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I. ĮSTAIGOS PRISTATYMAS

1. Visagino paramos vaikui centras (toliau - Visagino PVC) – stacionari biudžetinė
socialines paslaugas teikianti įstaiga, skirta vaikams, likusiems be tėvų globos ar priežiūros bei
vaikams ir asmenims, turintiems negalią. Tai yra vienintelė Visagine panašaus profilio įstaiga. Ji
buvo įkurta 1999 metais vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ bazėje, kur iš pradžių buvo atidarytos
laikinos globos grupės vaikams, likusiems be tėvų priežiūros ir specialioji grupė vaikams su
negalia. 2000 m. vaikų darželis buvo reorganizuotas į specialiojo ugdymo ir socializacijos centrą
„Vilties šaltinis”, 2008 m. gegužės 1 d. – į įstaigą, teikiančią socialines paslaugas, Visagino
paramos vaikui centrą.
Visagino paramos vaikui centre veikia du padaliniai: 30-ies vietų Vaikų globos namai
vaikams nuo 0 iki 18 metų ir 20-ies vietų Vaikų su negalia dienos socialinės globos skyrius vaikams
su negalia nuo 3 iki 21 metų.
Mūsų globotiniams yra teikiamos informavimo ir konsultavimo, integruoto socialinio darbo,
atitinkančio kiekvieno vaiko poreikį, sveikatos būklę paslaugos; organizuojamas racionalus
maitinimas 5 kartus per dieną; pagal galimybes įsigyjama medikamentų; nesunkiai sergantys vaikai
slaugomi, o prireikus hospitalizuojami; vaikams teikiamos asmens higienos, nuolatinės priežiūros,
užimtumo organizavimo paslaugos. Vaikai turi galimybę lankyti teatro, muzikos, sporto, plaukimo
užsiėmimus centre, dirbti kompiuteriais, lankyti miesto būrelius, sekcijas.
Visagino paramos vaikui centre formuojama tokia personalo struktūra, kuri užtikrintų
teikiamų paslaugų kokybę, individualumą, leistų siekti įstaigos tikslų. Su vaikais dirbama
komandinio darbo principu. Visiems vaikams teikiama nuolatinė priežiūra, tinkamos gyvenimo
sąlygos, kvalifikuota specialistų pagalba. Visų įstaigos grandžių veikla nukreipta į vaiko
pasiruošimą savarankiškam gyvenimui.

II. MISIJA, VIZIJA

2. Misija:
2.1. Garantuoti aukštos kokybės vaiko gerovę užtikrinančias licencijuotas socialines
paslaugas.
2.2. Visapusiškai integruoti vaikus į visuomenę, sutartinai ir atsakingai dirbant visai centro
bendruomenei, sukurti ir užtikrinti psichologinį komfortą vaikams ir tėvams.

3. Vizija: darniai dirbanti kvalifikuotų socialinių darbuotojų bei specialistų komanda,
teikianti aukštos kokybės licencijuotas socialines paslaugas, padedanti individualiai kiekvienam
vaikui tapti visaverčiu visuomenės nariu.

III. SITUACIJOS ANALIZĖ

4. Išorinės aplinkos analizė:
4.1. Politiniai - teisiniai veiksniai. Visagino paramos vaikui centras kaip savivaldybės
biudžetinė įstaiga savo veikloje vadovaujasi pagrindiniais norminiais teisės aktais. Tai yra Lietuvos
Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Jungtinių Tautų vaiko teisių
konvencija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais,
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Visagino savivaldybės institucijų teisės aktais,
reglamentuojančiais vaiko globą (rūpybą), socialinių paslaugų teikimą, kitais norminiais teisės
aktais.
4.2. Ekonominiai veiksniai. Narystė Europos Sąjungoje sudaro Lietuvai sąlygas ir galimybes
kelti ekonominę gerovę. Atsivėrė galimybės pasinaudoti ES struktūrinių, kitų fondų finansine
parama. Siekiant sušvelninti neigiamus socialinius ir ekonominius padarinius bei kurti patrauklias ir
harmoningas sąlygas gyventi, Visagino paramos vaikui centras sėkmingai dalyvauja projektinėje
veikloje, planuoja gauti ir gauna paramą įvairių programų priemonėms ir projektams įgyvendinti.
4.3. Socialiniai veiksniai. Siekiame didinti socialinių paslaugų įvairovę ir jų prieinamumą
mūsų .klientams.
4.4. Technologiniai veiksniai. Informacinės technologijos užtikrina neribotą informacijos
sklaidą, greitina reikalingos informacijos paiešką, sudaro sąlygas teikiamų paslaugų plėtojimui.
Visagino paramos vaikui centre tobulinamas gebėjimas teikti paslaugas internetu, plėsti turimą
įrangą kiekybine ir kokybės prasme, informuoti visuomenę apie savo veiklą internetiniame
puslapyje.
5. Vidinės aplinkos analizė:
5.1. Organizacinė struktūra. Centre veikia du padaliniai: 30-ies vietų Vaikų globos namai
vaikams iki 18 metų ir 20-ies vietų Vaikų su negalia dienos socialinės globos skyrius vaikams su
negalia nuo 3 iki 21 metų.
5.2. Žmogiškieji ištekliai. Visagino savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintas didžiausias
leistinas darbuotojų, gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičius
Visagino paramos vaikui centre – 39,5. Iš viso Visagino PVC dirba 47 darbuotojai. Iš jų 3

vadovaujantis personalas, 19 – socialinį darbą dirbantis personalas, 3 pedagoginiai darbuotojai, 22 –
aptarnaujantis bei techninis personalas.
5.3. Planavimo sistema. Centras savo veiklą planuoja vieneriems kalendoriniams metams.
5.4. Finansiniai ištekliai. Savivaldybės biudžeto lėšos, valstybės biudžeto lėšos, pajamos už
centro teikiamas paslaugas, lėšos, gautos kaip parama, labdara, Lietuvos ir užsienio fondų lėšos.
5.5. Ryšių sistema, informacinės ir komunikacinės sistemos. Visagino PVC veikia
kompiuterinė klasė. Vaikai turi galimybę mokytis dirbti su kompiuteriu, įgyti naujas žinias
naudojant Internetą. Darbuotojai gali kelti savo kvalifikaciją, rengti reikalingą dokumentaciją
kompiuteriniu būdu. Turime 2 šiuolaikinius kompiuterius, su programine ir specialiąja įranga,
skirtus globotiniams su vidutine ir didele negalia.
5.6. Vidaus darbo kontrolė. Vidaus darbo kontrolę atlieka centro direktorius, direktoriaus
pavaduotojai, vyr. slaugos administratorius.

IV. PROGRAMOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI

6. Programa įgyvendina strateginius tikslus:
6.1. Gerinti teikiamų socialinių paslaugų kokybę, užtikrinant efektyvią Visagino paramos
vaikui centro veiklą.
6.2. Taikant aktyvius socializacijos metodus, organizuoti turiningą vaikų užimtumą,
padėsiantį globotiniams sėkmingai integruotis į visuomenę.
6.3. Kelti darbuotojų kvalifikaciją, vystyti darbuotojų komandinio darbo įgūdžius ir
atsakingą požiūrį į Visagino PVC veiklos rezultatus.
7. Strateginio tikslo aprašymas:
Visagino PVC teikia visą socialinių paslaugų spektrą: teikia trumpalaikes ir ilgalaikes
socialinės globos paslaugas vaikams, likusiems be tėvų globos, ir dienos socialinės globos
paslaugas vaikams su negalia. Siekdamas praplėsti socialinių paslaugų kiekybę ir pagerinti jų
kokybę, Visagino PVC stengiasi tikslingai naudoti ilgalaikes investicijas, gautą finansavimą ir
stiprinti centro materialinę bazę. Įstaiga ruošiasi gauti licenciją.
Visagino PVC darbuotojai turi užimti globotinius turininga veikla ir darbu, mokyti vaikus
laikytis nustatytų elgesio taisyklių ir susitarimų, skatinti galvoti apie dabartį ir ateitį, kelti sau
tikslus ir mokyti kryptingai jų siekti. Bendradarbiaudami su miesto neformaliojo švietimo
įstaigomis, mes padedame kiekvienam vaikui pasirinkti veiklą pagal norą ir interesus ir joje
dalyvauti.

Globotiniai atlieka savo kasdienines pareigas tvarkydami kambarius ir valgyklą, skalbdami
drabužius, gamindami maistą. Planuojame sudaryti efektyvią sistemą globotinių įtraukimo į darbinę
veiklą, įgyvendinant socialinių įgūdžių lavinimo programas.
Naujas ateinantis dirbti įstaigoje personalas turi priprasti dirbti komandoje, priimti
sprendimus, efektyviai ir atsakingai juos įgyvendinti, atsakyti už savo darbo rezultatus, padėti
kitiems komandos nariams.
8. Programos uždaviniai:
8.1. Efektyviai naudoti Visagino PVC materialinę bazę, gerinant teikiamų socialinių
paslaugų kokybę.
8.2. Efektyviai bendradarbiauti su miesto formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigomis,
sudominant globotinius mokymo procesu ir įvairia veikla. Organizuoti globotinių reguliarią darbinę
veiklą, didinant globotinių integracijos galimybes.
8.3. Padėti darbuotojams gauti naujų teorinių bei praktinių žinių, skatinti aktyviai dalyvauti
komandiniame darbe.
9. Galimi programos vykdymo ir finansavimo šaltiniai: Savivaldybės biudžeto lėšos,
valstybės biudžeto lėšos, pajamos už centro teikiamas paslaugas, lėšos gautos kaip parama, labdara,
Lietuvos ir užsienio fondų lėšos.

PRIEMONĖS TIKSLAMS IR UŽDAVINIAMS REALIZUOTI

10. Visagino PVC taryba – aukščiausia savivaldos institucija, telkianti globotinių tėvus
(globėjus), socialinius darbuotojus, užimtumo specialistus, visuomenės atstovus, rėmėjus
svarbiausiems Visagino PVC veiklos uždaviniams spręsti. Visagino PVC tarybos veiklos planas
2013 m. pridedamas (priedas 1).
11. Administracijos pasitarimams vadovauja direktorius. Dalyvauja vyr. buhalterė, vyr.
slaugos administratorė, direktoriaus pavaduotoja, direktoriaus pavaduotoja ūkiui, sekretorė.
12. Vaiko globos komisijos sudėtis patvirtinama Visagino PVC direktoriaus įsakymu.
Komisija sprendžia įvairius vaikų mokymo(si), užimtumo, elgesio problemas. Visagino PVC vaiko
globos komisijos veiklos planas 2013 m. pridedamas (priedas 2).
13. Socialinį darbą dirbančių darbuotojų susirinkimai organizuojami 1 kartą per mėnesį.
Aptariami kasdieninės veiklos klausimai, socialinių paslaugų teikimas, darbo ir priežiūros
rezultatai. Pasitarimai protokoluojami, atsakinga direktorės pavaduotoja.

14. Globotinių susirinkimai organizuojami 2 kartus per metus. Aptariami kasdieninio
gyvenimo, globotinių elgesio ir sveikatos, aprūpinimo drabužiais ir avalyne, kūrimo artimos šeimai
aplinkos klausimai.
15. Priežiūros planavimas.
15.1. Direktoriaus pavaduotojo priežiūros planavimas:
Eil.
Nr.
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

Priežiūros sritys
Dokumentacijos rengimo principų ir
tvarkos realizavimo priežiūra
ISGP įgyvendinimo priežiūra ir
analizė
Socialinių įgūdžių lavinimo
programų įgyvendinimo priežiūra ir
analizė
Skyrių dienos ritmų įgyvendinimo,
vaikų užimtumo priežiūra
Pedagoginių darbuotojų užsiėmimų
organizavimo priežiūra
Sociokultūrinių paslaugų teikimo
priežiūra ir analizė, veiklos planų
derinimas
Naujai atėjusių dirbti socialinį darbą
darbuotojų darbo kontrolė, analizė,
adaptacijos problemų sprendimas.

Planuojama
data
2013-01
2013-06
2012-12
2013-03,
2013-12
2013-04
2013-11
kas mėnesį
2013-04
2013-10
metų eigoje

metų eigoje

Kur bus svarstomas klausimas
Socialinį darbą dirbančių
darbuotojų susirinkimų metu
Vaiko globos komisijos posėdžių
metu
Socialinį darbą dirbančių
darbuotojų susirinkimų metu
Socialinį darbą dirbančių
darbuotojų susirinkimų metu
Individualūs pokalbiai
Socialinį darbą dirbančių
darbuotojų susirinkimų metu,
individualūs pokalbiai
Individualūs pokalbiai

15.2. Vyr. slaugos administratoriaus priežiūros planas:
Nr.

Priežiūros sritys

1.

Maitinimo organizavimo priežiūra.

2.

Dokumentų tvarkymas , užtikrinant
tinkamą globotinių maitinimą.
Valgiaraščio sudarymas ir nustatytų
kalorijų raciono kontrolė.
Vaikų globotinių asmens higienos
priežiūra.
Iš sandėlio išduotų maisto produktų
kontrolė.
Virtuvės darbuotojų kontrolė pagal
nustatytą valgiaraštį.
Pokalbiai apie produktų apdorojimą,
maisto
gaminimo
taisyklių
laikymąsi.
Maitinimo
normų
laikymasis.

3.
4.
5.
6.
7.

Planuojama
data
Nuolat
Nuolat
Nuolat
Nuolat
Nuolat
Nuolat
Nuolat

Kur bus svarstomas klausimas
Socialinį darbą dirbančių
darbuotojų susirinkimų metu
Socialinį darbą dirbančių
darbuotojų susirinkimų metu
Konsultacijų su virtuvės
darbuotojais metu
Socialinį darbą dirbančių
darbuotojų susirinkimų metu
Konsultacijų su virtuvės
darbuotojais metu
Konsultacijų su virtuvės
darbuotojais metu
Darbas su virtuvės
darbuotojais

Nr.

Priežiūros sritys

Planuojama
data
Pagal poreikį

8.

Neatidėliotinos pagalbos teikimas.

9.

11.

Medikamentinio
gydymo
organizavimas, priežiūra
Generalinio tvarkymo kontrolė
(patalpų švaros priežiūra).
Skyrių dienos ritmo kontrolė.

12.

RVASVT audito kontrolė.

13.

Globotinių sezonų drabužių,
avalynės švaros priežiūra.

10.

Kur bus svarstomas klausimas

Nuolat

Administracinių pasitarimų metu,
Socialinį darbą dirbančių
darbuotojų susirinkimų metu
Administracinių pasitarimų metu

Nuolat

Administracinių pasitarimų metu

1 kartą per
savaitę

Administracinių pasitarimų metu
Socialinį darbą dirbančių
darbuotojų susirinkimų metu
Administracinių pasitarimų metu

Pagal poreikį
Nuolat

Administracinių pasitarimų metu,
Socialinį darbą dirbančių
darbuotojų susirinkimų metu

15.3. Darbas su Visagino PVC bendruomene
Eil.
Nr.
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Priemonė

Data

Atsakingas asmuo

I. Darbas su globotiniais
Slidinėjimas poilsio dienomis.
savaitgaliais
Marija Dijanova
Pokalbis apie desertus “Smaližių
vakaras”. Torto “Meduolis”
gaminimas.
Vaidmeninis žaidimas
„Kavinėje“.
Mokymosi motyvų, pažinimo
interesų vertybių, emocinių
būsenų tyrimai. Diskusija:
„Mano svajonė“.
Valstybės šventės minėjimas.
Laisvės gynėjų dienos
minėjimas.
Šventinė vakaronė “Na sviatki
guliaj bez ogliadki” su rusų
folkloro ansambliu “Bylina”
(žaidimai, dainos, arbatos iš
virdulio gėrimas)
Pažintinis renginys.
„Susipažinkime su pasaulio
šalimis“
Šv. Valentino dienos
įprasminimas. Rankdarbių
gaminimas, parodos
organizavimas.

Kam skirtas
renginys
Globos namų
globotiniams
Globos namų
globotiniams

2013-01

Oksana Česukėnienė
Jolita Dubakaitė

2013-01
2013-01

Svetlana Dobrodej
Skirma Žigaitė
Ana Griniova

Globos namų
globotiniams
Globos namų
globotiniams

2013-01-13

Natalija Čekova

Globos namų
globotiniams

2013-01

Natalia Matyskina

Visagino PVC
globotiniams

2013-01

Irina Stogova

Visagino PVC
globotiniams

2013-02-14

Oksana Česukėnienė
Jolita Dubakaitė

Dienos soc.
globos skyriaus
globotiniams

Eil.
Nr.
9.

Priemonė

Data

Atsakingas asmuo

Intelektualus žaidimas.
“Pats protingiausias”.
Mokyklinio nerimo korekcija ir
prevencija. Programa
ikimokyklinukams ir
pradinukams: „Bendravimo su
išoriniu pasauliu įgūdžiai“.
Valstybės šventės minėjimas.
Užgavinės. Kaukių, šventės
atributikos gaminimas, parodos
organizavimas, blynų kepimas.
Globotinių susirinkimų
organizavimas.

2013-02

Svetlana Dobrodej
Skirma Žigaitė
Ana Griniova

14.

Globotinių tėvų/globėjų
anketinių apklausų
organizavimas.
Savivaldos diena

15.
16.

10.

11.

12.

13.

17.

18.

19.

20.

21.
22.
23.

24.
25.

2013-02
2013-04

Kam skirtas
renginys
Globos namų
globotiniams
Globos namų
globotiniams

2013-02

Irina Stogova
Natalija Čekova

Globos namų
globotiniams

vasaris
rugsėjis

Natalija Levickaja,
socialiniai darbuotojai

Vaikų globos
namų
globotiniaims

Vasaris

Natalija Levickaja
socialiniai darbuotojai

2013-03-08

Marija Dijanova

Neptūno šventė

2013-03

Larisa Polikarpova

Teatro savaitė.
„Svečiuose pas pasaką“.
Eilėraščių skaitytojų konkursas.
„Gimtasis žodis“, skirtas Teatro
dienos minėjimui.
„Mažieji architektai“.
Rankdarbiai iš degtukų, parodos
organizavimas.
Pokalbis apie higienos svarbą.
Konkursas “Pats tvarkingiausias
kambarys”.
Valstybės šventės minėjimas.
Lietuvos
nepriklausomybės
diena.
Globotinių anketinių apklausų
organizavimas.
Juoko dienos organizavimas.

2013-03

Natalia Matyskina

2013-03

Marija Dijanova

2013-03

Jolita Dubakaitė
Oksana Česukėnienė

Globos namų
globotiniams

2013-03

Svetlana Dobrodej
Skirma Žigaitė

Globos namų
globotiniams

2013-03-11

Natalija Čekova
Irina Stogova

Globos namų
vaikams

Kovas

Natalija Levickaja, soc.
darbuotojai
Svetlana Dobrodej
Skirma Žigaitė
Oksana Česukėnienė
Jolita Dubakaitė

Globos namų
globotiniams
Globos namų
globotiniams

Šv. Velykų šventės minėjimas.
Lankymasis
bažnyčioje,
Velykinių
verbų
cerkvėje.
rišimas, parodos organizavimas.
Pavasarinių piešinių, nuotraukų
parodėlė „Pavasario ženklai“
Darbinių įgūdžių lavinimas.
Talkos „Švaros misija“
organizavimas.

2013-04-01
2013-04

2013-04

Irina Stogova

2013-04

Socialiniai darbuotojai

Globos namų
globotiniams
Globos namų
globotiniams
Visagino PVC
globotiniams
Globos namų
globotiniams

Globos namų
globotiniams
Globos namų
globotiniams

Eil.
Nr.
26.
27.

28.
29.
30.

31.

32.
33.

34.
35.

36.
37.

38.

39.

40.
41.
42.

Priemonė

Data

Atsakingas asmuo

Motinos dienos minėjimas

2013-05

Socialiniai darbuotojai

„Mano socialiniai vaidmenys“
(susipažinimas su įvairiais
socialiniais institutais ir
socialinių vaidmenų įvairove).
Mokymosi motyvų tyrimas ir
mokyklinės baimės nustatymas.
Sportinė
estafetė
krepšinio
aikštelėje.
„Mus kalbina knygos lapeliai“.
Vadovėlių, knygų tvarkymas.
Pokalbis apie literatūros svarbą
žmogaus gyvenime ir knygų
namą – biblioteką.
Globos namų atitikties socialinės
globos normoms įsivertinimas,
rezultatų analizė.
Vaikų gynimo dienos minėjimo
organizavimas.
Užsiėmimu ciklas:
„Konfliktinių situacijų
sprendimas“.
Tėvo dienos minėjimas

2013-05

Ana Griniova

2013-05

Svetlana Dobrodej
Skirma Žigaitė
Jolita Dubakaitė
Oksana Česukėnienė
Marija Dijanova

Akcija „Mankšta visiems“,
paprastų pratimų komplekso
mokymasis lauke.
Muzikos - sporto programa
„Valio! Atostogos!“
Sveikatingumo žaidimai
Visagino ežere „Žaidimai
vandenyje“.
Tradicinė sportinė išvyka
„Iki, mokykla“ ant Smalvos
ežero kranto (1 diena), sporto
varžybų organizavimas, maisto
gaminimas ant laužo.
„Juoksis, dantukai, sveikai
blizges“. Dantukų priežiūros
savaitė.
Tradicinis dalyvavimas miesto
grožio konkurse “Mažoji miss”.
Joninės. Dalyvavimas miesto
šventėje
Pokalbis apie maisto apdorojimą
– kepimą. Keptų riestainių
gaminimas.

2013-05
2013-05

Kam skirtas
renginys
Visagino PVC
globotiniams
Globos namų
globotiniams

Globos namų
globotiniams
Globos namų
globotiniams
Globos namų
globotiniams

Iki birželio
1 d.

Natalija Levickaja

2013-06-01

Natalija Čekova

2013-06

Ana Griniova

2012-06

Socialiniai darbuotojai

vasaros
eigoje

Marija Dijanova,
Larisa Polikarpova

2013-06

Natalia Matyskina

2013-06

Marija Dijanova,
Larisa Polikarpova

2013-06

Marija Dijanova

Globos namų
globotiniams

2013-06

Oksana Česukėnienė
Jolita Dubakaitė

Globos namų
globotiniams

2013-06-21
2013-06-24

Svetlana Dobrodej
Skirma Žigaitė
Natalija Čekova

2013-08

Irina Stogova

Globos namų
globotiniams
Visagino PVC
globotiniams
Globos namų
globotiniams

Globos namų
globotiniams
Globos namų
globotiniams
Visagino PVC
globotiniams
Globos namų
globotiniams
Visagino PVC
globotiniams
Globos namų
globotiniams

Eil.
Nr.
43.

Priemonė

Data

Atsakingas asmuo

2013-08

Svetlana Dobrodej
Skirma Žigaitė

2013-08

Marija Dijanova,
Larisa Polikarpova

Globos namų
globotiniams

2013-08
2013-08

Marija Dijanova,
Larisa Polikarpova
Natalija Čekova

Globos namų
globotiniams
Globos namų
globotiniams

2013-08

Natalija Levickaja

48.

Aktyvus poilsis gamtoje
(dešrelių kepimas, judrieji
žaidimai).
Pažintinė išvyka prie Švento
ežero, viktorina „Vaistažolių
pasaulis“. Vaistažolių
atpažinimas, rinkimas,
džiovimas.
Bėgimo maratonas aplink 3
mikrorajoną.
Valstybės šventės įprasminimas.
Žolinės.
Informacinio biuletenio
atnaujinimas.
Rudens gėrybių paroda.

Kam skirtas
renginys
Globos namų
globotiniams

2013-09

49.

Žinių dienos įprasminimas.

2013-09

Oksana Česukėnienė
Irina Stogova
Marija Dijanova

50.

Rudens nuotaikos kūrimas
šeimoje. „Rudeninių“ salotų
gaminimas.
Rudeninių puokščių paroda.

2013-09

Svetlana Dobrodej
Skirma Žigaitė

2013-09

Natalija Čekova

Profesinis orientavimas
( susipažinimas su įvairiomis
profesijomis, skirtingų profesijų
pliusų ir minusų įvertinimas).
Asmenybės individualių savybių
(bendrųjų ir specialiųjų
gebėjimų) tyrimas.
Socialinių įgūdžių vystimosi
kursas (kaip užduoti klausimą,
kaip paprašyti, kaip likti prie
savo nuomonės, kaip pasakyti
„ne“ ir kita).
Pokalbis „Aktoriai ir žiūrovai.
Kaip tapti geru žiūrovu“.
Pokalbis apie daržovių reikšmę
organizmui. Torto „Cukinija”
gaminimas.
Rudens šventė „Ponia
Kopustienė“ (žaidimai, dainos,
pramogos, raugintų kopūstų
gaminimas)
Žaidimas „Daržovės portretas“.
Pasirinktų daržovių pristatymas.

2013-09

Ana Griniova

2013-10
2013-11

Ana Griniova

Globos namų
globotiniams

2013-10

Marija Dijanova

2013-10

Oksana Česukėnienė
Irina Stogova

Visagino PVC
globotiniams
Visagino PVC
globotiniams

2013-10

Natalia Matyskina

Visagino PVC
globotiniams

2013-10

Svetlana Dobrodej
Skirma Žigaitė

Dienos soc.
globos skyriaus
globotiniams

44.

45.
46.
47.

51.
52.

53.

54.
55.

56.

57.

Globos namų
globotiniams
Globos namų
globotiniams
Globos namų
globotiniams
Globos namų
globotiniams
Globos namų
globotiniams

Eil.
Nr.
58.

Data

Atsakingas asmuo

2013-10

Socialiniai darbuotojai

2013-11-01

Svetlana Dobrodej
Skirma Žigaitė

2013-11

Marija Dijanova

Geltonojo kaspino dienos
minėjimas.
Piešinių, nuotraukų paroda.
„Žiemos belaukiant“.
Kalėdinio pašto organizavimas.

2013-11-19

Jolita Dubakaitė
Oksana Česukėnienė
Natalija Čekova
Irina Stogova
Socialiniai darbuotojai

2013-12

Svetlana Dobrodej
Skirma Žigaitė

2013-12

Ana Griniova

2013-12
2013-12

Oksana Česukėnienė
Jolita Dubakaitė
Natalija Čekova

68.

Valstybės šventės įprasminimas.
Šv. Kalėdos. Šventinės
atributikos kūrimas, centro
patalpų papuošimas.
Alkoholio vartojimo
prevenciniai užsiėmimai.
Žiemos kompozicijų paroda
„Žiemos pėdsakai“.
Sniego senio dirbtuvė
„Pasidaryk Kalėdinę dovaną.“
Kalėdinė mugė.

2013-12

Socialiniai darbuotojai

69.

Naujametinė šventė.

2013-12

Natalia Matyskina

70.

Užsiėmimų treniruoklių salėje
organizavimas.
Užsiėmimų baseine
organizavimas.
Užsiėmimų muzikos salėje
organizavimas.
Užsiėmimų relaksacijos
kambaryje organizavimas.

metų eigoje

Larisa Polikarpova

metų eigoje

Larisa Polikarpova

metų eigoje

Natalia Matyskina

metų eigoje

Darbas pagal programą: „Dailės
terapija“ (jausmai ir jų
atpažinimas, savęs pažinimas,
draugystė, bendravimo įgūdžių
lavinimas).
Generalinis grupių tvarkymas.

metų eigoje

Soc. darbuotojai,
užimtumo specialistai,
psichologė
Ana Griniova

metų eigoje

Socialiniai darbuotojai

Maisto gaminimo su globotiniais
organizavimas savaitgaliais.

metų eigoje

socialiniai darbuotojai

59.

60.

61.
62.
63.
64.

65.
66.
67.

71.
72.
73.

74.

75.
76.

Priemonė
Teatro aplankymo
organizavimas.
Valstybės šventės minėjimas.
Vėlinės. Globotinių artimųjų
žmonių kapų aplankymas.
Draugo dienos minėjimas.

2013-11
2013-12

Kam skirtas
renginys
Globos namų
globotiniams
Globos namų
globotiniams
Visagino PVC
globotiniams,
tėvams,
draugams
Globos namų
globotiniams
Globos namų
globotiniams
Globos namų
globotiniams
Visagino PVC
globotiniams

Visagino PVC
globotiniams
Visagino PVC
globotiniams
Visagino PVC
globotiniams
Visagino PVC
globotiniams
Visagino PVC
globotiniams
Visagino PVC
globotiniams
Visagino PVC
globotiniams
Visagino PVC
globotiniams
Visagino PVC
globotiniams
Vaikų su
negalia dienos
socialinės
globos skyriaus
globotiniams
Visagino PVC
globotiniams
Globos namų
globotiniams

Eil.
Nr.
77.

78.
79.
80.
81.
82.

83.

84.
85.

86.
87.
88.
89.
90.
91.

92.
93.

94.

95.
96.

Priemonė

Data

Atsakingas asmuo

Skaitymo valanda.
Grožinės literatūros kūrinių
skaitymas ir aptarimas.
Jaunųjų žiūrovų klubas.
Filmų peržiūra ir aptarimas.
Vaikų gimtadienių
organizavimas.
Dalyvavimas respublikiniuose,
miesto šventėse.
Personalo anketinių apklausų
organizavimas.
Maitinimo organizavimo,
valgiaraščių sudarymo vertinimo
priežiūra.
ISGP, socialinių įgūdžių
lavinimo programų
įgyvendinimo peržiūra.
Pasiruošimas įstaigos
licencijavimui.
Vaikų globos namų globotinių
aprūpinimo apranga,
reikmenimis priežiūra.
Globotinių asmens bylų
tikrinimas.
Turto nurašymo ar likvidavimo
komisijos veiklos priežiūra.
Inventorizacijos komisijos
veiklos priežiūra.
Globotinių pasiruošimo
atostogoms aptarimas.
Administracijos posėdžių
organizavimas.
Centro internetinio puslapio
informacijos atnaujinimo
priežiūra .
Centro internetinio puslapio
informacijos atnaujinimas.
Socialinį darbą dirbančių
darbuotojų susirinkimų
organizavimas.
Vaiko globos komisijos posėdžių
organizavimas.

kiekvieną
šeštadienį

socialiniai darbuotojai

vieną kartą
per savaitę
metų eigoje

socialiniai darbuotojai
socialiniai darbuotojai

metų eigoje

Socialiniai darbuotojai

metų eigoje

Natalija Levickaja

Globos namų
globotiniams
Centro
globotiniams
Centro
globotiniams
Administracijai

Kartą per
mėnesį

Natalija Levickaja

Administracijai

Pagal
poreikį

Natalija Levickaja

Visagino PVC
darbuotojams

metų eigoje

Natalija Levickaja

kartą per
mėnesį

Natalija Levickaja

Centro
bendruomenei.
Visagino PVC
darbuotojams

Pagal
poreikį
Pagal
poreikį
Pagal
poreikį
Pagal
poreikį
Pirmadienia
is
Pagal
poreikį

Natalija Levickaja

Pagal
poreikį
kartą per
mėnesį

Piotr Frolov

Centro tarybos posėdžių
organizavimas.
Saugos darbe, priešgaisrinės
saugos instruktavimas.

kartą per
mėnesį
pagal
poreikį
2013-04
2013-10

Natalija Levickaja
Natalija Levickaja
Natalija Levickaja
Natalija Levickaja
Natalija Levickaja

Kam skirtas
renginys
Globos namų
globotiniams

Visagino PVC
darbuotojams
Visagino PVC
Darbuotojams
Visagino PVC
Darbuotojams
Visagino PVC
darbuotojams
Administracijai
Centro
bendruomenei.

Centro
bendruomenei.
Natalia Frolova
Socialinį darbą
dirbantiems
darbuotojams
Vaiko globos komisijos Vaiko globos
pirmininkė
komisijos
nariams
Centro tarybos
Visagino PVC
pirmininkė
tarybos nariams
Svetlana Ladik
Visagino PVC
darbuotojams

Eil.
Nr.
97.

98.

99.

Priemonė

Data

Atsakingas asmuo

Socialinių darbuotojų
konsultavimas priežiūros
organizavimo, dokumentacijos
pildymo klausimais.
Vaikų globos namų ir Dienos
socialinės globos skyrių
dokumentacijos pildymo
principų ir tvarkos įgyvendinimo
organizavimas.
Metodinių priemonių naudojimo
ir tausojimo organizavimas,
priežiūra.

pagal
grafiką

Natalia Frolova

2013-01

Natalia Frolova

2013-05

Natalia Frolova

pagal
poreikį
2013-01

Natalija Levickaja
Natalia Frolova,
Liudmila Bule

2013-02

Liudmila Bule

100. Darbuotojų pažindinimas su
naujais norminiais dokumentais.
101. Pokalbio “Žiemos traumų
profilaktika ir pirmosios
pagalbos suteikimas”
organizavimas.
102. Pokalbio “Dismurgija“
organizavimas.
103. Konsultacijos „Netinkamas
elgesys: apsaugos būdai‘‘
organizavimas.
104. Informacinio biuletenio
„Tuberkuliozė. Kaip ją įveikti? “
paruošimas.
105. Konsultacijos „Savęs vertinimo
sutrikimai“ organizavimas.
106. Konsultacijos „Ką mes turėtų
žinoti apie stresą ir jo įveikimą“
organizavimas.
107. Informacinio biuletenio
„Tabakas ir narkotikai“
paruošimas.
108. Konsultacijos ”Vaikų alergija“
organizavimas.
109. Informacinio biuletenio
„Rotavirusinė infekcija“
paruošimas.
110. Informacinio biuletenio “Ką
reikėtų žinoti apie šviežių vaisių
ir daržovių kokybės
reikalavimus“ paruošimas.

Ana Griniova
2013-02
2013-03

Liudmila Bule

Ana Griniova
2013-03
Ana Griniova
2013-04
2013-04

Liudmila Bule

2013- 05

Liudmila Bule

2013-05

Liudmila Bule

2013-06

Liudmila Bule

Kam skirtas
renginys
Visagino PVC
darbuotojams

Visagino PVC
socialiniams
darbuotojams,
užimtumo
specialistams
Visagino PVC
socialiniams
darbuotojams,
užimtumo
specialistams
Visagino PVC
darbuotojams
Socialinį darbą
dirbantiems
darbuotojams
Socialinį darbą
dirbantiems
darbuotojams
Socialinį darbą
dirbantiems
darbuotojams
Centro
bendruomenei
Socialinį darbą
dirbantiems
darbuotojams
Socialinį darbą
dirbantiems
darbuotojams
Centro
bendruomenei
Socialinį darbą
dirbantiems
darbuotojams
Centro
bendruomenei
Centro
bendruomenei

Eil.
Priemonė
Nr.
111. Informacinio biuletenio
„Norovirusinė, rotovirusinė
infekcija“ paruošimas.
112. Pokalbio „Skrandžio – žarnyno
infekcijos profilaktika“
organizavimas.
113. Konsultacijos „Peršalimo ligų
profilaktika“ organizavimas.
114. Informacinio biuletenio “Gripas.
Kaip apsaugoti save ir kitus“
paruošimas.
115. Informacinio biuletenio
„Pedikuliozė“ paruošimas.
116. Tėvų susirikimų organizavimas.

Data

Atsakingas asmuo

2013-08

Liudmila Bule

2013-09

Liudmila Bule

2013-09

Liudmila Bule

Pagal
poreikį

Liudmila Bule

Pagal
poreikį
2013-012013-06

Liudmila Bule

Kam skirtas
renginys
Centro
bendruomenei
Socialinį darbą
dirbantiems
darbuotojams
Socialinį darbą
dirbantiems
darbuotojams
Centro
bendruomenei

Socialiniai darbuotojai

Centro
bendruomenei
Centro
globotinių
tėvams

15.4. Projektinė veikla
Visagino paramos vaikui centras 2013 metais planuoja dalyvauti šiuose projektuose:
Projekto pavadinimas
Sveikatingumo projektas
„Aš pabandysiu“
Socializacijos projektas
„Terapijų mozaika“
Dalyvavimas Labdaros fondo „Vienybė“
„Išsipildymo akcijoje “

Projekto vykdytojas

Projekto
trukmė
2013 m.

Larisa Polikarpova

2013 m.

Marija Dijanova

2013

Natalia Frolova

Žyma apie
įvykdymą

Parengė:
Direktorė

Natalija Levickaja

Direktoriaus pavaduotoja

Natalia Frolova

SUDERINTA
Visagino savivaldybės administracijos
Socialinės paramos skyriaus vedėja
Jolita Zabulytė

