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STRATEGINIŲ PLANŲ 2013-AIS METAIS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
1. 2013-(2015) STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 2013-AIS METAIS
1.1. Strateginio veiklos plano priemonių įgyvendinimas
(Šiame skyriuje pateikiama bendra informacija apie iš viso numatomų vykdyti veiklos plano programų priemonių
skaičių, kiek iš jų įvykdyta pagal planą, kiek – iš dalies, kiek – neįvykdyta. Analizuojami veiklos programoms skirti
asignavimai ir finansavimo šaltiniai. Taip pat pateikiama informacija apie strateginiame veiklos plane numatytų
strateginių tikslų pasiekimą atsižvelgiant į efekto vertinimo kriterijus ir vykdytas programas. Pagal galimybes
analizuojama informacija pavaizduojama grafiškai.)

Visagino PVC teikia visą socialinių paslaugų spektrą: teikia trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės
globos paslaugas vaikams likusiems be tėvų globos ir dienos socialinės globos paslaugas vaikams
su negalia.
Visagino PVC darbuotojai užima globotinius turininga veikla ir darbu, moko laikytis nustatytų
elgesio taisyklių, kelti sau tikslus ir kryptingai jų siekti. Globotiniai ruošiasi savarankiškam
gyvenimui ir atlieka savo kasdienines pareigas tvarkydami kambarius, skalbdami drabužius,
gamindami maistą. Socialinių įgūdžių lavinimo programa atspindi globotinių įtraukimą į darbinę
veiklą.
Bendradarbiaudami su miesto formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigomis, centro darbuotojai
padeda globotiniams įsisavinti mokymo programas, dalyvauti bendruomenės gyvenime. Mes
padedame kiekvienam mokyklinio amžiaus vaikui pasirinkti veiklą pagal norus ir interesus ir joje
dalyvauti.
Centro personalas dirba komandoje, priima sprendimus, efektyviai ir atsakingai juos įgyvendina.
2014 m. įstaiga ruošiasi gauti licenciją.
Įstaigos finansinius išteklius sudaro savivaldybės biudžeto lėšos, valstybės biudžeto lėšos, pajamos
už centre teikiamas paslaugas, lėšos, gautos kaip parama, labdara, Lietuvos ir užsienio fondų lėšos.
Siekdamas praplėsti socialinių paslaugų kiekybę ir pagerinti jų kokybę, Visagino PVC tikslingai
naudoja ilgalaikes investicijas, gautą finansavimą ir stiprina centro materialinę bazę.
1.2. Vykdomos programos ir pasiekti rezultatai
(Nuosekliai aprašomi visi strateginiai tikslai ir vykdytos jų įgyvendinimo programos. Pateikiama ši informacija:
nurodomi programos tikslai, aprašomos įvykdytos priemonės ir atlikti svarbūs darbai, pasiekti esminiai rezultatai,
pateikiama informacija apie iš dalies įvykdytas ir neįvykdytas priemones, pateikiamos jų neįvykdymo priežastys;
pasiekti rezultatai, įvertinti atsižvelgiant į strateginiame veiklos plane numatytus rezultato ir produkto vertinimo
kriterijus.)

Įstaigos strateginį tikslą - gerinti socialinę aplinką teikiant kokybiškas paslaugas – Visagino PVC
siekia, įgyvendindamas 06 programa.
Programos tikslas - garantuoti ir užtikrinti aukštos kokybės vaiko gerovę užtikrinančias
licencijuotas socialines paslaugas.
Visagino PVC teikia bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas vaikams iki 18 metų, likusiems
be tėvų globos, socialinės rizikos vaikams ir vaikams su negalia iki 21 metų. Vadovaudamasi
Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, įstaiga planuoja ir organizuoja socialinių
paslaugų teikimą, kontroliuoja jų kokybę bei suteikia globotiniams sąlygas saugiai ir tinkamai
augti, vystytis ir tobulėti pagal individualius gebėjimus su aktyvia specialistų komandos pagalba.
Šia programa įgyvendinama Visagino savivaldybės socialinės paramos politika.
Vykdant programą, Visagino paramos vaikui centras organizuoja savo struktūrinių padalinių -

Vaikų globos namų ir Vaikų su negalia dienos socialinės globos skyriaus veiklą pagal biudžetinių
įstaigų programas. Vaikų globos namai teikia trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos paslaugas
vaikams likusiems be tėvų globos. Šiems vaikams skiriama vaiko globos išmoka.
Vaikų su negalia dienos socialinės globos skyriuje teikiamos dienos socialinės globos paslaugos,
reikalingos neįgaliesiems vaikams. Sunkią negalią turintiems vaikams skiriamos valstybės tikslinės
dotacijos lėšos.
Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas. Vykdant programą, Visagino paramos vaikui
centras tikslingai naudoja gautą finansavimą, gerina teikiamų socialinių paslaugų kokybę ir ruošiasi
gauti licenciją.
1. Atitinkamas socialinių paslaugų paskyrimas ir planavimas.
Kokybiškas socialines paslaugas 2013 m. Visagino PVC teikė, vadovaujantis Socialinių paslaugų
įstatymu bei Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintu Socialinių paslaugų katalogu.
Informavimas. 2013 metais tėvų susirinkimų ir individualių pokalbių metu Visagino PVC
darbuotojai reguliariai informavo tėvus, globėjus (rūpintojus) apie socialinių paslaugų teikimą,
globotinių problemas, elgesį, sveikatos būklę, užimtumą ir t.t.
Konsultavimas.
2013 metais centro darbuotojai teikė tėvams, globėjams (rūpintojams) individualias konsultacijas
dėl globotinių problemų, analizavo problemines situacijas ir ieškojo veiksmingų problemų
sprendimo būdų. Globotinių problemos buvo reguliariai aptariamos Vaiko globos komisijos,
įstaigos administracijos posėdžių metu.
Tarpininkavimas ir atstovavimas
2013 metais centro darbuotojai atstovavo teisiniams, sveikatos, ūkiniams, buitiniams vaikų
interesams, tvarkė dokumentus, su globotiniais lankėsi pas specialistus, tarpininkavo derinant vaikų,
jo šeimos ir aplinkos interesus, organizuojant vaiko mokymą ir užimtumą. Centro direktorė,
direktoriaus pavaduotoja dalyvavo ikiteisminiuose tyrimuose, teismo procesuose dėl globojamų
vaikų problemų sprendimo, įvaikinimo.
Maitinimo organizavimas
2013 metais centras maitino globotinius pagal Utenos valstybinio higienos centro Visagino skyriaus
patvirtintus valgiaraščius. Valgiaraščių peržiūros vyko 2 kartus per metus.
Aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne
Centre vykdomas pagal Globos (rūpybos) išmokų naudojimo Visagino PVC tvarką. Įstaigoje
atliekama globotinių turimų asmens daiktų, drabužių, avalynės, žaidimų, žaislų analizė, poreikių
fiksavimas, aptarimas ir tenkinimas. Atsakinga už pirkimus – pirkimų organizatorė, direktoriaus
pavaduotoja ūkio reikalams.
Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas
vykdomas kasdien pagal patvirtintą skyrių dienos ritmus ir tvarkaraščius.
Sociokultūrinės paslaugos
2013 metais centro globotiniai dalyvavo miesto ir centro kultūriniuose renginiuose: Laisvės gynėjų
dienos, Lietuvos Nepriklausomybės dienos, Motinos ir Tėvo dienų, Vaikų gynimo dienos šventėse,
paminėjo Vėlines, Užgavėnes, Švento Valentino ir Geltonojo kaspino dienas, Šv. Velykų šventėse,
Rusijos ambasados organizuotame naujametiniame pasirodyme, šventinėje vakaronėje “Na sviatki
guliaj bez ogliadki” dalyvaujant rusų folkloro ansambliui “Bylina”, Teatro savaitėje, eilėraščių
skaitytojų konkurse „Gimtasis žodis“, dalyvavo akcijoje “Mėnuo be smurto prieš vaikus”,
Savivaldos dienoje, programoje „Plaukiame garlaiviu Trakuose“ ir piešimo konkurse „Mes
piešiame Armėniją“, ekskursijoje į Trakų pilį ir Viduramžių šventėje, „Verdenės“ gimnazijos
stovyklos programoje „Pelėdžiukai“, VKN programose „Gyvūnai – vaikams“, „Sveikata – mados
klyksmas“, Atviro centro programoje, jaunųjų skautų turistinėje stovykloje Smalvo ežero pakrantėje
ir vasaros poilsio stovykloje „Vaikystės šilelis“, tradicinėje išvykoje „Iki, mokykla!“, rudens
šventėje „Ponia Kopūstienė“, žaidime „Daržovės portretas“, spektaklyje „Bitinėlio pasakos šešiems
pojūčiams“, miesto eglutės įžiebimo ceremonijoje, naujametinėse šventėse „Naujieji metai
Rūgpienio kaime“ ir „Kalėdų Senio skrynia“.
Globotiniai aplankė artimųjų žmonių kapus, bažnyčią, sistemingai dalyvavo jaunųjų žiūrovų klube

ir skaitymo valandose, šventė globotinių gimtadienius.
Globotiniai padarė rankdarbius iš degtukų ir dalyvavo parodoje „Mažieji architektai“, gamino
kaukes, šventinę atributiką, rankdarbius Valentino dienai, organizavo Velykinių verbų parodą,
Rudens gėrybių, puokščių paroda, dalyvavo nuotraukų konkurse „Fotografija 2013“, centro patalpų
papuošime Šventų Kalėdų proga, gamino Kalėdines dovanėles LR Seimo ir Visagino savivaldybės
darbuotojams.
Globotiniai dalyvavo psichologo mokymosi motyvų, pažinimo interesų vertybių, emocinių būsenų
tyrime ir mokyklinės baimės nustatyme, užsiėmimų cikluose: „Mano svajonė“, „Mokyklinio nerimo
korekcija ir prevencija“, „Bendravimo su išoriniu pasauliu įgūdžiai“, „Mano socialiniai
vaidmenys“, „Apie alkoholį“, „Konfliktinių situacijų sprendimas“, „Profesinis orientavimas“,
socialinių įgūdžių vystimosi kurse ir dirbo pagal programą „Dailės terapija“.
Vaikai slidinėjo poilsio dienomis, dalyvavo tradicinėse slidinėjimo varžybose, judriųjų žaidimų
dienoje miške, akcijoje „Mankšta visiems“, bėgimo maratone aplink 3 mikrorajoną, Sporto centro
Olimpiados dienos programoje, dantukų priežiūros savaitėje „Juoksis, dantukai, sveikai blizgės“,
irklavimo treniruotėse.
Globotiniai aplankė miesto kavines, dalyvavo vaidmeniniame žaidime „Kavinėje“, pokalbyje apie
desertus ir “Smaližių vakare”, kepė tortus ir riestainius, gamino vasaros ir rudenines salotas,
dalyvavo konkurse “Pats tvarkingiausias kambarys” ir talkoje „Darom 2013“.
2013 m. eigoje buvo organizuoti 2 globotinių susirinkimus, globotinių ir tėvų apklausa, 2 globotinių
tėvų susirinkimai.
Projektinė veikla.
Projekto pavadinimas
Atsakingas asmuo
Organizuota veikla
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir
Direktorė
Ekskursija į Seimą.
įvaikinimo tarnybos prie SADM
Natalija Levickaja
įgyvendinamas respublikinis
socialinis projektas „Įmonių
dienos“
Dalyvavimas labdaros fondo
Koordinatorė
Nupirkta sporto įrangą, baldai,
„Vienybė“ „Išsipildymo akcijoje“
Natalia Frolova
buitinė elektros technika.
(gauta suma 6680 Lt)
2. Nuolatinių partnerių tinklas, su kuriais bendradarbiaujant sprendžiamos vaikų problemos.
Savarankiško gyvenimo įgūdžių lavinimas. Vaikų vystymosi poreikių užtikrinimas.
2013 metais sprendžiant globotinių problemas bendradarbiavome su VTAS, Lietuvos vaiko teisių
apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, Socialinių paslaugų centru, Visagino policijos komisariatu,
Visagino pagalbos mokiniui, mokyklai ir mokytojui centru, l/d „Auksinis gaidelis“, Visagino
miesto švietimo įstaigomis, Švėkšnos specialiąja mokykla, Kauno vaikų socializacijos centru,
Lietuvos bei Norvegijos Raudonojo Kryžiaus atstovais.
2013 m. mūsų globotiniai gavo medicininę pagalbą įvairiose valstybės ir miesto medicinos
įstaigose: Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje, Klaipėdos psichiatrijos ligoninėje,
Vilniaus vaiko raidos centre, Utenos poliklinikoje, Ignalinos poliklinikos Psichikos sveikatos
centre, Visagino pirminės sveikatos priežiūros centre, Visagino ligoninėje.
Visi mokyklinio amžiaus globotiniai lankė papildomo ugdymo būrelius ir užsiėmimus: Kūrybos
namuose, Č. Sasnausko menų mokykloje, Sporto centre, Sporto komplekse, sportavo Centro
treniruoklių salėje, plaukiojo baseine, dalyvavo teatro ir muzikos, psichologo užsiėmimuose.
Aplinkos ir būsto pritaikymas vaikų poreikiams. Artimos šeimai namų aplinkos sukūrimas.
Po renovacijos ir remonto Visagino PVC - šiuolaikinis, patogus, erdvus pastatas. Modernus
kambarių ir kabinetų planavimas leidžia patogiai apgyvendinti vaikus, išplėsti teikiamų socialinių
paslaugų spektrą. Atitinkamas aprūpinimas moderniausiomis specialiosiomis priemonėmis pagerina
teikiamų paslaugų kokybę.
Įstaigoje dirba kvalifikuotų specialistų, turinčių atitinkamą išsilavinimą ir reikalingą
kvalifikaciją, komanda. Socialinį darbą dirbančių darbuotojų kvalifikacijos kėlimas.
Visagino PVC dirba 47 darbuotojai. Iš jų 3 vadovaujantis personalas, 19 darbuotojų atlieka socialinį

darbą, 2 sveikatos priežiūros specialistai (masažistas, kineziterapeutas), 3 pedagogai, 20 aptarnaujantis bei techninis personalas. Įstaigos darbo kokybė tiesiogiai priklauso nuo personalo, jo
sugebėjimų ir noro taikyti pažangius darbo organizavimo metodus, naujoves gerinant socialinį
darbą. Darbuotojai dalyvavo respublikiniuose seminaruose, konferencijose.
Efektyvus centro valdymas ir administravimas. Vyrauja geranoriška ir konstruktyvi reakcija
į pageidavimus ir skundus.
2013 m. pagal veiklos planą centre buvo organizuojami tėvų susirinkimai. Įrengta Skundų ir
pageidavimų dėžutė, administracija nuolat bendrauja su globotinių tėvais, geranoriškai ir
konstruktyviai reaguoja į pageidavimus ir skundus.
Veikla grindžiama skaidrumo, atsakomybės, viešumo principais. Informacija žiniasklaidoje
apie centro veiklą.
Centras informuoja visuomenę apie savo veiklą įstaigos internetiniame tinklapyje adresu
www.vpvc.sugardas.lt, laikraštyje „Sugardas“.
Produkto vertinimo kriterijai.
Suteikti kokybiškas socialines paslaugas vaikams:
Dienos socialinės globos paslaugos vaikams su negalia. Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės
globos paslaugos.
Buvo planuota, kad 2013 m. 20 vaikų su negalia ir 30 rizikos grupės vaikų gaus socialines
paslaugas Visagino PVC. Realiai 2013 metais dienos socialinė globa buvo skirta 22 vaikams su
negalia, trumpalaikė ir ilgalaikė socialinė globa skirta 43 rizikos grupės vaikams.
Gauti licenciją planuojame 2014 metų eigoje.

2. VISAGINO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMAS
2013-AIS METAIS
2.1. Visagino savivaldybės strateginio plėtros plano tikslai, programos tikslams pasiekti,
pasiekimai
(Šiame skyriuje pateikiama bendra informacija apie iš viso numatomų vykdyti plėtros plano priemonių skaičių, kiek iš
jų įgyvendinta pagal planą, kiek dar įgyvendinama, kiek neįgyvendinta. Įgyvendinimo ataskaitoje strateginio plėtros
plano vykdymas nagrinėjamas pagal planuotų prioritetų kiekybinius ir kokybinius rodiklius bei planuotų priemonių
įvykdymą (apskaičiuojama įgyvendintų ir vykdomų priemonių dalis (proc.) atsižvelgiant į priemonės įgyvendinimo
būklę. Pateikiama informacija apie strateginio plėtros plano prioritetų tikslų įgyvendinimo pagrindinius pasiekimus.
Pagal galimybes analizuojama informacija pavaizduojama grafiškai. Pateikiamos išvados ir apibendrinimai.)

Aprašoma programa įgyvendina Visagino savivaldybės strateginės plėtros III prioritetą - saugios
ir sveikos aplinkos bendruomenei kūrimas ir strateginį tikslą - gerinti socialinę aplinka, teikiant
kokybiškas paslaugas (02).
Plėtros plano priemonė įgyvendinama.
Buvo užplanuota, kad 50% globotinių, kuriems skirta nuolatinė globa, pozityviai vertina
atmosferą įstaigoje. 2013 m. eigoje 60% globotinių, kuriems skirta nuolatinė globa, pozityviai
vertina atmosferą įstaigoje. Vaikai pažymi, kad jiems patinka gyvenimo sąlygos, maitinimas,
užimtumas, kuris atitinka jų poreikius, organizuota veikla ir galimybė keliauti po Lietuvą,
dalyvauti stovyklose.
3.1.3 Uždavinys. Plėtoti socialinių paslaugų, pritaikytų savivaldybės gyventojų poreikiams,
sistemą.
Priemonės:
3.1.3.1. Plėtoti socialinių paslaugų centrų veiklą
Priemonė įgyvendinama.
Pagal 2013 m. planą 20 vaikų su negalia ir 30 rizikos grupės vaikų turi gauti socialines paslaugas
Visagino PVC.
2013 metais dienos socialinė globa buvo skirta 22 vaikams su negalia, trumpalaikė ir ilgalaikė
socialinė globa buvo skirta 43 rizikos grupės vaikams, tai 100 % vaikų, kurie Visagino savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymų pagrindu turėjo būti apgyvendinti Visagino PVC globos

namuose ir vaikams, kuriuos pristatė policijos pareigūnai.
2013 m. centras padėjo surasti naujas šeimas 5 globotiniams: 1 vaikas buvo įvaikintas Italijoje, 4
vaikams buvo surastos naujų globėjų šeimos Visagine.
3.1.3.3. Plėsti socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas socialinės rizikos šeimoms ir
asmenims.
Priemonė įgyvendinama.
2013 m. per bendradarbiavimą su neformaliojo švietimo įstaigomis sukurta globotinių užimtumo
sistema, kuri leidžia su papildomo finansavimu skatinti globotinių susidomėjimą ir užimtumą.
3.1.4. Uždavinys. Mažinti socialinę atskirtį.
3.1.4.1. Priemonės: Viešosios paskirties įstaigų pritaikymas neįgaliųjų poreikiams.
Priemonė įgyvendinama.
Strateginių planų įgyvendinimo ataskaitos priedai
1 lentelė. Programų vykdymas ir monitoringas, 2 lapai.
2 lentelė. Vertinimo kriterijų suvestinė, 2 lapai.
3 lentelė. Strateginio plėtros plano prioritetų, tikslų, uždavinių, priemonių įgyvendinimas 2013-ais
metais, 1 lapas.
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