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I. ĮSTAIGOS PRISTATYMAS 

 

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 iki 18 metų ir 20-ies vietų Vaikų su negalia dienos socialinės globos skyrius vaikams ir 

asmenims su negalia iki 21 metų. 

 Centras savo klientams Centro struktūriniuose padaliniuose teikia šias bendrąsias 

socialines paslaugas: Informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas sprendžiant 

įvairias šeimos problemas, tarpininkaujant tarp vaiko ir jo šeimos, vaiko ir jo aplinkos (kitų 

institucijų, specialistų, asmenų); sociokultūrinės paslaugos (laisvalaikio organizavimo paslaugos, 

teikiamos siekiant išvengti socialinių problemų (prevenciniais tikslais), mažinant socialinę atskirtį, 

dalyvavimas grupinio socialinio darbo užsiėmimuose, užsiėmimas mėgstama veikla, vaikams – 

pamokų ruošimas ir pan.).  

 Centras savo klientams teikia šias specialiąsias (socialinės priežiūros) socialines 

paslaugas: socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas (paslaugos, teikiamos asmenims (šeimoms) 

dienos metu, siekiant palaikyti ir atstatyti savarankiškumą atliekant įvairias visuomeniniame ar 

asmeniniame (šeimos) gyvenime reikalingas funkcijas); 

Centras savo klientams teikia šias socialinės globos paslaugas: 

1. dienos socialinė globa (visuma paslaugų, kuriomis vaikui su negalia teikiama 

kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu, nuo 3 val. per 

dieną iki 5 dienų per savaitę); 

2. trumpalaikė socialinė globa (visuma paslaugų, kuriomis vaikui, laikinai likusiam be 

tėvų globos, ir socialinės rizikos vaikui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros 

reikalaujanti pagalba, šeimos nariams, globėjams, rūpintojams dėl tam tikrų priežasčių (ligos, 

komandiruotės, atostogų, šeimos ar darbo įsipareigojimų ir kt.) laikinai ar darbo savaitę negalint 

prižiūrėti vaikų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra – „atokvėpio“ paslaugos ar tęstinės 

socialinės paslaugos darbo savaitę (paromis), socialinės rizikos vaikams po medicininės 

reabilitacijos siekiant integruotis į visuomenę); 
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3. ilgalaikė socialinė globa (visuma paslaugų, kuriomis vaikui, kuriam nustatyta nuolatinė 

globa, teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba). 

Paslaugų teikimo trukmė, dažnumas ir paslaugos sudėtis priklauso nuo vaiko ir jo šeimos 

socialinių paslaugų poreikio. 

Vaikai turi galimybę lankyti teatro, muzikos, sporto, plaukimo užsiėmimus centre, dirbti 

kompiuteriu, lankyti būrelius, sekcijas mieste. Visagino paramos vaikui centre formuojama tokia 

personalo struktūra, kuri užtikrintų aukštą teikiamų paslaugų kokybę, individualumą, leistų siekti 

įstaigos tikslų. Su vaikais dirbama komandinio darbo principu. Visiems vaikams teikiama nuolatinė 

priežiūra, kvalifikuota specialistų pagalba, sudarytos tinkamos gyvenimo sąlygos. Visų įstaigos 

grandžių veikla nukreipta į vaiko pasiruošimą savarankiškam gyvenimui.  

Visagino paramos vaikui centrui suteiktos licencijos: 

               - 2014-07-31 Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) likusiems be tėvų globos  

vaikams, socialinės rizikos vaikams. 

               - 2014-11-24 Institucinė socialinė globa (dienos) vaikams su negalia. 

               - 2014-11-24 Institucinė socialinė globa (dienos) suaugusiems asmenims su negalia. 
 

II.  MISIJA, VIZIJA 

      2. Misija: Teikti aukštos kokybės vaiko gerovę užtikrinančias licencijuotas socialines 

paslaugas. Visapusiškai integruoti vaikus į visuomenę, sutartinai ir atsakingai dirbant visai Centro 

bendruomenei, sukurti ir užtikrinti psichologinį komfortą vaikams ir tėvams. 

3. Vizija: profesionaliai dirbanti kvalifikuotų socialinių darbuotojų bei specialistų komanda, 

teikianti aukštos kokybės licencijuotas socialines paslaugas, padedanti individualiai kiekvienam 

vaikui tapti pilnaverčiu visuomenės nariu.  

 

III. SITUACIJOS ANALIZ Ė 

4. Išorinės aplinkos analizė: 

4.1. Politiniai – teisiniai veiksniai. Visagino savivaldybėje esančios biudžetinės įstaigos savo 

veikloje vadovaujasi pagrindiniais teisės aktais. Tai yra Lietuvos Respublikos Konstitucija, 

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, Lietuvos Respublikos biudžetinės sandaros įstatymas, 

Lietuvos Respublikos savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymas, Visagino 

savivaldybės tarybos sprendimai ir kiti. 

4.2. Ekonominiai veiksniai. Narystė Europos Sąjungoje sudaro Lietuvai sąlygas kelti 

ekonominę gerovę. Atsivėrė galimybės pasinaudoti ES struktūrinių, kitų fondų finansine parama. 

Siekiant sušvelninti neigiamus socialinius ir ekonominius padarinius savivaldybėje bei kurti 
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patrauklias ir harmoningas sąlygas gyventi, Visagino savivaldybė ieško galimybių gauti paramą 

įvairių programų planuojamoms priemonėms ir projektams įgyvendinti.  

Lietuvos dalyvavimas Europos Sąjungos (ES) bendrosios valiutos euro zonoje padės mūsų 

valstybei plėsti prekybos ir finansinius ryšius su kitomis euro zonos valstybėmis, o tai skatins 

Lietuvos gyventojų pajamų didėjimą ir užimtumą, teikiamų paslaugų plėtojimą. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo 17 str. 1 

dalimi ir Visagino savivaldybės veiklos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje metų priemonių plano, 

patvirtinto Visagino savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. TS-95, 20 punktu, 

nuo 2014-09-01  Visagino PVC paslaugų kainos jų skelbimo vietose nurodomos litais ir eurais. 

4.3. Socialiniai veiksniai. Dideli pokyčiai vyksta socialinės apsaugos srityje. Labiausiai 

socialiai pažeidžiamoms gyventojų grupėms – žmonėms su negalia, be tėvų globos likusiems 

vaikams, socialinės rizikos šeimoms teikiamos įvairios socialinės paslaugos. Skatinama socialinių 

paslaugų įvairovė, didinamas jų prieinamumas, ieškoma žymiai patrauklesnių žmonėms bei jų 

šeimos nariams nestacionarių ir stacionarių socialinių paslaugų formų. 

 4.4. Technologiniai veiksniai. Informacines technologijas galima laikyti pagrindiniu 

veiksniu, lemiančiu darbo organizavimą ir pobūdį įstaigoje, žmonių kvalifikacinį pasirengimą ir 

bendradarbiavimą tarp įstaigų. Informacinės technologijos užtikrina neribotą informacijos sklaidą, 

pagreitina reikalingos informacijos paiešką apie ūkio subjektus, sudaro sąlygas teikiamų paslaugų 

plėtrai. Visagino savivaldybėje tobulinami gebėjimai teikti paslaugas internetu. 

5. Vidinės aplinkos analizė: 

5.1. Visagino paramos vaikui centre veikia du padaliniai: 30-ies vietų Vaikų globos namai 

vaikams iki 18 metų (šiuo metu jų yra 18) ir 20-ies vietų Vaikų su negalia dienos socialinės globos 

skyrius vaikams nuo 3 iki 21 metų (šiuo metu tokių vaikų yra 21). 

5.2. Visagino savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 sprendimu TS-114 patvirtintas 

didžiausias leistinas darbuotojų, gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, skaičius. 

2014 m. Visagino PVC dirbo 47 darbuotojai. Iš jų 3 vadovaujantis personalas, 19 - socialiniai 

darbuotojai ir jų padėjėjai, užimtumo specialistas, kineziterapeutas, masažuotojas,  3 pedagoginiai 

darbuotojai, 19 – aptarnaujantis bei techninis personalas. 

5.3. Planavimo sistema. Visagino PVC veikla planuojama vieneriems kalendoriniams 

metams, strateginis veiklos planas  - trejiems metams. 

5.4. Finansiniai ištekliai. Savivaldybės biudžeto lėšos, valstybės biudžeto lėšos, pajamos už 

centre teikiamas paslaugas, lėšos, gautos kaip parama, labdara, Lietuvos ir užsienio fondų lėšos. 

5.5. Visagino PVC veiklos viešinimas atliekamas įstaigos internetinėje svetainėje 

(www.vpvc.lt). Patalpinta informacija apibūdina įstaigos veiklą ir ją reglamentuojančius teisės 
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aktus, teikiamas paslaugas. Nuotraukų galerija iliustruoja įstaigos veiklos pagrindinius principus, 

veiklos kryptis, renginius.  

Visagino PVC kompiuterinėje klasėje vaikai mokosi dirbti kompiuteriu, jų pagalba ruošia 

namų darbus, įgyja naujas žinias, bendrauja su draugais ir buvusiais globotiniais naudojant 

internetą. Darbuotojai kelia savo kvalifikaciją, rengia reikalingą dokumentaciją kompiuteriniu būdu. 

2 šiuolaikiniai kompiuteriai su programine ir specialiąja įranga skirti globotiniams turintiems 

vidutinę ir sunkią negalią. 

5.6. Vidaus darbo kontrolė. Vidaus darbo kontrolę atlieka centro direktorius, direktoriaus 

pavaduotojai, vyr. slaugos administratorius.  

5.7. SSGG 

Stiprybės.  

Suburtas kvalifikuotas ir patyręs kolektyvas. Po renovacijos ir remonto, apšiltinimo darbų Visagino 

paramos vaikui centras  - šiuolaikinis, patogus, erdvus ir  apšiltintas pastatas. Modernus kambarių ir 

kabinetų planavimas leidžia patogiai apgyvendinti vaikus, išplėsti teikiamų socialinių paslaugų 

spektrą, taupyti elektros ir šilumos energiją. Sudaryta saugi ir sveika aplinka globotiniams. 

Atitinkamas aprūpinimas moderniausiomis specialiosiomis priemonėmis pagerina teikiamų paslaugų 

kokybę. Stiprūs ryšiai su socialine kultūrine aplinka – ypač ugdymo įstaigomis.  

Įstaigai suteiktos visos būtinos  socialinio darbo licencijos, darbuotojai aktyviai įgyvendina 

socialinius projektus, kaupia darbo patirtį. Sėkmingas bendradarbiavimas su Valstybės vaiko teisių 

apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, akredituotoms 

įstaigoms ir Visagino savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriumi leido surasti 

Visagino PVC globotiniams naujas šeimas. Per 2014 metus 1 globotinis rado naują šeimą. 

Silpnybės 

Centras neturi finansinių galimybių spręsti personalo, dirbančio socialinį darbą, kvalifikacijos 

kėlimo klausimą. Tai trukdo teikti kvalifikuotą visapusišką pagalbą Visagino PVC globotiniams. 

Dauguma likusių Visagino PVC Vaikų globos namuose apgyvendintų globotinių yra emocijų ir 

elgesio sutrikimų turintys berniukai - paaugliai. Jie turi bendravimo su asocialiais asmenimis patirtį, 

įtraukti į įvairias nusikalstamas veikas, bandė vartoti alkoholį, narkotines ir kitas psichiką 

veikiančias medžiagas. Trūksta globotinių bendravimo kultūros, asmeninės atsakomybės, 

tvarkingumo, vertybės ir bendruomenės sampratų, nesugebėjimas priimti tinkamus sprendimus, 

žema savigarba. 

15 iš 21 Vaikų su negalia Dienos socialinės globos skyriaus globotinių turi sunkią negalią, nevalgo, 

nejuda, nesinaudoja tualetu be suaugusiojo pagalbos. Keletas iš jų turi specialiosios nuolatinės 

slaugos poreikį, nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikį dėl protinio atsilikimo ar psichikos 

sutrikimų.  
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Galimybės 

Gautos licencijos suteiks Visagino paramos vaikui centrui galimybę teikti kvalifikuotas licencijuotas 

socialines paslaugas. Aktyvus dalyvavimas projektinėje veikloje, akcijose leidžia surasti naujus 

partnerius, reikalingus finansavimo šaltinius globotinių veiklos organizavimui, materialinės bazės 

atnaujinimui, teikiamų socialinių paslaugų spektro plėtojimui, jų kokybės gerinimui.  

Grėsmės 

Vaikų globos namų auklėtinių polinkis nusikalsti ir neigiama nuostata į vaikų globos namus. 

Negatyvi neigiama visuomenės nuostata į vaikų globos namų auklėtinius dėl jų asocialaus ar 

nusikalstamo elgesio. 

Personalo, dirbančio su turinčiais negalią ir rizikos grupės globotiniais, naujų šiuolaikinių specifinių 

žinių stoka trukdo teikti aukštos kokybės socialines paslaugas. 

Aktualių, vaikų globos namų specifiką atitinkančių, kvalifikacijos tobulinimo mokymų trūkumas. 

Įstatymų spragos, neleidžiančios vaikų globos namų auklėtiniams dirbti ir įgyti profesiją gyvenant 

vaikų globos namuose. 

 

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 šias socialines paslaugas:  

1. Trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos paslaugas vaikams, likusiems be tėvų globos; 

2. Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo ir dienos socialinės globos paslaugas vaikams  

bei asmenims su negalia iki 21 metų.  

Siekdamas praplėsti socialinių paslaugų kiekybę ir pagerinti jų kokybę, Visagino PVC 

stengiasi tikslingai naudoti ilgalaikes investicijas, gautą finansavimą ir stiprinti centro materialinę 

bazę, atitikti higienos normoms ir socialinės globos įstaigų licencijavimo reikalavimams. 
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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, planuodami kišenpinigius. Planuojame sudaryti efektyvią globotinių 

įtraukimo į darbinę veiklą sistemą, įgyvendinant socialinių įgūdžių lavinimo programas. 

8. Programos uždaviniai:  

8.1. Efektyviai naudoti Visagino PVC materialinę bazę, gerinant teikiamų socialinių 

paslaugų kokybę ir plečiant socialinių paslaugų teikimą. 

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. 

 

V. 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 2015 metų 

veiklos planas pridedamas (priedas 1). 

11. Administracijos pasitarimus sušaukia direktorius. Dalyvauja direktoriaus pavaduotojas 

socialiniams reikalams, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, vyr. buhalteris, vyr. slaugos 

administratorius, sekretorius-archyvaras.  

  12. Vaiko globos komisijos sudėtis patvirtinta Visagino PVC direktoriaus įsakymu. 

Komisija sprendžia įvairius vaikų mokymo(si), užimtumo, elgesio problemas, skiria kišenpinigius. 

Visagino PVC vaiko globos komisijos 2015 metų veiklos planas 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, atsakingas direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams. 
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14. Globotinių susirinkimai  organizuojami pagal poreikį. Aptariami kasdieninio gyvenimo, 

globotinių elgesio ir sveikatos, aprūpinimo drabužiais ir avalyne, artimos šeimai aplinkos kūrimo 

bei kiti globotiniams svarbūs klausimai. 

15. Vaikų su negalia dienos socialinės globos skyriaus tėvų susirinkimai su centro 

direktor ę šaukiami kartą per ketvirtį. 

16. Vidaus kontrolės planavimas: 

16.1. Direktoriaus priežiūros planavimas: 

Eil. 
Nr. 

Priemonių pavadinimas Data Kur bus svarstomas 
klausimas 

1.  Įstaigos teiktų socialinių paslaugų ataskaitos 
rengimas. 
Įstaigos veiklos programos 2015 metams 
rengimas 

Sausis Administracijos pasitarimai, 
bendruomenės susirinkimai 

2.  Įstaigos biudžeto sąmatos aptarimas. 
Skyrių ir specialistų veiklos planų 
suderinimas ir patvirtinimas 

Sausis Administracijos pasitarimai, 
bendruomenės susirinkimai 

3.  Darbuotojų kasmetinių atostogų grafiko 
parengimas ir patvirtinimas. 
Darbuotojų bendro darbo grafiko sudarymas 
ir patvirtinimas 

Sausis Administracijos pasitarimai, 
bendruomenės susirinkimai 

4.  Globos namų atitikimo socialinėms globos 
normoms įvertinimas, rezultatų analizė 

iki  
2015-06-01 

Administracijos pasitarimai, 
bendruomenės susirinkimai 

5.  Bendruomenės apklausų organizavimas 
anketavimu, susirinkimai 

Sausis-vasaris 
birželis 

Administracijos pasitarimai, 
bendruomenės susirinkimai 

6.  Šventinio valgiaraščio  Vaikų globos namų 
globotiniams aptarimas ir suderinimas 

Sausis-vasaris  
  

Administracijos pasitarimai, 
bendruomenės susirinkimai 

7.  Įstaigos informacinio lankstinuko 
atnaujinimas 

Vasaris-kovas Administracijos pasitarimai 

8.  Maitinimo organizavimo, valgiaraščių 
sudarymo vertinimo priežiūra 

pagal poreikį Administracijos pasitarimai 

9.  ISGP, socialinių įgūdžių lavinimo programų 
įgyvendinimo peržiūra 

Kovas 
Birželis 
Spalis 

Administracijos pasitarimai 

10.  Vaikų globos namų globotinių aprūpinimo 
apranga, reikmenimis priežiūra 

Kartą per 
mėnesį 

Administracijos pasitarimai, 
socialinį darbą dirbančių 
darbuotojų susirinkimų metu 

11.  Globotinių asmens bylų tikrinimas 2015-05 Administracijos pasitarimai 
12.  Globotinių sveikatos būklės analizė Pagal poreikį Administracijos pasitarimai 
13.  Turto nurašymo ar likvidavimo komisijos 

veiklos priežiūra 
Pagal poreikį Administracijos pasitarimai 

14.  Inventorizacijos komisijos veiklos priežiūra  Pagal poreikį Administracijos pasitarimai 
15.  Globotinių užimtumo formaliojo ugdymo 

įstaigose kontrolė 
Pagal poreikį Administracijos pasitarimai, 

socialinį darbą dirbančių 
darbuotojų susirinkimų metu 

16.  Globotinių užimtumo neformaliojo ugdymo 
įstaigose kontrolė  

Pagal poreikį Administracijos pasitarimai, 
socialinį darbą dirbančių 
darbuotojų susirinkimų metu 
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17.  Globotinių pasiruošimo atostogoms, 
užimtumo atostogų metu aptarimas  

Pagal poreikį Administracijos pasitarimai, 
socialinį darbą dirbančių 
darbuotojų susirinkimų metu 

18.  Administracijos posėdžių organizavimas Pirmadieniais  
19.  Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo 

organizavimas ir aptarimas 
Pagal poreikį Administracijos pasitarimai, 

socialinį darbą dirbančių 
darbuotojų susirinkimų metu 

20.  Centro internetinės svetainės informacijos 
atnaujinimo priežiūra  

Pagal poreikį Administracijos pasitarimai. 

21.  Antikorupcinės programos įgyvendinimo 
priežiūra 

Metų eigoje  Administracijos pasitarimai, 
bendruomenės susirinkimai 

22.  Įmonės darbuotojų saugos būklės ir darbo 
vietų atitikties darbuotojų saugos ir 
sveikatos priežiūra 

Metų eigoje  Administracijos pasitarimai, 
bendruomenės susirinkimai 

23.  Studentų priėmimas atlikti praktiką, jų 
priežiūra 

Metų eigoje  Administracijos pasitarimai, 
individualūs pokalbiai. 

24.  Vaikų globos namuose artimos šeimai 
aplinkos kūrimo organizavimas, priežiūra 

Metų eigoje  Administracijos pasitarimai, 
bendruomenės susirinkimai 

25.  Įstaigos atitikimas higienos normoms 
įvertinimas ir aptarimas 

Metų eigoje Administracijos pasitarimai, 
bendruomenės susirinkimai 

26.  Įstaigos darbuotojų  darbo kontrolė Metų eigoje Administracijos pasitarimai, 
bendruomenės susirinkimai 

27.  Socialinių paslaugų teikimo kontrolė ir 
aptarimas 

Metų eigoje Administracijos pasitarimai, 
bendruomenės susirinkimai 

28.  Pasiruošimo renginiams aptarimas Metų eigoje Administracijos pasitarimai, 
bendruomenės susirinkimai 

29.  Globotinių atstovavimo vykdymas ir  
priežiūra, analizė 

Metų eigoje Administracijos pasitarimai, 
bendruomenės susirinkimai 

30.  Darbuotojų pažindinimas su naujais 
įstatymais, nutarimais, norminiais aktais 

Metų eigoje Administracijos pasitarimai, 
bendruomenės susirinkimai 

31.  Minimalios, vidutinės priežiūros priemonių 
globotiniams skyrimo aptarimas 

Metų eigoje Administracijos pasitarimai, 
bendruomenės susirinkimai 

32.  Civilinės atsakomybės už pacientams 
padarytą žalą draudimo sutarties sudarymas  

2015-06 Administracijos pasitarimai 

33.  Turto ir pastato draudimo sutarties nuo 
gaisro ar gamtinių jėgų, kitų rizikų 
sudarymas 

2015-12 Administracijos pasitarimai 

34.  Visuomenės informavimas apie įstaigos 
veiklą 

Metų eigoje Administracijos pasitarimai 

35.  Taupumo programos  vykdymas ir 
aptarimas 

Metų eigoje Administracijos pasitarimai 

36.  „Verdenės“ gimnazijos patalpų priežiūros 
aptarimas 

Metų eigoje Administracijos pasitarimai 

37.  Šeimos krizių centro ir „Draugiškos 
šeimos“ visuomeninių organizacijų sutarčių 
vykdymo aptarimas  

Metų eigoje Administracijos pasitarimai 

38.  Ryšių palaikymo su buvusiais globotiniais 
aptarimas 

Metų eigoje Administracijos pasitarimai, 
bendruomenės susirinkimai 

39.  Įstaigos interneto svetainės priežiūra, 
aptarimas 

Metų eigoje Administracijos pasitarimai 

40.  Savanorių veiklos aptarimas Metų eigoje Administracijos pasitarimai 
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16.2. Direktoriaus pavaduotojo socialiniams reikalams priežiūros planavimas: 
Eil. 
Nr. 

Priežiūros sritys Planuojama 
data 

Kur bus svarstomas 
klausimas 

1. Dokumentacijos rengimo principų ir tvarkos 
realizavimo priežiūra 

2015-01 
2015-06 
2015-12 

Socialinį darbą dirbančių 
darbuotojų susirinkimų 
metu 

2. Socialinių darbuotojų  darbo planų 
priežiūra, konsultacijos, pokalbiai. 
Socialinių darbuotojų  ir socialinių 
darbuotojų padėjėjų darbo priežiūra, 
konsultacijos, pokalbiai 

kas savaitę Socialinį darbą dirbančių 
darbuotojų susirinkimų 
metu 

3. ISGP, socialinių įgūdžių lavinimo programų 
pildymo, įgyvendinimo priežiūra ir analizė 

kas mėnesį Socialinį darbą dirbančių 
darbuotojų susirinkimų metu 

4. Skyrių dienos ritmų įgyvendinimo priežiūra kas mėnesį Socialinį darbą dirbančių 
darbuotojų susirinkimų 
metu 

5. Pamokų ruošos priežiūra 2015-02 
2015-10 

Socialinį darbą dirbančių 
darbuotojų susirinkimų 
metu 

6. Pedagoginių darbuotojų  ir specialistų 
užsiėmimų organizavimo priežiūra 

2015-09 Individualūs pokalbiai 

7. Sociokultūrinių paslaugų teikimo priežiūra 
ir analizė 

metų eigoje Socialinį darbą dirbančių 
darbuotojų susirinkimų 
metu 

8. Naujai atėjusių dirbti socialinį darbą 
darbuotojų darbo kontrolė, analizė, 
adaptacijos problemų sprendimas 

pagal poreikį Individualūs pokalbiai 

9. Savanorių ir praktikos atlikėjų  veiklos 
priežiūra, aptarimas 

pagal poreikį Individualūs pokalbiai 

10. Šeimos konsultavimo programos 
įgyvendinimo priežiūra ir analizė 

2015-05 
2015-11 

Socialinį darbą dirbančių 
darbuotojų susirinkimų 
metu, individualūs 
pokalbiai 

11. Metodinių priemonių, žaidimų, žaislų 
naudojimo ir tausojimo priežiūra 

2015-03 Socialinį darbą dirbančių 
darbuotojų susirinkimų 
metu 

 
16.3. Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams veiklos planavimas: 

Eil.
Nr. 

Priemonių pavadinimas Data Kam skirtas 

1. Metinio pirkimų plano sudarymas bei 
pateikimas CVP IS 

2015-01-02 Centro bendruomenei 

2. Viešųjų pirkimų įstatymo pasikeitimų analizė 2015-01 Centro bendruomenei 
3. 2015 m. supaprastintų viešųjų pirkimų 

taisyklių atnaujinimas 
2015-01-02 Centro bendruomenei 

4. Įvykdytų pirkimų 2014 m. ataskaitos 
rengimas bei pateikimas CVP IS 

2015-01 Centro bendruomenei 

5. Aptarnaujančio personalo darbo 
organizavimas, pasitarimai 

metų eigoje Centro bendruomenei 

6. Kieto ir minkšto inventoriaus sandėlių 
tvarkymas 

metų eigoje Centro bendruomenei 
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7. Techninio personalo pareigybių aprašymų 
atnaujinimas 

pagal poreikį Centro bendruomenei 

8 . Sporto bei bočios aikštelių įregistravimas 
Registrų centre bei kadastrų bylos 
sutvarkymas 

2015-02 Centro bendruomenei 

9. Planiniai techninio personalo patikrinimai  2015-02 Centro bendruomenei 
10. Centro teritorijos, vaikų žaidimų, sporto, 

bočios aikštelės būklės priežiūra 
metų eigoje Centro bendruomenei 

11. Kietojo ir minkštojo inventoriaus nurašymas 2015-03 Centro bendruomenei 
12. Įstaigos patalpų turto kortelių sudarymas 2015-03 Centro bendruomenei 
13. Šilumos tinklų praplovimo organizavimas 2015-04 Centro bendruomenei 
14. Darbuotojų instruktavimas dėl darbų saugos 2015-04 Centro bendruomenei 
15. Darbuotojų instruktavimas gaisrinės saugos 

klausimais  
2015-04 Centro bendruomenei 

16. Gėlių sodinimo, žolės pjovimo 
organizavimas, teritorijos gražinimas 

2015-05 Centro bendruomenei 

17. Kietojo ir minkštojo inventoriaus nurašymas 
 

2015-06 Centro bendruomenei 

18. Visuomeninių organizacijų skaitiklių 
rodmenų aktų parengimas  

2015-03 
2015-06 
2015-09 
2015-12 

Centro bendruomenei 

19. Šilumos tinklų praplovimo organizavimas  2015-07 Centro bendruomenei 
20. Vaikų globos namų globotinių pasirengimas 

naujiems mokslo metams (aprangos, 
avalynės, būtinų kanceliarinių priemonių 
įsigijimas) 

2015-08 Vaikų globos namų 
globotiniams 

21. Darbuotojų saugos būklės ataskaitos 
tikslinimas  

2015-09 Centro bendruomenei 

22. Civilinės saugos mokymų organizavimas  2015-09 Centro bendruomenei 
23. Kietojo ir minkštojo inventoriaus nurašymas 2015-09 Centro bendruomenei 
24. Šiukšlių (lapų, spyglių) išvežimo 

organizavimas 
2015-10 Centro bendruomenei 

25. Gaisrinės saugos instruktavimas personalui 2015-10 Centro bendruomenei 
26.  Manometrų patikrinimo organizavimas 2015-11 Centro bendruomenei 
27.  Elektrinių varžų matavimo organizavimas 2015-11 Centro bendruomenei 
28. Periodinės gesintuvų patikros organizavimas 2015-11 Centro bendruomenei 
29.  Globotinių aprūpinimas  minkštuoju 

inventoriumi 
2015-11 Vaikų globos namų 

globotiniams 
30.  Maistinio termometro patikros organizavimas 2015-11 Virtuvės darbuotojams 
31.  Tiekėjų apklausos dėl prekių teikimo 2015-11 Centro bendruomenei 
32. Sutarčių su įmonėmis/ parduotuvėmis 

rengimas 
2015-11 Centro bendruomenei 

33. Centro puošimo organizavimas, Kalėdinių 
dovanų globotiniams pirkimas 

2015-12 Centro bendruomenei, 
Vaikų globos namų 

globotiniams 
34.  Kasmetinių atostogų grafiko sudarymas 2015-11 Centro bendruomenei 
35. Vaikų globos namų globotinių  turimos 

aprangos, avalynės poreikio analizė, 
pasirengimas šaltajam sezonui  
 

pagal poreikį   Vaikų globos namų 
globotiniams 
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36. Baldų, įrangos bei patalpų, teritorijos 
priežiūra 

Nuolat  Centro bendruomenei 

37.  Darbo vietų profesinės rizikos vertinimas pagal poreikį   Centro bendruomenei 
 
16.4. Vyr. slaugos administratoriaus priežiūros planavimas: 
Eil.
Nr. 

Priežiūros sritys Planuojama 
data 

Kur bus svarstomas 
klausimas 

1. Vaikų adaptacija Pagal 
reikalavimus 

Administracijos 
pasitarimai, socialinį darbą 
dirbančių darbuotojų 
susirinkimų metu 

2.  Globotinių asmens higienos priemonių, 
patalynės, rankšluosčių keitimo priežiūra 

Nuolat Socialinį darbą dirbančių 
darbuotojų susirinkimų 
metu 

3.  Globotinių maitinimo organizavimo priežiūra Nuolat Administracijos pasitarimai 
4. Valgiaraščio sudarymas ir nustatytų kalorijų 

raciono kontrolė 
Nuolat Konsultacijų su virtuvės 

darbuotojais metu 
5. Globotinių psichiatrinės pagalbos 

organizavimas ir medikamentinio gydymo 
priežiūra 

Nuolat Administracijos 
pasitarimai, socialinį darbą 
dirbančių darbuotojų 
susirinkimų metu 

6.  Iš sandėlio išduotų maisto produktų kokybės 
kontrolė 

Nuolat Konsultacijų su virtuvės 
darbuotojais metu 

7.  Virtuvės darbuotojų darbo kontrolė (pagal 
nustatyta valgiaraštį) 

Pagal poreikį Pokalbiai su virtuvės 
darbuotojais 

8.  Produktų apdorojimo, maisto gaminimo 
taisyklių, maitinimo normų laikymosi 
priežiūra 

Nuolat Pokalbiai su virtuvės 
darbuotojais 

9.  Švaros ir tvarkos pagal higieninius 
reikalavimus profilaktika  

Nuolat Individualiosios 
konsultacijos su virtuvės 
darbuotojais 

10.  Neatidėliotinos pagalbos teikimas Pagal poreikį Socialinį darbą dirbančių 
darbuotojų susirinkimų 
metu 

11.  Ambulatorinio gydymo organizavimas, 
priežiūra 

Pagal poreikį Administracijos pasitarimai 

12. III – čio lygio medicininių paslaugų 
organizavimas, priežiūra 

Pagal poreikį Administracijos pasitarimai 

13.  Sanitarinio minimumo konsultacijos 1 kartą per 
mėnesį 

Socialinį darbą dirbančių 
darbuotojų susirinkimų 
metu 

14.  Generalinio tvarkymosi kontrolė (patalpų 
švaros priežiūra) 

1 kartą per 
savaitę 

Socialinį darbą dirbančių 
darbuotojų susirinkimų 
metu 

15.  Skyrių dienos ritmo kontrolė Metų eigoje Socialinį darbą dirbančių 
darbuotojų susirinkimų 
metu 

16.  Globotinių drabužių atitikimo sezonui 
priežiūra 

Nuolat Socialinį darbą dirbančių 
darbuotojų susirinkimų 
metu 
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17.  RVASVT audito kontrolės organizavimas Pagal poreikį Pokalbiai su virtuvės 
darbuotojais 

18. Informacinių stendų įforminimas sveikatos 
stiprinimo, ligų profilaktikos klausimais 

metų eigoje  

 
16.5. Bendrųjų socialinių paslaugų teikimo planavimas Visagino PVC globotiniams: 

Eil 
Nr 

Priemonės pavadinimas Teikimo 
laikotarpis 

Atsakingas asmuo Kam skirta 
priemonė 

1. Informavimo, konsultavimo, tarpininkavo paslaugų teikimas globotiniams bei jų 
šeimoms 

1.1. Informuoti  apie galimybę gauti 
socialinę globą, atitinkančią vaiko su 
negalia poreikiams 

metų eigoje Natalia Frolova Globotinių tėvai 
(globėjai, 
rūpintojai) 

1.2. Informuoti tėvus/globėjus, kitus 
šeimos narius apie teikiamas įstaigoje 
socialines paslaugas, struktūrą, veiklą  

metų eigoje Natalija Levickaja, 
Natalia Frolova 

Globotinių tėvai 
(globėjai, 
rūpintojai) 

1.3. Sutarčių dėl socialinių paslaugų 
teikimo ir apmokėjimo už jas 
galiojimo laiko kontrolė 
 

metų eigoje Natalia Frolova, 
socialiniai 
darbuotojai 

Globotinių tėvai 
(globėjai, 
rūpintojai) 

1.4. Konsultuoti globotinius turtiniais, 
finansiniais, draudimo, testamento 
sudarymo ir kitais jiems rūpimais 
klausimais 
 

metų eigoje Natalija Levickaja Globos namų 
globotiniams 

1.5. Atstovauti globotinių interesams 
tvarkant jų asmens dokumentus, 
sprendžiant gyvenamosios vietos 
deklaravimo klausimus  

metų eigoje Zita Obolevičienė Globos namų 
globotiniams 

1.6. Globotinių turto administravimas metų eigoje Natalija Levickaja Globos namų 
globotiniams 

1.7. Tarpininkauti globotiniams palaikant 
ryšius su artimaisiais. Ieškoti vienišų 
globotinių artimųjų adresų ir pagal 
galimybę užmegzti su jais ryšį. 
Skatinti ir mokyti globotinius 
bendrauti su artimaisiais (rašyti 
laiškus, skambinti telefonu, 
pasveikinti įvairių švenčių proga, 
priimti svečius)  

metų eigoje Natalija Levickaja, 
Natalia Frolova, 

Zita Obolevičienė, 
Marija Dijanova 

Globos namų 
globotiniams 

1.8. Globotinių dokumentų rengimas naujų 
globėjų paieškai, darbas su busimais 
globėjais. 

metų eigoje Natalija Levickaja, 
Natalia Frolova 

Globos namų 
globotiniams 

1.9. Susitikimai su Centro direktore kas ketvirtį Natalija Levickaja Vaikų su 
negalia dienos 
socialinės 
globos skyriaus 
globotinių 
tėvams 

1.10. Tėvų susirinkimai, anketavimas 2015-06 
2015-12 

socialiniai 
darbuotojai 

Vaikų su 
negalia dienos 
socialinės 
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Eil 
Nr 

Priemonės pavadinimas Teikimo 
laikotarpis 

Atsakingas asmuo Kam skirta 
priemonė 

globos skyriaus 
globotinių 
tėvams 

1.11. Informacinių stendų įforminimas 
sveikatingumo stiprinimo tematika  

metų eigoje Liudmila Bule Visagino PVC 
bendruomenei 

2. Sociokultūrinių paslaugų teikimas 
2.1. Slidinėjimas poilsio dienomis savaitgaliais Marija Dijanova Globos namų 

globotiniams 
2.2. Šventinis susitikimas su  cerkvės 

nariais 
2015-01 Natalia Frolova Globos namų 

globotiniams 
2.3. Kišenpinigiai eurais. Supažindinimas 

su nauja valiuta 
2015-01-05 Zita Obolevičienė Globos namų 

globotiniams 
2.4. Dalyvavimas šventinėje ceremonijoje 

stačiatikių bažnyčioje 
2015-01-07 Natalia Frolova Globos namų 

globotiniams 
2.5. Laisvės gynėjų dienos minėjimas. 

Pokalbis su vaikais 
2015-01-13 Zita Obolevičienė Globos namų 

globotiniams 
2.6. Šventinis susitikimas prie arbatos su 

Statybininkų klubo nariais 
2015-01-13 Natalija Levickaja Globos namų 

globotiniams 
2.7. Prevencinės programos „12 sėkmės 

pamokų“ 1 pamoka „Juoda ir balta“. 
Susitikimas su prokuratūros atstovais, 
diskusija. Filmų prevencine tema 
peržiūra 

2015-01-14 Natalija Levickaja, 
Natalia Frolova  

Globos namų 
globotiniams 

2.8. Diskoteka „Žiemos linksmybės“ 2015-01-14 Larisa Polikarpova, 
Natalia Matyskina 

Globos namų 
globotiniams 

2.9. Išvyka į futbolo varžybas Kaune 2015-01-17 Natalia Frolova Globos namų 
globotiniams 

2.10. Lankymasis šventinėje stačiatikių 
ceremonijoje prie Visagino ežero  

2015-01-19 Natalia Frolova Globos namų 
globotiniams 

2.12. Rankdarbių iš atliekų gaminimas, 
parodos „Būk taupus“ organizavimas  

2015-01 Oksana 
Česukėnienė 

Globos namų 
globotiniams 

2.13. Prevencinė programa:„Rafaelis“, 
Temos: „Jausmai“, „Kai man gėda, kai 
jaučiuosi kaltas “. Kognityvinių 
procesų (dėmesio, suvokimo, 
atminties, mąstymo) įvertinimas 

2015-01 Ana Griniova Globos namų 
globotiniams 

2.14. Susitikimas-diskusija su Vilniaus 
paramos vaikui centro psichoterapeute 
Erna Petkute 

2015-02-05 Natalija Levickaja Globos namų 
globotiniams 

2.15. Susitikimas su klebonu. Pokalbis prie 
arbatos 

2015-02-09 Jolita Dubakaitė Globos namų 
globotiniams 

2.16. Šv. Valentino dienos įprasminimas. 
Mylimų žmonių pagerbimas, 
dovanėlių, atributikos gaminimas  

2015-02-14 Oksana 
Česukėnienė, 

socialiniai 
darbuotojai 

Visagino PVC 
globotiniams 

2.17. Pasaulinė sniego diena miške su 
baikerių klubo nariais. Žaidimai, 
besmegenių konkursas, maisto 
gaminimas ant laužo 

2015-02-15 Marija Dijanova Globos namų 
globotiniams 
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Eil 
Nr 

Priemonės pavadinimas Teikimo 
laikotarpis 

Atsakingas asmuo Kam skirta 
priemonė 

2.18. Picerijos „Presto“ aplankymas 2015-02-16 Jolita Dubakaitė Globos namų 
globotiniams 

2.19. Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos 
minėjimas  

2015-02-16 Oksana 
Česukėnienė 

Globos namų 
globotiniams 

2.20. Dalyvavimas socialiniame SADM 
projekte „Lietuvos įmonės vaikams“. 
Ekskursija po Vilniaus miestą. 
Televizijos bokšto, spektaklio teatre 
aplankymas 

2015-02-18 Marija Dijanova Globos namų 
globotiniams 

2.21. Prevencinės programos „12 sėkmės 
pamokų“ 2 pamoka. Europos skubios 
pagalbos teikimo diena. Pirmos 
pagalbos suteikimo pamoka 

2015-02 Liudmila Bule Globos namų 
globotiniams 

2.22. Užgavėnių šventė. Blogų minčių 
atsikratymo diena. Blynų kepimas. 
Šventinė programa „Žiema, šalin“ 

2015-02 Jolita Dubakaitė, 
Vita Paškevič, 

Natalia Matyskina 

Visagino PVC 
globotiniams 

2.23. Prevencinė programa: „Rafaelis“. 
Temos: „Savęs pažinimas“, 
„Pagrindinės vertybės “, „Svaigalai 
kenkia visiems“. 
Globotinių emocinių būsenų tyrimai 

2015-02 
2015-03 

Ana Griniova Globos namų 
globotiniams 

2.24. Tradicinis eilėraščių konkursas 
„Gimtasis žodis“  

2015-03 Marija Dijanova, 
Natalia Matyskina 
Tatiana Orekhova 

 

Visagino PVC 
globotiniams 

2.25. Teatro, lėlių teatro pasirodymai, skirti 
Teatro dienos minėjimui 

2015-03 Natalja Čekova, 
Natalia Matyskina 

 

Visagino PVC 
globotiniams 

2.26. Popierinių gėlių gaminimas, mamyčių 
pasveikinimas 

2015-03-08 Zita Obolevičienė 
 

Vaikų su 
negalia dienos 
socialinės 
globos skyriaus 
globotinių 
tėvams 

2.27. Autorinių N. Kolgos darbų paroda 
„Moterų diena“ 

2015-03-08 Natalja Kolga Visagino PVC 
globotiniams 

2.28. Konkursas „Šauniausioji šeima“ 2015-03-14 Jolita Dubakaitė Globos namų 
globotiniams 

2.29. Neptūno diena 2015-03-19 Larisa Polikarpova Visagino PVC 
globotiniams 

2.30. Dalyvavimas miesto nuotraukų 
parodoje „Vanduo ir jo naudojimas“ 

2015-03 Natalia Frolova Globos namų 
globotiniams 

2.31. Prevencinės programos „12 sėkmės 
pamokų“ 3 pamoka. Sportinės 
varžybos su policininkais 

2015-03 Larisa Polikarpova Globos namų 
globotiniams 

2.32. Miego diena. Pižamų vakarėlis 2015-03-21 Oksana 
Česukėnienė 

Globos namų 
globotiniams 

2.33. Prevencinės programos „12 sėkmės 
pamokų“ 4 pamoka. Saugaus eismo 
diena su policijos atstovais 

2015-04-06 Marija Dijanova Globos namų 
globotiniams 



 17 

Eil 
Nr 

Priemonės pavadinimas Teikimo 
laikotarpis 

Atsakingas asmuo Kam skirta 
priemonė 

2.34. Pasiruošimas Šventų Velykų šventei. 
Velykinių dekoracijų gaminimas, 
Centro patalpų dekoravimas, margučių 
marginimas, paroda 

2015-04 Oksana 
Česukėnienė, 

socialiniai 
darbuotojai 

Visagino PVC 
globotiniams 

2.35. Lankymasis bažnyčioje. Velykinio 
stalo dekoravimas, margučių 
marginimas, paroda 

2015-04-04 Jolita Dubakaitė, 
socialiniai 
darbuotojai 

Globos namų 
globotiniams 

2.36. Dalyvavimas šventinėje ceremonijoje 
stačiatikių bažnyčioje 
 

2015-04 Natalia Frolova Globos namų 
globotiniams 

2.37. Prevencinė programa: „Rafaelis“. 
Temos: „Aš esu... “, „Mano draugai“, 
„Mano šeima “, „Mano teisės ir 
atsakomybės“. 

2015-04 
2015-05 

Ana Griniova  

2.38. Globotinių apklausa, pavasarinės 
aprangos parinkimas 
 

2015-04 Jolita Dubakaitė Globos namų 
globotiniams 

2.39. Dalyvavimas talkoje „Darom 2015“. 
Darbinės veiklos Centro teritorijoje 
organizavimas 
 

2015-04 Socialiniai 
darbuotojai 

Visagino PVC 
globotiniams 

2.40. Mados šou 2015-05 Marija Dijanova, 
Natalia Matyskina 

 

Visagino PVC 
globotiniams 

2.41. Darbinės veiklos Centro teritorijoje 
organizavimas. Gėlynų priežiūra 

2015-05 Jolita Dubakaitė, 
socialiniai 
darbuotojai 

 

Visagino PVC 
globotiniams 

2.42. Motinos dienos minėjimas, atvirukų 
gaminimas 

2015-05 Vita Paškevič Vaikų su 
negalia dienos 
socialinės 
globos skyriaus 
globotiniams 

2.43. Dalyvavimas akcijoje „Mėnuo be 
smurto prieš vaikus“ 

2015-05 Oksana 
Česukėnienė, 

socialiniai 
darbuotojai 

Globos namų 
globotiniams 

2.44. Prevencinės programos „12 sėkmės 
pamokų“ 5 pamoka. Piešinių, istorijų, 
mini spektaklių konkursas prevencine 
tema, teisėjai – nepilnamečių reikalų 
inspektoriai. 

2015-05 Marija Dijanova Globos namų 
globotiniams 

2.45. Dalyvavimas kartingo varžybose 2015-05 Marija Dijanova Globos namų 
globotiniams 

2.46. Globotinių apklausa, vasarinės 
aprangos rinkimasis 

2015-06 Jolita Dubakaitė Globos namų 
globotiniams 

2.47. Tradicinė programa „Valio, 
atostogos!“ skirta vaikų gynimo 
dienai.  
 

2015-06 Natalia Matyskina, 
Larisa Polikarpova 

Globos namų 
globotiniams 
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Eil 
Nr 

Priemonės pavadinimas Teikimo 
laikotarpis 

Atsakingas asmuo Kam skirta 
priemonė 

2.48. Akcija „Mankšta visiems“, paprastų 
pratimų komplekso mokymasis lauke. 
Judrieji žaidimai miške 

2015-06 Marija Dijanova, 
Larisa Polikarpova 

Globos namų 
globotiniams 

2.49. Prevencinės programos „12 sėkmės 
pamokų“ 6 pamoka. Dažasvydis miške 
su policininkais 

2015-06 Marija Dijanova Globos namų 
globotiniams 

2.50. Jaukus kambarys. Naujų interjero 
gražinimo idėjų paieška 

2015-06 Zita Obolevičienė 
 

Globos namų 
globotiniams 

2.51. Akcija „Gerų darbų diena“ 2015-06 Jolita Dubakaitė Globos namų 
globotiniams 

2.52. Globotinių susirinkimas. Mokymosi 
rezultatų aptarimas. Geriausių 
mokinių apdovanojimas 

2015-06 Zita Obolevičienė, 
Marija Dijanova 

Globos namų 
globotiniams 

2.53. Dalyvavimas miesto šventėje. Joninės 2015-06-24 Oksana 
Česukėnienė 

Globos namų 
globotiniams 

2.54. Tėvo dienos minėjimas 2015-06 Oksana 
Česukėnienė, 
Vita Paškevič 

Visagino PVC 
globotiniams 

2.55. Ekskursija į Trakus. Viduramžių 
šventės programos aplankymas, 
dalyvavimas edukacinėje programoje 
šokolado fabrike „Saldžioji 
laboratorija“, pasiplaukiojimas 
garlaiviu 
 

2015-06 Marija Dijanova Visagino PVC 
globotiniams 

2.56. Lytinis švietimas. Diskusijos „Lytinis 
subrendimas“, „Sveikata ir higiena“, 
„Paauglystė“. Programa 
ikimokyklinukams ir pradinukams: 
„Tigrų žaidimai“ 

2015-06 Ana Griniova Visagino PVC 
globotiniams 

2.57. Tradicinė sportinė išvyka „Iki, 
mokykla“ ant Smalvos ežero kranto, 
sporto varžybų organizavimas, maisto 
gaminimas ant laužo 
 

2015-07 Marija Dijanova 
 

Globos namų 
globotiniams 

2.58. Prevencinės programos „12 sėkmės 
pamokų“ 7 pamoka. Išvyka į Paukščių 
salą. Vyresniųjų globotinių plaukimas 
baidarėmis 

2015-07 Marija Dijanova Globos namų 
globotiniams 

2.59. Dalyvavimas vaikų poilsio stovykloje  2015-07 Natalia Frolova Globos namų 
globotiniams 

2.60. Šventės paminėjimas. Žolinės 2015-08 Oksana 
Česukėnienė 

Globos namų 
globotiniams 

2.61. Išvyka į Paukščių salą. Vyresniųjų 
globotinių plaukimas baidarėmis 
 

2015-08 Marija Dijanova Globos namų 
globotiniams 

2.62. Prevencinės programos „12 sėkmės 
pamokų“ 8 pamoka. Tradicinis 
bėgimo maratonas „10 dienų iki 
mokyklos“ su policininkais 

2015-08 Marija Dijanova Globos namų 
globotiniams 
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Eil 
Nr 

Priemonės pavadinimas Teikimo 
laikotarpis 

Atsakingas asmuo Kam skirta 
priemonė 

2.63. Globotinių apklausa dėl dalyvavimo 
neformaliojoje švietimo veikloje. 
Mokyklinės aprangos aptarimas. 
Etiketo pamoka 

2015-08 Zita Obolevičienė, 
Jolita Dubakaitė 

Globos namų 
globotiniams 

2.64. Globotinių apklausa, rudens aprangos 
rinkimasis 

2015-09 Jolita Dubakaitė Globos namų 
globotiniams 

2.65. Žinių dienos įprasminimas. 
Mokyklinukų šventė. Diskoteka-
aerobika „Šok su manimi“ 

2015-09 Natalia Matyskina, 
Larisa Polikarpova, 

Jolita Dubakaitė 
Natalia Čekova 

Globos namų 
globotiniams 

2.66. Statybininkų klubo narių 
pasveikinimas su profesine diena. 
Pokalbis prie arbatos 

2015-09 Oksana 
Česukėnienė 

Globos namų 
globotiniams 

2.67. Prevencinės programos „12 sėkmės 
pamokų“ 9 pamoka. Susitikimas su 
klebonu, prevencinis pokalbis 

2015-09 Jolita Dubakaitė Globos namų 
globotiniams 

2.68. Tema „Profesijų pasaulis“  
Asmenybės individualių savybių 
(bendrųjų ir specialiųjų gebėjimų) 
tyrimas 

2015-09 Ana Griniova Globos namų 
globotiniams 

2.69 Dovanelių gaminimas socialinio 
darbuotojo dienos šventei. Socialinio 
darbuotojo dienos organizavimas 

2015-09-27 Jolita Dubakaitė, 
socialiniai 
darbuotojai 

Natalja Matyskina 

Socialinį darbą 
dirbantiems 
darbuotojams 

2.70. Socialinių įgūdžių vystymosi kursas 
(verbalinis ir neverbalinis 
bendravimas, pozityvus bendravimas) 
 

2015-10 Ana Griniova Visagino PVC 
globotiniams 

2.71. Prevencinės programos „12 sėkmės 
pamokų“ 10 pamoka „Noriu būti 
policininku“. Policijos pareigūnų 
pasveikinimas policijos dienos proga. 
Ekskursija į policiją, pokalbis apie 
policininkų darbą 
 

2015-10-02 Marija Dijanova Globos namų 
globotiniams 

2.72. Vėlinės. Globotinių artimųjų žmonių 
kapų aplankymas 

2015-11-01 Oksana 
Česukėnienė 

Globos namų 
globotiniams 

2.73. Vaidmeniniai žaidimai 
„Priešnaujametiniai nuotykiai“  
 

2015-11 Marija Dijanova Globos namų 
globotiniams 

2.74. Globotinių apklausa, žiemos aprangos 
rengimas 
 

2015-11 Jolita Dubakaitė Globos namų 
globotiniams 

2.75. Tolerancijos diena 2015-11-16 Galina Goršanova 
Oksana 

Česukėnienė 

Visagino PVC 
globotiniams 

2.76. Prevencinės programos „12 sėkmės 
pamokų“ 11 pamoka. Geltonojo 
kaspino dienos minėjimas kartu su 
nepilnamečių reikalų inspektoriais 

2015-11-19 Zita Obolevičienė Visagino PVC 
globotiniams 
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Eil 
Nr 

Priemonės pavadinimas Teikimo 
laikotarpis 

Atsakingas asmuo Kam skirta 
priemonė 

2.77. Dalyvavimas festivalyje, skirtame 
Tarptautinės neįgaliųjų dienos 
minėjimui 

2015-12-02 Natalija Matyskina Vaikų su 
negalia dienos 
socialinės 
globos skyriaus 
globotiniams 

2.78. Pasiruošimas Šventoms Kalėdoms. 
Kalėdinių rankdarbių gaminimas 
„Kvepia stebuklu“. Kalėdinės 
atributikos kūrimas, Centro patalpų 
dekoravimas 

2015-12 Jolita Dubakaitė, 
socialiniai 
darbuotojai 

Visagino PVC 
globotiniams 

2.79. Globotinių susirinkimas „Metų 
rezultatai“, aptariama veikla 2016 
metams 

2015-12 Zita Obolevičienė Globos namų 
globotiniams 

2.80. Tėvų susirinkimas, anketavimas 
„Metų rezultatai“ 

2015-12 Vita Paškevič Vaikų su 
negalia dienos 
socialinės 
globos skyriaus 
globotinių 
tėvams 

2.81. Prevencinės programos „12 sėkmės 
pamokų“ 12 pamoka. Naujametinės 
šventės kartu su centro draugais 
 

2015-12 Natalia Matyskina Visagino PVC 
globotiniams 

2.82. Lietuvos žiemos sporto centro 
aplankymas. Slidinėjimas, treniruočių 
organizavimas 

2015-12 Marija Dijanova  

2.83. Kūčių vakaras „12 patiekalų“ 2015-12-24 Jolita Dubakaitė 
 

Globos namų 
globotiniams 

2.84. Naujametinės šventės vakarėlis, 
šventinis stalas, sveikinimai 
 

2015-12-31 socialiniai 
darbuotojai 

Globos namų 
globotiniams 

3. Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas 
3.1. Darbinė veikla Centro teritorijoje. 

Centro teritorijos tvarkymas, gėlynų 
priežiūra, pagalba kiemsargiui 

metų eigoje socialiniai 
darbuotojai 

Visagino PVC 
globotiniams 

3.2. Darbinė veikla Centro patalpose. 
Generalinis šeimynų patalpų 
tvarkymas. Patalynės keitimas. 
Šiukšlių išnešimas. Budėjimo 
šeimynose, valgykloje sistema 
 

metų eigoje socialiniai 
darbuotojai 

Visagino PVC 
globotiniams 

3.3. Maisto gaminimo su globotiniais 
organizavimas 

metų eigoje socialiniai 
darbuotojai 

Globos namų 
globotiniams 

3.4. Šventinių valgiaraščių rengimas metų eigoje vyr. slaugos 
administratorė, 

socialiniai 
darbuotojai 

Globos namų 
globotiniams 

3.5. Skalbimo pamokėlės metų eigoje socialiniai 
darbuotojai 

 

Visagino PVC 
globotiniams 
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Priemonės pavadinimas Teikimo 
laikotarpis 

Atsakingas asmuo Kam skirta 
priemonė 

3.6. Drabužių, avalynės išsirinkimas 
parduotuvėse (kaip pasirinkti tinkamus 
drabužius, derinti juos su aksesuarais, 
spalvomis). Jų priežiūra, saugojimas 
(išsilyginti drabužius, patalynę, atlikti 
paprastas siuvimo operacijas, naudotis 
buitiniais prietaisais) 

metų eigoje socialiniai 
darbuotojai 

Globos namų 
globotiniams 

3.7. Apsipirkimų parduotuvėse 
organizavimas. Globotinių 
kišenpinigių naudojimo stebėjimas, 
aptarimas (kaip atpažinti pinigus, 
įvertinti savo poreikius ir apsipirkti) 

metų eigoje socialiniai 
darbuotojai 

Globos namų 
globotiniams 

3.8. Higieninių įgūdžių ugdymas ir 
palaikymas 

metų eigoje socialiniai 
darbuotojai 

Globos namų 
globotiniams 

3.9. Kasdieninių socialinių paslaugų 
teikimas, siekiant palaikyti, skatinti ir 
motyvuoti globotinius būti kuo 
savarankiškesniais 

metų eigoje socialiniai 
darbuotojai 

Vaikų su 
negalia dienos 
socialinės 
skyriaus 
globotiniams 

3.10. Kišenpinigių naudojimo tvarkos 
įgyvendinimas, aptarimas su 
globotiniais 
 

metų eigoje Zita Obolevičienė Globos namų 
globotiniams 

3.11. Elgesio taisyklių miške, prie ežero, ant 
ledo ir kt. aptarimas su globotiniais 

metų eigoje Marija Dijanova, 
socialiniai 
darbuotojai 

 

Globos namų 
globotiniams 

4. Globotinių socialinė integracija 
4.1. Sąlygų sudarymas ikimokyklinio, 

mokyklinio, profesinio išsilavinimo 
įsigijimui  

metų eigoje Natalia Frolova, 
Marija Dijanova 

Vaikų globos 
namų vaikams 

4.2. Bendradarbiavimas su Vaiko teisių 
apsaugos skyriaus, Socialinės paramos 
skyriaus, Vaiko teisių apsaugos ir 
įvaikinimo tarnybos specialistais, 
nepilnamečių reikalų inspektoriais, 
prokuratūra, antstoliais, notarais, 
sprendžiant svarbiausias globotinių 
problemas (įvaikinimas, globa, 
savarankiškas gyvenimas, grįžimas į 
biologines šeimas, turto 
administravimo, laisvės apribojimo 
klausimais) 

metų eigoje Natalija Levickaja, 
Natalia Frolova, 

Zita Obolevičienė 

Vaikų globos 
namų vaikams 

4.3. Bendradarbiavimas su lopšeliu-
darželiu „Auksinis gaidelis“, 
mokyklomis, vaikų socializacijos 
centrais, neformaliojo švietimo 
įstaigomis, sprendžiant globotinių 
užimtumo ir mokymo(si) problemas 
 

metų eigoje Natalia Frolova, 
Marija Dijanova 

Vaikų globos 
namų vaikams  
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Priemonės pavadinimas Teikimo 
laikotarpis 

Atsakingas asmuo Kam skirta 
priemonė 

4.4. Bendradarbiavimas su Visagino 
pirminės priežiūros centru, Visagino 
ligonine, Ignalinos Psichikos sveikatos 
centro, Vilniaus psichiatrinės 
ligoninės, Raidos centro, Vilniaus 
Santariškių klinikos medikais, 
sprendžiant globotinių sveikatos 
problemas 

metų eigoje Liudmila Bule, 
Zita Obolevičienė 

Vaikų globos 
namų 
globotiniams 

4.5. Bendravimo, kontaktų užmezgimo 
gebėjimų lavinimas, etiketo ugdymas 

metų eigoje socialiniai 
darbuotojai 

Vaikų su 
negalia dienos 
socialinės 
globos skyrius 

4.6. Globotinių medicininės apžiūros 
organizavimas (forma 027a) 

2015-06 
2015-08 

Liudmila Bule, 
Zita Obolevičienė 

Vaikų globos 
namų 
globotiniams 

4.7. Pasiruošimas mokslo metų pradžiai, 
pabaigai 

2015-05 
2015-08 

Zita Obolevičienė, 
Marija Dijanova 

Vaikų globos 
namų 
globotiniams 

4.8. Susitikimai su nepilnamečių reikalų 
inspektoriais 

metų eigoje Natalija Levickaja Vaikų globos 
namų 
globotiniams 

4.9. Prevencinė veikla prieš smurto, 
rūkymo, alkoholio, psichotropinių 
medžiagų vartojimą 

metų eigoje Zita Obolevičienė, 
Ana Griniova 

Visagino PVC 
globotiniams 

4.10. Minimalios, vidutinės priežiūros 
priemonių organizavimas ir 
vykdymas. 

metų eigoje Natalija Levickaja, 
Natalia Frolova, 
Ana Griniova, 

Marija Dijanova 

J. Bucevičiui 

4.11. Domėjimasis įvaikintų globotinių 
tolimesniu gyvenimu 

metų eigoje Natalija Levickaja 
 

Vaikų globos 
namų 
globotiniams 
 

4.12. Globotinių lankymosi pas laikinus 
globėjus, šeimos narius, draugus 
priežiūra 
 

metų eigoje socialiniai 
darbuotojai, 
psichologė 

Vaikų globos 
namų 
globotiniams 

4.13. Globotinių darbo su kompiuteriu 
įgūdžių lavinimas (Internet Explorer, 
Microsoft Word ir Microsoft 
PowerPoint programos, Loonapix, kt.)  

metų eigoje socialiniai 
darbuotojai 

Vaikų globos 
namų 
globotiniams 

4.14 Centro internetinės svetainės 
informacijos atnaujinimas 

metų eigoje Piotr Frolov, 
Galina Goršanova, 

Natalia Frolova 

Centro 
bendruomenei. 

4.15. Globotinių susirinkimų organizavimas metų eigoje Zita Obolevičienė Visagino PVC 
globotiniams 

4.16. Globotinių gimtadienių organizavimas metų eigoje socialiniai 
darbuotojai 

Visagino PVC 
globotiniams 

4.17. Dalyvavimas respublikinėse, miesto 
šventėse 
 

metų eigoje socialiniai 
darbuotojai 

Visagino PVC 
globotiniams 
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5. Globotinių laisvalaikio organizavimas 
5.1. Užsiėmimų treniruoklių salėje 

organizavimas 
 
 

metų eigoje Larisa Polikarpova Visagino PVC 
globotiniams 

5.2. Užsiėmimų baseine organizavimas metų eigoje Larisa Polikarpova Visagino PVC 
globotiniams 

5.3. Užsiėmimų muzikos salėje 
organizavimas 
 

metų eigoje Natalia Matyskina Visagino PVC 
globotiniams 

5.4. Užsiėmimų relaksacijos kambaryje 
organizavimas 
 

metų eigoje soc. darbuotojai, 
psichologė 

Visagino PVC 
globotiniams 

5.5. Kineziterapeuto užsiėmimų 
organizavimas 

metų eigoje Vaidas 
Buterlevičius 

Vaikų su 
negalia dienos 
socialinės 
skyriaus 
globotiniams 

5.6. Darbas su masažuotoja metų eigoje Liudmila Bule Vaikų su 
negalia dienos 
socialinės 
skyriaus 
globotiniams 

5.7. Psichologo užsiėmimų organizavimas metų eigoje Ana Griniova Visagino PVC 
globotiniams 

5.8. Skaitymo valanda. Grožinės 
literatūros kūrinių skaitymas ir 
aptarimas 
 

kiekvieną 
šeštadienį 

socialiniai 
darbuotojai 

Globos namų 
globotiniams 

5.9. Jaunųjų žiūrovų klubas.  
Vaidybinių filmų muzikos salėje 
peržiūra ir aptarimas 

savaitgaliais socialiniai 
darbuotojai 

Globos namų 
globotiniams 

5.10. Meninės veiklos pamokėlių 
organizavimas (piešimas, lipdymas, 
rankdarbių gaminimas) 

kas savaitę socialiniai 
darbuotojai 

Vaikų su 
negalia dienos 
socialinės 
skyriaus 
globotiniams 

5.11. Išvykos į mišką prie ežero, uogauti, 
grybauti, rinkti gamtinę medžiagą 
 

pagal 
galimybę 

socialiniai 
darbuotojai 

Globos namų 
globotiniams 

5.12. Šeimynos vakarėliai prie arbatos. 
Dienos rezultatų, globotinių problemų 
aptarimas 
 

kiekvieną 
dieną 

socialiniai 
darbuotojai 

Globos namų 
globotiniams 

5.13. Bažnyčių lankymas. Savaitgalių 
mokyklos lankymas stačiatikių 
bažnyčioje 

savaitgaliais socialiniai 
darbuotojai 

Globos namų 
globotiniams 
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16.6. Projektinė veikla 
Visagino paramos vaikui centras 2015 metais planuoja dalyvauti šiuose projektuose: 

 
Projekto pavadinimas Projekto trukmė Projekto 

vykdytojas 
Žyma apie 
įvykdymą 

Socializacijos projektas, skirtas vaikų 
globos namų globotiniams „Švaros misija“ 

2015 m. Marija Dijanova  

Dalyvavimas vaikų socializacijos projekte 
„Integruota kūrybinė vasaros stovykla“, 
skirta vaikams su negalia  

2015 m.  Natalija Levickaja   

Dalyvavimas Labdaros fondo „Vienybė“ 
„Išsipildymo akcijoje“ 

2015 m. Natalia Frolova  

Dalyvavimas Visagino PK prevenciniame 
projekte „Saugiausia mokykla“ 

2015 m. Natalia Frolova  

Prevencinis projektas „12 sėkmės pamokų“ 2015 m.  Marija Dijanova  
 
 
Parengė: 
Direktorė      Natalija Levickaja 
 
Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams   Natalia Frolova 
 
 
 
SUDERINTA 
Visagino savivaldybės administracijos 
Socialinės paramos skyriaus vedėja 
 
Jolita Zabulytė   


