 

darbas su vaiku. 

Nuolat. Socialiniai 

darbuotojai ir jų 

padėjėjai. 

Globotiniai turės 

galimybę išsikalbėti. 

7.4. Skatinti vaikus 

pasipasakoti apie jo 

dieną, planuoti rytojų. 

Pokalbiai, planavimas. Nuolat.  Socialiniai 

darbuotojai ir jų 

padėjėjai. 

Globotinis turės 

galimybę 

pasipasakoti, planuoti 

ateiti, pasitarti. 

8. VAIKŲ SOCIALIZACIJA. 
8.1. Organizuoti išvykas. Pramoginės ir pažintinės, edukacinės 

išvykos ir ekskursijos, žygiai. 

1 kartą per mėnesį. Socialiniai 

darbuotojai ir jų 

padėjėjai. 

Globotiniai pakeis 

aplinką, mokysis 

elgtis svetimoje 

aplinkoje. 

8.2. Skatinti lankyti 

būrelius, papildomo 

ugdymo įstaigas. 

Aprūpinimas priemonėmis, 

galimybių sudarymas, 

savirealizacijai. 

Nuolat. Socialiniai 

darbuotojai ir jų 

padėjėjai. 

Globotiniai turės 

tinkamas sąlygas 

savęs realizavimui. 

8.3. Organizuoti vasaros 

stovyklas. 

Stovyklų numatymas pagal 

galimybes. 

Vasaros metu. Socialiniai 

darbuotojai ir jų 

padėjėjai. 

Globotiniai turės 

galimybę pakeisti 

aplinką, pailsėti, 

susirasti draugų. 

8.4. Skatinti vaikus 

apsilankyti įvairiuose 

renginiuose. 

Renginių lankymas. Nuolat. Socialiniai 

darbuotojai ir jų 

padėjėjai. 

Globotiniai turiningai 

leis laiką, pasisems 

žinių, praplės akiratį. 
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8.5. Turiningo laisvalaikio 

organizavimas. 

Žaidimai, viktorinos, TV filmų 

peržiūros ir analizė, diskotekos ir 

konkursai. 

Nuolat. Socialiniai 

darbuotojai ir jų 

padėjėjai. 

Globotiniai turiningai 

leis laisvalaikį. 

9. METODINIS DARBAS. 

9.1. Informacijos 

sisteminimas ir 

sklaida su kitais 

globos, 

bendruomeninių 

šeimynų socialiniais 

darbuotojais. 

Pasitarimai, metodinių žinių 

perdavimas, supervizijos. 

Du kartus per metus. Socialiniai 

darbuotojai. 

Darbuotojais plės 

savo žinias, 

pasidalins gerąja 

darbo patirtimi. 

 

XI SKYRIUS 

SPECIALIOJO PEDAGOGO VEIKLOS PLANAS 2020 METAMS 

21. Tikslas – teikti specialiąją pedagoginę pagalbą globotiniams (rūpintiniams), turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Formuoti teigiamą 

artimos bendruomenės požiūrį į mokymosi sunkumų ir elgesio problemų turinčius globotinius (rūpintinius). 

22. Uždaviniai: 

22.1. Teikti specialiąją pedagoginę pagalbą specialiųjų poreikių turintiems globotiniams (rūpintiniams). 

22.2. Teikti pagalbą įvairiose veiklose. 

22.3. Teikti metodinę pagalbą socialiniams darbuotojams, konsultuoti juos ugdymo klausimais. 

23. Laukiami rezultatai – savalaikė pagalba, numatytos priemonės ir metodai padės globotiniams (rūpintiniams) integruotis bendraamžių 

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

11 lentelė 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Turinys Forma Laikotarpis 

1. Pagalba globotiniams (rūpintiniams), kurie turi 

specialiųjų ugdymosi poreikių pamokų ruošoje 

Pagalba atliekant 

gimtosios kalbos, užsienio 

kalbos, socialinių ir 

gamtamokslinių 

mokomųjų dalykų 

užduotis 

Individualūs užsiėmimai 2020 m. sausio-birželio 

mėn. 

2020 m. rugsėjo-gruodžio 

mėn. 
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2. Dėmesio ir atminties lavinimas. Dėmesio ugdymas 

klausantis ir skaitant 

pasakas, tekstus. 

Mokymasis atpasakoti 

tekstą, papasakoti apie 

šventę, įvykius. 

Individualūs ir grupiniai 

užsiėmimai. 

2020 m. sausio-birželio 

mėn. 

3. Pagalba globotiniams (rūpintiniams), kurie turi 

elgesio ir emocijų sutrikimų. 

Pokalbiai su globotiniais 

(rūpintiniais) apie jų 

elgesį ir norimo elgesio 

skatinimo situacijų 

modeliavimas. 

Individualūs pokalbiai. 2020 m. sausio-birželio 

mėn. 

2020 m. rugsėjo-gruodžio 

mėn. 

4. Pagalba globotiniams (rūpintiniams) , kuriems 

reikalinga spec. pedagogo pagalba įvairiose 

veiklose. 

Globotinių (rūpintinių) 

savarankiškumo 

skatinimas. 

Skatinimas dalyvauti 

įvairiose veiklose. 

Individualus darbas, 

grupiniai užsiėmimai. 

Pagal poreikį 

 

XII SKYRIUS 

GLOBOS CENTRO VEIKLOS PLANAS 2020 METAMS 

 

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

įgyvendinti. 

25. Tikslas – užtikrinti, kad visiems įvaikintiems vaikams, globėjų (rūpintojų) globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų 

prižiūrimiems vaikams bei budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), šeimynų dalyviams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų 

prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba, siekiant tinkamo vaiko, įvaikio ugdymo ir auklėjimo šeimai 

artimoje aplinkoje. 

26. Funkcijos: 

26.1. organizuoja budinčių globotojų, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių, įtėvių paiešką; 

26.2. konsultuoja asmenis, pageidaujančius globoti (rūpinti) vaikus, įvaikinti ar tapti budinčiais globotojais, asmenis, siekiančius steigti 

šeimynas ir (ar) tapti šeimynos dalyviais; 

26.3. vykdo budinčių globotojų, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių, įtėvių, šeimynų dalyvių pasirengimo globoti 

(rūpinti), prižiūrėti vaikus, įvaikinti bei bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų pasirengimo dirbti šiose įstaigose mokymus pagal Globėjų 

(rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą, patvirtintą Valstybės vaiko 
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teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. BV-66 „Dėl Globėjų 

(rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programos patvirtinimo“ (toliau – 

GIMK programa); 

26.4. vertina budinčių globotojų, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių, įtėvių pasirengimą globoti (rūpinti), prižiūrėti 

vaikus, įvaikinti pagal GIMK programą ir teikia išvados dėl jų tinkamumo globoti (rūpinti), prižiūrėti vaikus kopiją VVTAĮT įgaliotam teritoriniam 

skyriui. Taip pat teikia informaciją apie budinčių globotojų, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių tinkamumą globoti (rūpinti), 

prižiūrėti vaikus savivaldybės administracijai, nurodydamas budinčio globotojo, globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, globėjo giminaičio vardą, 

pavardę, gyvenamosios vietos adresą ir kontaktinius duomenis; 

26.5. informuoja savivaldybės administraciją ir VVTAĮT įgaliotą teritorinį skyrių apie bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutarčių su 

budinčiais globotojais sudarymą, nutraukimą; 

26.6. nagrinėja ir vertina fizinio asmens, norinčio steigti šeimyną arba tapti šeimynos dalyviu, pasirengimą steigti šeimyną Šeimynų nuostatų, 

patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. A1-294 „Dėl Šeimynų nuostatų patvirtinimo“, 

nustatyta tvarka; 

26.7. parenka vaikui budintį globotoją, globėją, nesusijusį giminystės ryšiais, globėją giminaitį pagal GIMK programą ir teikia jo kandidatūrą 

savivaldybės administracijai, jei vaikui nustatyta laikinoji globa. Teikia globėjo (rūpintojo), nesusijusio giminystės ryšiais, globėjo giminaičio 

kandidatūrą VVTAĮT įgaliotam teritoriniam skyriui pagal GIMK programą, jei vaikui, kuriam anksčiau buvo nustatyta laikinoji globa (rūpyba) globos 

centre, nustatyta nuolatinė globa; 

26.8. ne rečiau kaip 1 kartą per tris mėnesius informuoja VVTAĮT įgaliotą teritorinį skyrių apie asmenis, pasirengusius globoti (rūpinti) vaikus; 

26.9. vykdo tęstinius periodinius budinčių globotojų, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių, įtėvių, šeimynų dalyvių, 

bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymus pagal GIMK programą; 

26.10. teikia rekomendacijas pagal GIMK programą VVTAĮT įgaliotam teritoriniam skyriui, vadovaudamasis Socialinės globos įstaigoje ar 

šeimynoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos 

prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. BV-148 „Dėl Socialinės globos įstaigoje ar šeimynoje 

globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

26.11. dalyvauja vaiko laikinosios globos (rūpybos) peržiūrose, vadovaudamasis Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatais, ir atvejo 

nagrinėjimo posėdžiuose, vadovaudamasis Atvejo vadybos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 

m. kovo 29 d. įsakymu Nr. A1-141 „Dėl Atvejo vadybos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Atvejo vadybos tvarkos aprašas). VVTAĮT įgalioto 

teritorinio skyriaus prašymu dalyvauja vaiko nuolatinės globos (rūpybos) peržiūrose tais atvejais, kai globos centras teikia paslaugas globėjams, 

nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams ar jų globojamiems (rūpinamiems) vaikams, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba); 

26.12. koordinuoja pagalbos teikimą vaikams, prižiūrimiems budinčių globotojų, bei budintiems globotojams ir teikia ar organizuoja šiems 

vaikams ir budintiems globotojams reikiamą pagalbą (socialinę, psichosocialinę, konsultacinę, teisinę ir kt.); 
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26.13. koordinuoja pagalbos teikimą vaikams, globojamiems (rūpinamiems) globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių, 

šeimynų, bei globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, šeimynų dalyviams ir teikia jiems psichosocialinę, konsultacinę ar 

kitą pagalbą. Šios paslaugos gali būti teikiamos ir įtėviams jų pačių prašymu; 

26.14. teikia budintiems globotojams, globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams intensyvią pagalbą. Įtėviams, 

šeimynų dalyviams, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams ši pagalba teikiama jų prašymu; 

26.15. organizuoja ir (ar) teikia laikino atokvėpio paslaugas budintiems globotojams, esant poreikiui bei galimybėms – ir globėjams, 

nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, šeimynos dalyviams; 

26.16. įgyvendina vaiko, kurį prižiūri budintis globotojas, globėjo (rūpintojo) ir vaiko atstovo pagal įstatymą teises bei pareigas. Globos centras 

gali suteikti įgaliojimus budinčiam globotojui atstovauti vaikui sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų, švietimo ar kitose įstaigose, institucijose bei 

organizacijose; 

26.17. kiekvieną mėnesį moka budinčiam globotojui pinigines lėšas vaikui išlaikyti ir atlygį už vaiko priežiūrą (toliau – atlygis budinčiam 

globotojui); 

26.18. vertina budinčio globotojo, globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, globėjo giminaičio vykdomos veiklos kokybę; 

26.19. bendradarbiauja su savivaldybės administracija (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi ir kitais specialistais), VVTAĮT ir 

jos įgaliotu teritoriniu skyriumi, kitomis socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, nevyriausybinėmis 

organizacijomis; 

26.20. bendradarbiauja su socialiniais darbuotojais, dirbančiais su šeimomis, atvejo vadybininkais; 

26.21. pagal poreikį bendradarbiauja su vaiko (jei tai neprieštarauja jo interesams) biologiniais tėvais, paruošia vaiką susitikimams su jais, 

dalyvauja vaiką grąžinant biologiniams tėvams. Globos centras sudaro tinkamas sąlygas vaiko biologinei šeimai ir vaikui susitikti globos centre ar kitoje 

sutartoje vietoje, jei tai neprieštarauja vaiko interesams; 

26.22. dalijasi gerąja patirtimi su kitomis socialinių paslaugų įstaigomis, šeimynomis, taip pat bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojais; 

26.23. renka, analizuoja duomenis apie budinčius globotojus, globėjus, nesusijusius giminystės ryšiais, globėjus giminaičius, įtėvius ir keičiasi 

informacija su savivaldybės administracija, socialinių paslaugų įstaigomis, VVTAĮT įgaliotu teritoriniu skyriumi; 

26.24. organizuoja profesinės kompetencijos tobulinimą ir supervizijas globos centro specialistams, budintiems globotojams, prireikus – ir 

globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais; 

26.25. organizuoja ar inicijuoja globėjų giminaičių, įtėvių, budinčių globotojų, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, šeimynų dalyvių 

savitarpio pagalbos grupes; 

26.26. viešina savo veiklą vaiko globos (rūpybos), priežiūros, įvaikinimo srityse ir įvaikinimo, globos (rūpybos) šeimoje galimybes; 

26.27. viešai skelbia informaciją apie planuojamus vykdyti mokymus pagal GIMK programą; 

26.28. atlieka kitas funkcijas, susijusias su pagalba vaikams, įvaikiams, globėjams giminaičiams, įtėviams, budintiems globotojams, globėjams, 

nesusijusiems giminystės ryšiais, šeimynų dalyviams.  
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12 lentelė  

Tikslai  Uždaviniai  Priemonės  Laikas  Numatomas rezultatas  Vykdytojai ir partneriai  

Globos centro 

veiklos 

organizavimas  

Vykdyti globos 

centro funkcijas.  

 Teisės aktai.  2020 m.  Pagerės vaikų globos kokybė, 

globėjai  

(rūpintojai) ir įtėviai gaus 

kokybiškas paslaugas ir  

savalaikę specialistų pagalbą  

Socialiniai darbuotojai, vykdantys 

globos koordinatorius funkcijas, 

psichologas, tarnybos atestuoti 

asmenys, socialinis darbuotojas. 

Globėjų 

(rūpintojų), 

budinčių 

globotojų ir 

įtėvių paieška, 

rengimas, 

atranka,  

konsultavimas ir  

reikiamos 

pagalbos jiems 

teikimas  

Organizuoti 

globos ir 

įvaikinimo 

sklaidos 

viešinimą  

Sklaida, 

publikuojami 

straipsniai su gerąja 

patirtimi vietiniame 

laikraštyje,  

internetiniame 

įstaigos puslapyje, 

socialinio tinklo  

facebook ,,JVŠGC 

Globos centras“ ir 

,,GIMK Joniškio 

rajone“ puslapiuose. 

Organizuoti 

susitikimus su 

bendruomenėmis.  

2020 m.  Plėsti visuomenės akiratį ir 

supratimą apie globą ir įvaikinimą.  

Tarnybos atestuoti asmenys, 

socialinis darbuotojas 

  Organizuoti ir 

vesti įvadinius 

mokymus  

pagal GIMK 

programą, 

norintiems 

globoti (rūpintis) 

ir įvaikinti 

asmenims, 

budintiems 

globotojams.  

Įvadiniai mokymai 

pagal GIMK 

programą, vaizdinė, 

metodinė medžiaga.  

2020 m.  Daugės būsimų globėjų ir įtėvių 

šeimų.  Parengtos  trys naujos 

globėjų (rūpintojų) šeimos, kurios 

priims į šeimą institucijoje 

globojamus vaikus. Parengta 

budinčių globotojų šeima. 

Tarnybos atestuoti asmenys  
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  Rengti išvadas 

būsimiems 

globėjams  

(rūpintojams) ir 

įtėviams 

baigusiems  

GIMK 

mokymus, 

norintiems 

įsivaikinti 

sutuoktinio  

(-ės) vaiką  

(-us), 

fiziniams 

asmenims,  

norintiems 

priimti vaiką 

laikinai  

svečiuotis, 

artimiems  

giminaičiams, 

atlikti globos 

kokybės  

vertinimą, 

pervertinti 

esamus globėjus 

ir įtėvius.  

Išvadų rengimas 

pagal patvirtintas 

Valstybės vaiko 

teisių ir įvaikinimo 

tarnybos 

rekomendacijas.  

2020 m.   Daugės būsimų  

globėjų, įtėvių ir fizinių asmenų  

priimančių vaiką  

laikini svečiuotis,  

artimųjų giminaičių paimančių 

globoti vaiką.  

Tarnybos atestuoti asmenys  

  Organizuoti ir 

vesti tęstinius 

mokymus  

pagal GIMK 

programą,  

seminarus, 

esamiems 

Tęstinė GIMK 

programa, seminarai, 

kvalifikacijos kėlimo  

pažymėjimai, 

vaizdinė medžiaga, 

metodinė medžiaga, 

konsultacijos. 

2020 m.  Gilės esamų globėjų  (rūpintojų) ir 

įtėvių žinios, gerės  

emocinis ryšys tarp  

globėjo (rūpintojo), įtėvio, vaiko, 

budinčio globotojo.  

Tarnybos atestuoti asmenys  
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globėjams 

(rūpintojams), 

įtėviams, 

budintiems 

globotojams. 

Organizuoti ir 

vesti seminarus  

bendruomenėms, 

supažindinti su 

Joniškio rajono 

vaiko ir šeimos 

gerovės centro 

veikla ir 

struktūra.  

Informuoti 

visuomenę apie 

socialinių  

paslaugų 

teikimą  

būsimų globėjų  

(rūpintojų) ar 

įvaikintojų 

šeimoms.  

Skaidrės, sklaida, 

pasirinktos seminarų 

temos, viešinimas.  

2020 m.  Plėsti visuomenės akiratį.  Tarnybos atestuoti asmenys, 

socialinis darbuotojas. 

Parengti GIMK 

mokymų 

aprašymą ir  

siūlyti rajono 

ugdymo 

įstaigoms  

Organizuoti ir 

vesti Įvadinius 

GIMK mokymus 

ugdymo įstaigų 

specialistams.  

Įvadinė GIMK 

mokymų programa, 

vaizdinė medžiaga, 

metodinė medžiaga.  

2020 m.  Plėsti žinias, kaip palengvinti darbą,  

dirbant su vaikais,  

kurie yra netekę savo biologinių 

tėvų globos.   

Tarnybos atestuoti asmenys  

Savitarpio 

pagalbos grupės  

Organizuoti, 

inicijuoti globėjų 

giminaičių,  

budinčių 

globotojų, 

socialinių 

globėjų  

dalyvių 

savitarpio 

pagalbos grupes.  

Metodinė medžiaga, 

viešinimas, praktinės 

užduotys, vaizdinė 

medžiaga.  

  

  2020 m.  Pagerės budinčių globotojų, globėjų 

(rūpintojų)  

darbo kokybė su globojamais,  

prižiūrimais vaikais.  

Tarnybos atestuoti  

asmenys, psichologas.  

Informacijos 

rinkimas, 

analizavimas, 

Rinkti, analizuoti 

ir tvarkyti 

kiekvieno 

budinčio 

Bylų tvarkymas. 2020 m. Asmens bylose bus surinkta 

reikalinga informacija apie 

budinčius globotojus ir jų 

prižiūrimą (-us) vaiką (-us), globėjų 

Socialiniai darbuotojai, vykdantys 

globos koordinatoriaus funkcijas. 



37 
 

asmens bylų 

tvarkymas 

globotojo, jų 

prižiūrimo vaiko, 

globėjo 

(rūpintojo) 

globojamo 

(rūpinamo) 

vaiko asmens 

bylas. 

(rūpintojų) globojamus (rūpinamus) 

vaikus. 

Pagalbos 

teikimo 

koordinavimas 

Koordinuoti 

pagalbos teikimą 

budinčių 

globotojų 

prižiūrimiems 

vaikams, 

globojamiems  

(rūpinamiems) 

vaikams, 

budintiems 

globotojams, 

globėjams 

(rūpintojams).  

 Sklaida, 

individualios 

konsultacijos.  

2019 m.  Suteikta psichosocialinė,  

konsultacinė ar kita pagalba.  

  

Socialiniai darbuotojai, vykdantys 

globos koordinatoriaus funkcijas. 

Vaiko poreikių 

vertinimas 

Vertinti 

prižiūrimo, 

globojamo 

(rūpinamo) 

vaiko poreikius. 

Individualus 

pokalbis. 

2020 m. Įvertinti prižiūrimo, globojamo 

(rūpinamo) vaiko poreikiai, siekiant 

padėti prižiūrimam, globojamam 

(rūpinamam) vaikui. 

Socialiniai darbuotojai, vykdantys 

globos koordinatoriaus funkcijas. 

Individualaus 

pagalbos plano 

sudarymas 

vaikams  

Su budinčiu 

globotoju 

sudaryti 

individualios  

pagalbos planą 

vaikui. Su 

globėju 

(rūpintoju) 

Individualus 

pokalbis, pagalbos 

planų sudarymas.  

  

  

  2020 m.  Sudarytas pagalbos planas siekiant  

padėti prižiūrimam, globojamam 

(rūpinamam) vaikui.  

Socialinis darbuotojas,  

atliekantis globos  

koordinatoriaus funkcijas.  
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sudaromas 

pagalbos  

vaikui planas tik 

esant intensyvios 

pagalbos  

poreikiui arba 

bendru  

globos 

koordinatoriaus 

ir globėjo 

(rūpintojo) 

sutarimu.  

Intensyvios 

pagalbos 

teikimas  

Teikti 

budintiems 

globotojams,   

Globėjams 

(rūpintojams),  

intensyvią 

pagalbą.  

Teikti 

individualias 

konsultacijas, 

palaikyti ryšį 

tiesiogiai ir (ar) 

elektroninio 

ryšio 

priemonėmis.  

Palaikyti ryšį 

tiesiogiai per 

pokalbius, 

bendravimą,  

konsultacijas ir 

elektroninio ryšio 

priemonėmis.  

  2020 m.  Bus suteikta psichosocialinė, 

konsultacinė  

pagalba. Klientai  

žinos, kad susidūrus su 

problemomis visada galima 

kreiptis.  

Socialiniai darbuotojai, vykdantys 

globos koordinatoriaus funkcijas,  

tarnybos atestuoti  

asmenys, psichologas, socialinis 

darbuotojas.  

Vaikų susitikimų 

su biologiniai 

tėvais 

organizavimas  

Teikti 

informaciją 

budinčiam 

globotojui  

apie darbą su 

biologine vaiko 

šeima, esant  

Vaiko susitikimų su 

biologine šeima 

organizavimo akto 

pildymas, 

informavimas, 

tarpininkavimas.  

2020 m.  Vaikai susitiks su biologine šeima  

patirs teigiamas emocijas.  

Socialinis darbuotojas,  

atliekantis globos  

koordinatoriaus funkcijas, 

socialinis  

darbuotojas,  

dirbantis su šeima, psichologas. 
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poreikiui 

sudaryti sąlygas 

vaiko  

susitikimui su 

biologine šeima.  

Vykdomos 

veiklos kokybės 

vertinimas  

Vertinti budinčio 

globotojo, 

socialinio 

globėjo, globėjo  

giminaičio 

vykdomos 

veiklos kokybės  

vertinimą.  

Bendravimas, 

klausimyno 

pildymas.  

2020 m.  Bus įvertinta budinčio globotojo, 

socialinio globėjo,  

globėjo giminaičio vykdomos 

veiklos kokybė.   

Socialiniai darbuotojai, vykdantys 

globos koordinatoriaus funkcijas, 

tarnybos atestuoti asmenys. 

Psichologo ir 

globos 

koordinatoriaus 

konsultacijos  

Organizuoti ir 

teikti 

konsultacijas 

budintiems  

globotojams,  

socialiniams  

globėjams, 

globėjams 

giminaičiams, 

įtėviams.  

Konsultacijos, 

apsilankymo aktų 

šeimoje pildymas. 

2020 m.  Pagerėja budinčių globotojų,  

globėjų (rūpintojų), 

pasirengimas priimti vaiką (-us) į 

savo  

šeimą ir spręsti atsirandančias  

problemas vaikui (-ams) gyvenant 

šeimoje.  

Psichologas,  

socialinis darbuotojas,  

atliekantis globos  

koordinatoriaus funkcijas. 

Kitų specialistų 

pagalba, 

konsultacijos.  

  

  

  

Organizuoti kitų 

specialistų 

pagalbą, 

atsižvelgiant į  

specifinius vaiko 

poreikius.  

Informavimas, 

tarpininkavimas.  

  2020 m.  Kiekvieno specialisto pagalba,  

kuri bus suteikta bus  

panaudota atsiradusiems  vaiko 

poreikiams patenkinti.  

Socialinis darbuotojas,  

atliekantis globos  

koordinatoriaus funkcijas,  

tarnybos atestuoti  

asmenys,  

psichologas, psichiatras, 

bendruomenės slaugytoja. 

Išvyka 

globėjams 

(rūpintojams) su 

Suorganizuoti 

išvyką 

globėjams  

Informavimas, 

tarpininkavimas, 

transportas, 

viešinimas.  

2020 m. III 

ketv.  

Bus suorganizuota išvyka, kurios 

nuotraukos ir  

straipsnis bus  

publikuojamas  

Socialinis darbuotojas,  

atliekantis globos  

koordinatoriaus funkcijas, 

socialinis darbuotojas. 
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globojamais 

vaikais  

(rūpintojams) su 

globojamais 

vaikais  

įstaigos internetinėje svetainėje.  

Kalėdinė popietė 

globėjams 

(rūpintojams)  

Suorganizuoti 

šventę globėjams  

(rūpintojams) su 

globojamais 

vaikais.  

Transportas globėjų 

(rūpintojų) 

atsivežimui, 

reprezentacinės 

priemonės, 

suvenyrai, padėkos 

raštai,  

  

2020 m. IV 

ketv.  

Bus suorganizuota šventė, kurios 

nuotraukos ir  

straipsnis bus publikuojamas 

įstaigos internetinėje svetainėje. 

Socialinis darbuotojas,  

atliekantis globos  

koordinatoriaus funkcijas, 

tarnybos atestuoti asmenys, 

socialinis darbuotojas. 

Psichologinės 

pagalbos 

teikimas  

Teikti 

konsultacijas 

vaikams ir 

paaugliams 

apgyvendintiems 

globotojų 

šeimoje.  

Teikti 

konsultacijas 

vaikams, 

kuriems  

nustatyta 

laikinoji ir 

nuolatinė globa.  

  

Individualios 

psichologo 

konsultacijos, 

metodinė medžiaga, 

konsultacinių 

kortelių pildymas.  

2020 m. 

Esant 

poreikiui  

Pagerėja vaikų, paauglių emocinė, 

psichologinė savijauta.  

Psichologas  

Psichologinis 

švietimas  

Rengti paskaitas, 

seminarus,  

savipagalbos 

grupes 

budintiems  

globotojams,  

socialiniams  

globėjams, 

globėjams 

  

Intelektiniai ištekliai, 

literatūra, vaizdinė 

medžiaga, 

viešinimas.  

2020 m. 

Esant 

poreikiui  

Švietimas, informavimas, 

savipagalba.  

Psichologas  
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giminaičiams, 

įtėviams.  

Ataskaitų 

rengimas  

Ataskaitų 

pateikimas už 

vykdytą laiką.  

Dokumentai.  2020 m.  Fiksuoti duomenis apie klientams  

suteiktas paslaugas.  

Parengti vykdytos veiklos ataskaitas 

ir užtikrinti duomenų teisingumą.  

Tarnybos atestuoti  

asmenys,  

socialinis darbuotojas,  

atliekantis globos  

koordinatoriaus funkcijas,  

socialinis darbuotojas, 

psichologas.  

 
XIII SKYRIUS 

GLOBOS CENTRO PSICHOLOGO VEIKLA 2020 METAMS 

 
27. Veiklos tikslas – teikti kvalifikuotą psichologinę pagalbą Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centro globos centro vaikams/ 

globotiniams, jų tėvams, globėjams ir įtėviams. 

28. Uždaviniai: 
28.1. Nustatyti vaikų psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas ir padėti jas spręsti; 

28.2. Stiprinti tėvų (globėjų), įtėvių gebėjimą bendrauti su vaikais, turinčiais psichologinių problemų; 

28.3. Kurti saugią ir sveiką aplinką; 

28.4. Vykdyti Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centro bendruomenės psichologinį švietimą. 

13 lentelė 

Eil.

Nr. 
Priemonės Data 

Atsakingi, 

vykdytojai 
Komentarai 

1. Konsultacinė veikla    

1.1. 

Individualus darbas su 

vaikais,  sprendžiant 

elgesio, mokymosi ir 

emocines problemas. 

2020 m. D. Beinoras  
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1.2. 

Individualus darbas su 

vaikų tėvais (globėjais), 

įtėviais sprendžiant 

emocines, elgesio, 

mokymosi bei adaptacijos 

problemas. 

 

2020 m. 
D. Beinoras  

2. Tiriamoji veikla    

2.1. Adaptacijos tyrimas  2020 m. D. Beinoras Pagal poreikį 

2.2. 

Darbuotojų 

psichosocialinių rizikų 

vertinimas (Pagal poreikį) 

2020 m. D. Beinoras 
Tyrimas skirtas Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centro 

darbuotojų psichosocialinių rizikų vertinimui 

2.3. Kiti užsakomieji tyrimai  2020 m. D. Beinoras Pagal poreikį 

3. Šviečiamoji veikla     

3.1. 
Atsipalaidavimo ir 

klausymo užsiėmimai  
2020 m. D. Beinoras Mandalų piešimas, grupiniai ir individualūs užsiėmimai 

3.2. 
Emocinio intelekto 

ugdymas  
2020 m. D. Beinoras Individualūs ir grupiniai užsiėmimai, paskaitos, filmų peržiūros. 

3.3. 
Socialinių įgūdžių 

ugdymas  
2020 m. D. Beinoras Individualūs ir grupiniai užsiėmimai, paskaitos, filmų peržiūros. 

3.4. Kita šviečiamoji veikla  2020 m. D. Beinoras Pagal poreikį 

4. Prevencinė veikla    

4.1. 
Užsiėmimai skirti 

prevencijai (Pagal poreikį)  
2020 m. D. Beinoras 

Paskaitos, seminarai, diskusijos, individualūs bei grupiniai 

užsiėmimai. 

4.2. 
Renginiai, skirti „Veiksmo 

mėnuo be patyčių“ 
2020 m. kovo mėn. D. Beinoras  
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4.3. 
Kiti renginiai ir 

užsiėmimai (Pagal poreikį) 
2020 m. D. Beinoras Paskaitos, seminarai, diskusijos 

5. 
Kvalifikacijos 

tobulinimas 
   

5.1 
Dalyvavimas psichologų 

metodiniame būrelyje 

2020 m. kiekvieną 

mėnesį. 
D. Beinoras  

5.2 

Dalyvavimas 

kvalifikacijos kėlimo 

kursuose. 

2020 m. D. Beinoras  

5.3 

Kiti kvalifikacijos kėlimo 

būdai (Seminarų, 

pranešimų klausymas, 

skaitymas ir rašymas). 

2020 m. D. Beinoras  

5.4. Gerosios patirties sklaida 2020 m. D. Beinoras  

 

XIV SKYRIUS 

PARAMOS ŠEIMAI CENTRO PAGALBOS ŠEIMAI PADALINIO VEIKLOS PLANAS 2020 METAMS 

 

29. Prioritetai –Teikti socialinės priežiūros paslaugas sunkumus patiriančioms šeimoms, socialinę pagalbą tėvystės įgūdžių stokojančioms 

šeimoms, vykdyti prevencinį darbą. Teikti kompleksines paslaugas šeimoms. Vykdyti atvejo vadybos procesą. 

14 lentelė 

Tikslai Uždaviniai Priemonės Laikas 
Numatomas 

rezultatas 
Vykdytojai 

Taikyti atvejo vadybą 

Vykdyti atvejo 

vadybos procesą 

šeimoms, kurios turi 

socialinių problemų 

ir kurių vaikų 

priežiūros įgūdžiai 

yra nepakankami.  

Vykdomas atvejo 

vadybos procesas. 
2020 m. 

Gerės socialinių 

problemų turinčių 

šeimų socialiniai 

įgūdžiai, mažės 

šeimose gyvenančių 

vaikų nepriežiūros 

rizika. 

Atvejo vadybininkai. 

Teikti socialinę 

pagalbą šeimoms. 

Teikti socialinę 

pagalbą šeimoms, 

kurios patiria riziką. 

Vykdomas 

prevencinis – 

socialinis darbas 

2020 m. 

Gerės teikiamos 

socialinės paslaugos 

šeimoms. 

Socialiniai 

darbuotojai, dirbantys 

su šeima. Pedagogai, 
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 ugdymo įstaigų 

socialiniai pedagogai, 

psichologai ir kiti 

specialistai. 

 

Sumažinti šeimų 

skaičių, kurie įtraukti 

į atvejo vadybos 

procesą 

Intensyvus atvejo 

vadybos procesas 

koordinuojant 

specialistų darbą, 

teikti socialinę 

pagalbą šeimoms, 

siekiant teigiamų 

rezultatų šeimose. 

 

Sumažės šeimų, 

kurioms taikomas 

atvejo vadybos 

procesą. 

Atvejo vadybininkai, 

Socialiniai 

darbuotojai, dirbantys 

su šeima, 

psichologas, VTAS. 

Teikti kitas paslaugas 

Organizuoti 

savitarpio paramos 

grupes 

Vykdomas 

papildomas socialinis 

darbas. 

2020 m. 

Gilės šeimos žinios, 

gerės emocinis ryšys 

tarp tėvų ir vaikų. 

Socialiniai 

darbuotojai, dirbantys 

su šeima. 

 
Vesti pozityvios 

tėvystės mokymus. 

Vedami pozityvios 

tėvystės mokymai 

sunkumus 

patiriančioms 

šeimoms 

2020 m. 
Gerės šeimų tėvystės 

įgūdžiai. 

Socialiniai 

darbuotojai, dirbantys 

su šeima. 

Teikti koordinuotą 

pagalbą 

Koordinuoti ir teikti 

kompleksinę ir 

ilgalaikę pagalbą 

vaikui ir vaiko 

atstovams pagal 

įstatymą. -Situacijos 

įvertinimo, 

planavimo, 

įgyvendinimo, 

stebėsenos, 

užbaigimo bei 

proceso įvertinimo 

etapų koordinavimas. 

Ankstyvosios 

intervencijos 

modelio, jo 

įgyvendinimo 

schemų ir stebėsenų 

metodika. 

2020 m. 

Ankstyvas vaiko 

gerovės rizikų 

identifikavimas ir 

savalaikės pagalbos 

suteikimas anksčiau 

nei atsiranda 

problema. 

Atvejo vadybininkas, 

tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo 

koordinatorius, 

ugdymo įstaigos 

atstovai, psichologas 

ir kt. 
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XV SKYRIUS 

SAVARANKIŠKO GYVENIMO NAMŲ VEIKLOS PLANAS 2020 METAMS 

15 lentelė 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas Vykdymo laikotarpis Atsakingi asmenys 

1. Teikti apgyvendinimo paslaugas 

1.1 
Supažindinti naujai atvykusius gyventojus su savarankiškų gyvenimo namų vidaus 

tvarkos taisyklėmis, teikiamomis paslaugomis ir veikla. 
Atvykus gyventojui Socialinė darbuotoja 

1.2 
Pasirašyti dvišalę sutartį tarp paslaugos gavėjo ir Joniškio rajono vaiko ir šeimos 

gerovės centro direktorės. 
Atvykus gyventojui 

Direktorė 

 

1.3 Sudaryti individualius pagalbos planus. Atvykus gyventojui Socialinė darbuotoja 

2. Teikti socialines paslaugas 

2.1 
Informuoti savarankiško gyvenimo namų gyventojus apie jiems teikiamas 

paslaugas. 
Metų  bėgyje Socialinė darbuotoja 

2.2 Konsultuoti gyventojus jiems rūpimais klausimais. Metų  bėgyje 

Socialinė darbuotoja, 

socialinio darbuotojo 

padėjėja 

2.3 Tarpininkauti gyventojams palaikant ryšį su artimaisiais, su kitomis įstaigomis. Metų  bėgyje 

Socialinė darbuotoja, 

socialinio darbuotojo 

padėjėja 

2.4. 
Tarpininkauti gyventojams sprendžiant konfliktus, stresinėse situacijose, 

sprendžiant asmens kasdieninio gyvenimo problemas ir kitais atvejais. 
Metų  bėgyje 

Socialinė darbuotoja, 

socialinio darbuotojo 

padėjėja 

3. Vykdyti gyventojų socialinę integraciją 

3.1. 
Bendradarbiauti su Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos Plikiškių skyriaus 

daugiafunkciu centru bei dalyvauti organizuojamuose renginiuose. 
Metų  bėgyje 

Socialinė darbuotoja, 

socialinio darbuotojo 

padėjėja 

3.2. 
Dalyvauti Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos Plikiškių skyriaus bibliotekos 

organizuojamuose renginiuose. 
Metų  bėgyje 

Socialinė darbuotoja, 

socialinio darbuotojo 

padėjėja 
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4. Ugdyti gyventojų savarankiškumą 

4.1. Ugdyti ir palaikyti gyventojų socialinius, buitinius ir darbinius įgūdžius. Kasdien 

Socialinė darbuotoja, 

socialinio darbuotojo 

padėjėja 

4.2. 
Sudaryti sąlygas gyventojams savarankiškai išvykti iš savarankiškų gyvenimo namų 

iki 3 dienų (laikantis vidaus tvarkos taisyklių) 
Metų  bėgyje 

Socialinė darbuotoja, 

socialinio darbuotojo 

padėjėja 

4.3. Ugdyti gyventojų pozityvios motinystės įgūdžius Nuolat 

Socialinė darbuotoja, 

socialinio darbuotojo 

padėjėja 

4.4. 

Mokyti gyventojus asmens higienos, susitvarkyti savo kambarį bei bendro 

naudojimo patalpas, išsiskalbti ir išsilyginti drabužius, naudotis buitiniais 

prietaisais.  

Nuolat 

Socialinė darbuotoja, 

socialinio darbuotojo 

padėjėja 

4.5. Mokyti gyventojus įvertinti savo poreikius ir apsipirkti parduotuvėje. Nuolat 

Socialinė darbuotoja, 

socialinio darbuotojo 

padėjėja 

4.6 
Ugdyti gyventojų estetinį skonį: mokyti pasirinkti tinkamus drabužius, avalynę, 

derinti spalvas, gražiai susišukuoti. 
Nuolat 

Socialinė darbuotoja, 

socialinio darbuotojo 

padėjėja 

4.7  Lavinti gyventojų darbinius įgūdžius: siuvimas, mezgimas, nėrimas, lauko darbai. Nuolat 

Socialinė darbuotoja, 

socialinio darbuotojo 

padėjėja 

4.8 
Mokyti gyventojus apskaičiuoti reikiamų produktų kiekį patiekalo pasigaminimui, 

kultūringo elgesio prie stalo, palaikyti tvarką ir švarą virtuvėje. 
Nuolat 

Socialinė darbuotoja, 

socialinio darbuotojo 

padėjėja 

4.9 Ugdyti maisto gaminimo įgūdžius mokant gaminti įvairius patiekalus. Kasdien 

Socialinė darbuotoja, 

socialinio darbuotojo 

padėjėja 

5. Organizuoti gyventojų laisvalaikį 

5.1 Skatinti gyventojus praleisti laiką gamtoje. Nuolat 

Socialinė darbuotoja, 

socialinio darbuotojo 

padėjėja 
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5.2. Užgavėnės. Vasario mėn. 

Socialinė darbuotoja, 

socialinio darbuotojo 

padėjėja 

5.3. Velykinių kiaušinių dažymo menas. Balandžio mėn. 

Socialinė darbuotoja, 

socialinio darbuotojo 

padėjėja 

5.4. Išvyka į gamtą – prie užės, ežero. II arba III ketvirtis 

Socialinė darbuotoja, 

socialinio darbuotojo 

padėjėja 

5.5. Išvyka į Raubonių mini zoo ir dinozaurų parką II arba III ketvirtis 

Socialinė darbuotoja, 

socialinio darbuotojo 

padėjėja 

5.6. Išvyka į Šiaulius Metų bėgyje 

Socialinė darbuotoja, 

socialinio darbuotojo 

padėjėja 

5.7. Aplankyti  Mūšos tyrelio pažintinį taką II arba III ketvirtis 

Socialinė darbuotoja, 

socialinio darbuotojo 

padėjėja 

 

XVI SKYRIUS 

KITŲ PASLAUGŲ VEIKLOS PLANAS 2020 METAMS 

16 lentelė 

Tikslas Uždaviniai Priemonė Data Numatomas rezultatas Vykdytojai 

Teikti 

bendrąsias ir 

kompleksines 

paslaugas. 

Teikti kompleksines 

paslaugas šeimoms, siekiant 

palaikyti šeimą, užtikrinti 

socialinę ir psichologinę 

pagalbą. Informuoti ir 

konsultuoti tikslines grupes 

apie kompleksines 

paslaugas, asmeninio 

asistento paslaugą 

Projektas „Kompleksinė 

pagalba Joniškio rajono 

šeimoms“ Nr. 08. 4.1-

ESFA-V-416-230001. 

2020 m.  

Socialiniai darbuotojai, 

psichologai ir kiti 

specialistai. 
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neįgaliesiems, kitas aktualias 

paslaugas. 

Teikti 

Transporto 

organizavimo 

paslaugą. 

Esant būtinumui nuvežti / 

parvežti asmenis į / iš 

paslaugą teikiančią (-

ios)įstaigą (-os). 

Projektas „Kompleksinė 

pagalba Joniškio rajono 

šeimoms“ Nr. 08. 4.1-

ESFA-V-416-230001. 

2020 m. 
Pagerės paslaugų 

prieinamumas. 

Socialinis darbuotojas ir 

vairuotojas. 

Organizuoti 

pozityvios 

tėvystės 

mokymus. 

Organizuojami pozityvios 

tėvystės mokymai. 

Projektas „Kompleksinė 

pagalba Joniškio rajono 

šeimoms“ Nr. 08. 4.1-

ESFA-V-416-230001. 

2020 m.  
Pagerinti tėvystės 

įgūdžiai. 
Socialinis darbuotojas. 

Teikti 

asmeninio 

asistento 

paslaugas. 

Teikiamos asmeninio 

asistento paslaugos 

neįgaliesiems asmenims. 

Projektas „Kompleksinė 

pagalba Joniškio rajono 

šeimoms“ Nr. 08. 4.1-

ESFA-V-416-230001. 

2020 m. 
Pagerės neįgalių žmonių 

integracija į visuomenę. 

Socialinio darbuotojo 

padėjėjai. 

Teikti 

palydimosios 

globos 

paslaugą 

Teikti paslaugas 3 

buvusiems Vaikų globos 

skyriaus rūpintiniams 

besimokantiems profesinio 

rengimo centruose. 

Palydimosios globos 

paslauga. 
2020 m. 

Pagerės kasdienio 

gyvenimo įgūdžiai  

savarankiškai 

sprendžiant socialines 

problemas, išmoks 

įveikti socialinę atskirtį. 

Socialiniai darbuotojai 

 


