VISAGINO PARAMOS VAIKUI CENTRAS
2011-2013 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PRIEMONIŲ ĮVYKDYMO 2011 M.
ATASKAITA
2011 m. vykdoma programa:
Visagino savivaldybės socialinės paramos įgyvendinimas Nr. 06

Šia programa įgyvendinamas Visagino paramos centro veiklos plano strateginis tikslas „Teikti
socialinę paramą Visagino savivaldybės gyventojams bei skatinti socialinių paslaugų plėtrą
bendruomenėje. Užtikrinti efektyvią Visagino paramos vaikui centro veiklą “.
Tikslas įgyvendinamas, vykdant šiuos uždavinius:
01 uždavinys. Pagerinti teikiamų socialinių paslaugų kokybę.
02 uždavinys. Padidinti vaikų, kuriems teikimos socialinės paslaugas, skaičius.
Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas.
Padidintas vaikų, kuriems suteiktos socialines paslaugas, skaičius.
Pagerėjusi teikiamų socialinių paslaugų kokybė.
Vidaus veiksniai ir jų poveikis įstaigos veiklai
Teisinė bazė
Visagino paramos vaikui centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija,
Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos
civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais,
Socialinės

apsaugos

ir

darbo

ministerijos,

Visagino

savivaldybės

institucijų

aktais,

reglamentuojančiais vaiko globą (rūpybą), socialinių paslaugų teikimą, kitais norminiais teisės
aktais.
Organizacinė struktūra
Visagino PVC – tai stacionari biudžetinė socialines paslaugas teikianti įstaiga. Visagino PVC
veiklos svarbiausias uždavinys – teikti bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas vaikams iki
18 metų, likusiems be tėvų globos, socialinės rizikos vaikams ir vaikams su negalia iki 21 metų.
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

2011

m. socialinės paramos politika. Įstaigoje veikia du padaliniai: Vaikų globos namai ir Vaikų su
negalia dienos socialinės globos skyrius.
2011 m. Vaikų globos namuose buvo apgyvendinti 45 vaikai (4 iš jų- pakartotinai, 2 iš jų – 3
kartus per 2011 m.) nuo 19 metų.iki 2 metų. 16 vaikų buvo gražinti į šeimas, 3 – įvaikinti. 2011 m.
pabaigoje Vaikų globos namuose gyveno 26 vaikai.
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Apgyvendintų vaikų skaičius, lyginant su 2010 metais, iš esmės nepasikeitė. Vaikų globos namai
per lyginamus laikotarpius praktiškai buvo apgyvendinti maksimaliai.
Vaikų su negalia dienos socialinės globos skyriuje yra 20 vietų.. 2011 m. skyrius lankė 20 vaikų
nuo 5 iki 16 metų. 14 iš jų turi sunkią kompleksinę negalią. Praktiškai per visus metus Vaikų su
negalia dienos socialinės globos skyrius buvo maksimaliai užpildytas. Visiems vaikams buvo
suteitka reikalinga nuolatinė priežiūra, tinkamos vystymosi sąlygos, kvalifikuota specialistų
pagalba.
Žmogiškieji ištekliai
Visagino savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 24 d. sprendimu buvo nustatytas pareigybių skaičius
Visagino paramos vaikui centre – 39,5 etato. 2011 m.įstaigoje dirbo 44 darbuotojai. Iš jų 4 vadovaujantis personalas, 18 socialinį darbą dirbančių darbuotojų, 3 pedagogai, 2 – medicinos
personalas, 17 - aptarnaujantis bei techninis personalas. 2011 metais Centre buvo įsteigtos naujos
užimtumo specialisto pareigybės. Vaikų globos namuose į šių specialistų pareigas įeina pagalba
ruošiant namų darbus, bendradarbiavimas su formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigomis. Tai
leido geriau kontroliuoti vaikų mokymosi pažangumą ir lankomumą.
Finansiniai ištekliai
Savivaldybės biudžeto lėšos, valstybės biudžeto lėšos, pajamos už centre teikiamas paslaugas,
lėšos, gautos kaip parama, labdara, Lietuvos ir užsienio fondų lėšos.
Ryšių sistema (informacinės ir komunikavimo sistemos) ir technologiniai veiksniai
Visagino PVC veikia kompiterinė klasė, kuri aprūpinta šiuolaikine kompiuterine ir programine
įranga. Vaikai turi galimybę mokytis dirbti su kompiuteriu, įgyti naujas žinias naudojant Internetą
darbuotojai gali kelti savo kvalifikaciją, rengti reikalingą dokumentaciją.
Vidaus kontrolės sistema
Vidaus darbo kontrolę atlieka centro direktorius ir direktoriaus pavaduotojai.

2011 m. Visagino paramos vaikui centro socialinių paslaugų teikimo analizė.
Informavimas
2011 metais tėvų susirinkimų ir individualių pokalbių metu Visagino PVC darbuotojai reguliariai
informavo tėvus apie socialinių paslaugų teikimą, globotinių problemas, elgesį, sveikatos būklę.
Konsultavimas
2011 metais darbuotojai teikė tėvams individualias konsultacijas dėl globotinių problemų, kartu su
vaiko šeima sprendė problemines situacijas ir ieškojo veiksmingų problemų sprendimo būdų.
Globotinių problemos buvo reguliariai aptariamos Vaiko globos komisijos posėdžių metu.
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Tarpininkavimas ir atstovavimas
2011 metais centro darbuotojai atstovavo teisiniams, sveikatos, ūkiniams, buitiniams vaikų
interesams, tvarkė dokumentus, su globotiniais lankėsi pas specialistus, tarpininkavo derinant
vaiko, jo šeimos ir aplinkos interesus. Direktorius, direktoriaus pavaduotoja dalyvavo teismo
procesuose dėl globojamų vaikų problemų sprendimo.
Maitinimo organizavimas
2011 metais centras maitino globotinius pagal Utenos valstybinio higienos centro Zarasų skyriaus
patvirtintus valgiaraščius.
Aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne
Globotiniai 2011 metais buvo aprūpinti visais reikalingais drabužiais, avalyne, mokymosi
priemonėmis, vadovaujantis 2011 metų viešųjų pirkimų planu. Atsakinga už pirkimus – pirkimų
organizatorė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams.
Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas
vykdomas kasdien pagal patvirtintą dienos ritmą ir darbo grafiką.
Specialistų komandos kompleksinė pagalba
2011 m. eigoje, vadovaujantis direktoriaus įsakymu

patvirtinta „Vaikų poreikių vertinimo,

pervertinimo, koregavimo ir ISGP sudarymo ir koregavimo tvarka“, specialistų komanda
(socialiniai darbuotojai, psichologas, vyr. slaugos administratorius, vyr. socialinis darbuotojas,
užimtumo specialistai) pildo ir įvertina globotinių individualius globos planus. Svarbus programų
veiksnys – vaikų ruošimas savarankiškam gyvenimui, darbinių ugdymo įgūdžių lavinimas.
Sociokultūrinės paslaugos
2011 metais centro globotiniai dalyvavo miesto ir centro kultūriniuose renginiuose: Rusijos
ambasados organizuojamame naujametiniame pasirodyme, vakarėlyje „Na sviatki gadaj bez
ogliadki“, Švento Valentino šventėje, slidinėjimo varžybose miške su buvusiais globotiniais,
Užgavenėse ir teatro savaitėje, mergaičių vakarėlyje „Mano maža paslaptis“, berniukų vakarėlyje
„Mūsų klausimai“, piešinių parodoje „Mano Tėvynė“, renginyje „Laukiame Velykėlių“
Rumšiškėse, muzikos ir sporto šventėje Centro baseine, dainų šventėje „Pavasario dainos“, aitvarų
šventėje, programoje „Cirkas-cirkas-cirkas“, tradicinėje sporto išvykoje į mišką „Iki, mokykla!“,
policijos dienos minėjimo šventėje Utenoje, VVKN aplinkos atidarymo šventėje, kostiumų šou,
Dog šou programose, susitikime su „Drogo“ parduotuvės atstovais, šventinėje programoje
„Gruodžio nakties tyloj“ ir „Stebuklingas kalendorius“, romansų vakarėlyje, išvykoje į LTV
televizijos ir radio muziejų, tradicinėje žiemos išvykoje į Žiemos sporto centrą (Ignalina),
Kalėdiniame pasirodyme (Naujoji Vilnia), kulinarijos šventėse, praktiniuose užsiėmimuose
virtuvėje, slidinėjimo treniruotėse poilsio dienomis, grūdinimosi procedūrose prie ežero,
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užsiėmimuose treniruoklių salėje, mergaičių klubo veikloje. Lapkričio 1 d. vaikai aplankė kapines,
prisijungė prie Sausio 13-ąją minėjimo visuotinėje pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes
liudija“, dalyvavo TV 3 Išsipildymo akcijoje, akcijoje „Mėnuo be smurto prieš vaikus“,
visuotinėje aplinkos švarinimo akcijoje „Darom 2011“. Vasaros metu 8 vaikai dalyvavo vaikų
poilsio stovyklose Riebini (Latvija) ir Ignalinoje, 13 vaikų - poilsio stovykloje „Pasaka“
Giruliuose.
Visa įstaigos veikla nukreipta į vaiko pasiruošimą savarankiškam gyvenimui, darbinių įgūdžių
vystymui. 2011 m. eigoje globotiniai tvarkė įstaigos teritoriją ir gelynus, Vaikų globos namų
globotiniai gamino maistą savaitgaliais pagal savo pasirinkimą, tvarkė kambarius, skalbė
drabužius.
Bendradarbiavimas. 2011 metais sprendžiant globotinių problemas bendradarbiavome
su VTAS, PMMMC, Lietuvos įvaikinimo tarnyba, Socialinių paslaugų centru, nepilnamečių reikalų
inspektoriais, Visagino ligonine ir poliklinika, miesto mokyklomis, vaikų l/d „Auksinis gaidelis“,
„Auksinis raktelis“ .Metų eigoje mūsų globotiniai gavo medicininę pagalbą įvairiose valstybės
medicinos įstaigose: Visagino psichikos sveikatos centre, Vaiko raidos centre, Vilniaus universiteto
Žalgirio klinikoje, Psichikos sveikatos centre. Globotiniai lankė papildomo ugdymo Vaikų kūrybos
namų būrelius, Sporto centro sekcijas. Visagino PVC globotinis Erik Salnik tapo miesto akrobatikos
varžybų nugalėtoju (1 vieta) savo amžiaus grupėje. Bendradarbiavome su buvusiais globotiniai,
Lietuvos bei Norvegijos Raudonojo Kryžiaus savanoriais.
Projektinė veikla. 2011 metais Visagino PVC darbuotojai aktyviai dalyvavo
projektinėje veikloje.
Projekto pavadinimas
ESFA finasuojamas projektas
„Šeimos ir darbo įsipareigojimų
derinimas Visagino įmonėse ir
įstaigose“.

Atsakingas asmuo
Projekto vadovė
Leta Kalinauskaitė

Organizuota veikla
Nupirkta įrangos, organizuota
vaikų priežiūra

Projekto „Gyvūnų terapija
stiprinant socialinę aplinką tarp
Latvijos ir Lietuvos pasienio
bendruomenių“įgyvendinimas.

Projekto vadovė
Leta Kalinauskaitė

Vaikai dalyvavo 2 tarptautinėje
stovykloje su gyvūnų terapija,
praktiniame seminare su arklių
ir šunų terapija neįgaliųjų
vaikų tėvams ir jų vaikams,
delfinų, ruonių ir kitų gyvūnų
terapijoje Klaipėdoje,
kūrybinėje dirbtuvėje, labdaros
akcijoje.
Įsigytas elektrinis vežimėlis
neįgaliam vaikui, du
kompiuteriai neįgaliems
vaikams.
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Socializacijos projektas „Teatro
pasaulis“

Papildomo ugdymo
(muzikos) pedagogė
Natalia Matyskina

Globotiniai gavo teorinių žinių
apie teatro pasaulį, savo
jėgomis parengė spektaklius ir
vaidino juose. Įsigyti kostiumai
Kalėdiniam muzikiniam
spektakliui „Stebuklingas
kalendorius“.
Pischoaktyvinių medžiagų
Užimtumo specialistė
Globotiniai sukurė filmą
vartojimo prevencijos projektas „Be
Marija Dijanova
narkomanijos prevencijos tema:
iliuzijų“
patys rinko ir kalbino
pašnekovus, patys vaidino,
filmavo ir dalyvavo laidos
montavime. Vaikai dalyvavo
ekskursijoje po LTV, filmo
montavimo procese filmavimo
studijoje. Įsigytos prekes filmo
montavimui.
Visagino PVC veiklos skaidrumas. Centras informuoja visuomenę apie centro veiklą

įstaigos internetiniame puslapyje adresu vpvc.sugardas.lt., Visagino savivaldybės puslapyje
www.visaginas.lt. Informacija apie viešuosius pirkimus, atliekamus Visagino PVC, patalpinta
Viešųjų pirkimų tarnybos centrinėje informacinėje sistemoje.
Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas. Visagino paramos vaikui centre formuojama tokia
personalo politika, kuri užtikrintų teikiamų paslaugų kokybę, individualumą, leistų siekti įstaigos
strateginių tikslų ir uždavinių. 6 darbuotojai mokėsi įvairiose Lietuvos aukštąjį išsilavinimą
teikančiose įstaigose. Darbuotojai kvalifikaciją kėlė respublikiniuose seminaruose, „apskrituose
staluose“, konferencijose.
__________________

