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PALANGOS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS 

DARBO SU ŠEIMA, TAIKANT ATVEJO VADYBĄ, 2021 M. VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

Darbo su šeima, taikant atvejo vadybą, tikslas -  teikti kokybišką, planingą kompleksinę pagalbą, orientuota į individualius šeimos 

poreikius, kuri padėtų įveikti iškilusius sunkumus, įgalintu šeimą savarankiškai užtikrinti vaiko teises ir teisėtus interesus, skatintų kokybišką 

šeimos funkcionavimą.  

Uždaviniai: 

1. Sustiprinti ir plėtoti individualų darbą su šeima; 

2. Aktyvinti darbą su socialine aplinka; 

3. Tobulinti darbuotojų profesionalumą, komandinį darbą. 

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos pavadinimas Veiklos aprašymas/ tikslas 

 

Įgyvendinimo terminas Atsakingas asmuo Informaciją apie 

priemonių/veiksmų 

įgyvendinimą/neįgyvendinimą 

ATVEJO VADYBOS PROCESO ORGANIZAVIMAS  

1. Pagalbos vaikui ir (ar) 

šeimai poreikių 

vertinimas. 

 

 

Rinkti visą atvejo vadybos 

procesui reikalingą 

informaciją apie vaiką ir 

šeimą teikiant užklausas į 

institucijas, analizuoti 

gautus duomenis ir 

tarpusavio susitarimo 

principu, įtraukiant šeimą, 

įvertinti  socialinės rizikos 

veiksnius, jų reiškimosi 

šeimoje lygius taip pat 

šeimos apsaugos faktorius.  

I-IV ketv. inicijavus 

naujus atvejo vadybos 

procesus. 

Atvejo 

vadybininkai 

Socialiniai 

darbuotojai, darbui 

su šeima, 

psichologai. 

Įgyvendinta. 



2. Pagalbos vaikui ir 

laikinąją priežiūrą 

teikiantiems asmenims 

poreikių vertinimas. 

 

Užtikrinti reikiamos 

pagalbos ir (ar) paslaugų 

laikinąją priežiūrą 

teikiančiam asmeniui 

organizavimą, kai vaikui 

nustatytas apsaugos 

poreikis 

Kai nurodytas pagalbos 

vaiko laikinąją priežiūrą 

teikiančiam asmeniui 

poreikis 

Atvejo 

vadybininkai 

Socialiniai 

darbuotojai, darbui 

su šeima, 

psichologai. 

Nebuvo poreikio. 

3. Pagalbos plano 

sudarymas 

Siekti šeimą įgalinti kuo 

aktyviau įsitraukti i 

pagalbos procesą, telkti 

pagalbos teikėjus, 

planuojant ir teikiant 

pagalbą šeimai. 

I-IV ketv. nustačius 

kompleksinių paslaugų 

poreikį. 

Atvejo 

vadybininkai 

Įgyvendinta. 

4. Pagalbos šeimai plano 

įgyvendinimo 

koordinavimas  

Vykdyti šeimos stebėseną 

konsultuojantis su 

socialiniu darbuotoju, 

dirbančiu su šeima bei 

kitais specialistais, kurie 

dalyvauja įgyvendinant 

pagalbos šeimai planą dėl 

jo įgyvendinimo eigos, 

galimų trukdžių, 

vykstančių pokyčių ir pan.  

I-IV ketv. pagal šeimai 

nustatytų paslaugų 

teikimo trukmę.  

Atvejo 

vadybininkai 

Įgyvendinta.  

5. Pagalbos plano peržiūrų 

organizavimas  

Aptarti reikšmingus 

įvykius bei pokyčius , 

susijusius su pagalbos 

plane numatytų priemonių 

taikymu, jei pokyčių nėra, 

išsiaiškinti priežastis, 

ieškoti naujų pagalbos 

priemonių, veiksmų ir pan.  

Ne rečiau kaip kartą per 

pusmetį, jeigu nustatytas 

būtinybės vertinti 

pagalbos vaikui ir (ar) 

šeimai poreikis, jeigu 

nustatytas vaiko apsaugos 

- pirmą kartą ne vėliau 

kaip po 30 kalendorinių 

dienų, kitus kartus – ne 

Atvejo 

vadybininkai 

Įgyvendinta.  



rečiau kaip kartą per 3 

mėnesius. Jeigu yra 

poreikis pagalbos plano 

peržiūros gali būti 

atliekamos ir dažniau. 

6. Pagalbos šeimai 

efektyvumo vertinimas 

Kartu su šeima ir 

specialistais įvertinti 

šeimai ir kiekvienam jos 

nariui suteiktos pagalbos 

poveikį šeimos situacijai, 

jo gyvenimo kokybei.  

Pagalbos plano peržiūros 

metu 

Atvejo 

vadybininkai 

Socialiniai 

darbuotojai darbui 

su šeima, 

psichologai. 

Įgyvendinta.  

7. Atvejo vadybos proceso 

užbaigimas 

Įvertinus vaiko ir šeimos 

situaciją, įgyvendinti 

Aprašo 62 punkte 

numatytus veiksmus.  

Pagalbos plano peržiūros 

metu 

Atvejo 

vadybininkas 

Socialiniai 

darbuotojai darbui 

su šeima 

Įgyvendinta. 

8. Teikiamos šeimai 

pagalbos registravimas 

SPIS programoje 

Vykdant atvejo vadyba 

duomenys apie šeimoms 

teikiamą pagalbą teikti 

Socialinės paramos šeimai 

informacinėje sistemoje  

Pagalbos šeimai teikimo 

procese.  

Atvejo 

vadybininkai 

Įgyvendinta. 

9. Prašymų-paraiškų 

socialinėms paslaugoms 

gauti teikimas 

Nustačius socialinių 

paslaugų poreikį, užtikrinti 

socialinių įgūdžių 

ugdymo, palaikymo ir (ar) 

atkūrimo paslaugos  

skyrimą šeimai. 

I-IV ketv. po atvejo 

nagrinėjimo posėdžio  

Atvejo 

vadybininkai 

Įgyvendina. 

10.  Motyvuoto siūlymo 

teikimas 

Informacijos pateikimas 

VTAĮT kai šeima visiškai 

nebendradarbiauja su 

atvejo vadybininku, 

nevykdo pagalbos plane 

Pagal poreikį Atvejo 

vadybininkai, 

socialiniai 

darbuotojai darbui 

su šeima 

Nebuvo poreikio.  



numatytų įsipareigojimų 

arba jei juos vykdo, bet 

šeimos situacija nesikeičia, 

tėvai ar kiti vaiko atstovai 

pagal įstatymą nededa 

pastangų, nekeičia savo 

elgesio ir toliau išlieka 

arba atsiranda realus 

pavojus vaiko fiziniam ar 

psichiniam saugumui, 

sveikatai ar gyvybei 

BENDRŲJŲ IR SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMAS ŠEIMOMS  

11.. Šeimos konsultavimas Teikti emocinę, socialinę 

pagalbą, didinti šeimos 

motyvaciją dalyvauti 

kompleksinės pagalbos 

teikimo ar prevencinės 

pagalbos teikimo procese, 

pozityvios tėvystės 

mokymuose, šeimos 

stiprinimo programose, 

nesmurtinio elgesio 

mokymo programose, 

priklausomybės ligų 

gydymo, mediacijos ir 

kitose programose. 

I-IV ketv. Individualiai 

atsižvelgiant šeimos 

pagalbos plane numatą 

paslaugų teikimo trukmę. 

Socialiniai 

darbuotojai darbui 

su šeima 

 

Įgyvendinta 

12. Informacijos šeimai 

suteikimas 

 

 

 

Reikalingos informacijos 

apie socialinę pagalbą 

suteikimas asmeniui 

(šeimai) 

I-IV ketv. Individualiai 

atsižvelgiant šeimos 

pagalbos plane numatą 

paslaugų teikimo trukmę. 

Socialiniai 

darbuotojai darbui 

su šeima 

 

Įgyvendinta 



13. Tarpininkavimas ir 

atstovavimas 

Tarpininkauti šeimai dėl 

pagalbos priemonių, 

parengti šeimos narius 

kreiptis į kitas valstybės ir 

savivaldybių institucijas, 

įstaigas ar organizacijas, 

kuriose šeima gali gauti 

pagalbą, nusiųsti ir esant 

poreikiui palydėti į jas. 

I-IV ketv. Individualiai 

atsižvelgiant  šeimos 

pagalbos plane numatą 

paslaugų teikimo trukmę. 

Socialiniai 

darbuotojai darbui 

su šeima 

 

Įgyvendinta 

14. Kasdieninių gyvenimo 

įgūdžių ugdymas ir 

palaikymas 

Ugdyti tėvystės įgūdžius, 

socialinių įgūdžius, 

skatinti glaudesnį šeimos 

santykį su socialine 

aplinka. Motyvuoti 

išnaudoti visas siūlomas 

priemones krizinėms 

situacijoms įveikti bei 

savarankiškai funkcionuoti 

visuomenėje.  

I-IV ketv. Individualiai 

atsižvelgiant  šeimos 

pagalbos plane numatą 

paslaugų teikimo trukmę. 

 

 

 

Socialiniai 

darbuotojai darbui 

su šeima 

 

Įgyvendinta.  

15. Paramos organizavimas Pagalbos šeimai teikimas 

aprūpinat šeimą parama 

maistu, būtiniausiais 

rūbais, avalyne, teikiant 

paramą mokinio reikmėms 

įsigyti. 

I-IV ketv. Individualiai 

atsižvelgiant  šeimos 

pagalbos plane numatą 

paslaugų teikimo trukmę. 

Socialiniai 

darbuotojai darbui 

su šeima 

 

Įgyvendinta.  

16. Emocinės pagalbos ir/ar 

psichologinės pagalbos 

organizavimas 

 

Emocinės pagalbos šeimai 

suteikimas, palaikymas 

siekiant teigiamų pokyčių, 

nukreipimas gauti 

psichologo pagalbą. 

I-IV ketv. Individualiai 

atsižvelgiant  šeimos 

pagalbos plane numatą 

paslaugų teikimo trukmę. 

Socialiniai 

darbuotojai darbui 

su šeima 

psichologai 

Įgyvendinta 

 



17. Rekomendacijų 

teikimas dėl išmokų 

teikimo šeimai būdo 

Siekiant geriausių vaikų 

interesų prioriteto 

rekomenduojamos išmokų 

teikimo formos, būdai, 

išmokų sumos 

atsižvelgiant į šeimoje 

besireiškiančios socialinės 

rizikos veiksnius.  

I-IV ketv. nustačius 

šeimai socialinių įgūdžių 

ugdymo, palaikymo ir 

(ar) atkūrimo paslaugos 

poreikį.  

Socialiniai 

darbuotojai darbui 

su šeima 

 

Įgyvendinta 

18. Sociokultūrinės veiklos 

organizavimas šeimoms 

ir vaikams 

Švenčių paminėjimas, 

šeimų (vaikų) įtraukimas ir 

skatinimas 

dalyvauti edukacinėse 

stovyklose ir 

bendruomeniniuose 

renginiuose. 

I-IV ketv. 

 

Socialiniai 

darbuotojai, darbui 

su šeima 

 

 

Įgyvendinta.  

 

Šv. Velykų proga surengta 

nuotolinė vaikų velykinių 

piešinių paroda.  

 

Dalyvaujant projekte „Vaikų 

svajonės“ 22 vaikams buvo 

išpildytos jų svajonės.  

 

Bendradarbiaujant su 

Palangos Švč. M. Marijos 

Ėmimo į dangų parapijos 

Caritu Šv. Kalėdų proga 

šeimų vaikams socialiniai 

darbuotojai darbui su šeima 

išdalino dovanas.  

19. Efektyvios tėvystės 

gebėjimų mokymų 

„Sėkminga tėvystė 

organizavimas ir 

vedimas“ 

Mokymų organizavimas (6 

paskaitos) siekiant stiprinti 

pozityvios tėvystės 

įgūdžius. 

I-IV ketv.  Socialinis 

darbuotojas 

Artūras Kerevičius 

Įgyvendinta.  

Pravesti mokymai 4 grupėms. 

Iš viso 14 dalyvių.   

BENDRADARBIAVIMAS ISTAIGOJE IR UŽ ĮSTAIGOS RIBŲ  



20. Komandos pasitarimų 

organizavimas 

Kylančių problemų, 

šeimos atveju, darbo 

grafikų ir kitų klausimų 

aptarimas. 

2 kartai per savaitę Atvejo 

vadybininkai 

Socialiniai 

darbuotojai darbui 

su šeima, 

psichologai 

 

 

 

Įgyvendinta.  

21.  Socialinių darbuotojų 

dirbančių su šeimomis 

veiklos koordinavimas 

Teikti informacija 

socialiniams 

darbuotojams, konsultuoti 

įvairiais socialinių 

paslaugų klausimais, teikti 

metodinę pagalbą, 

peržiūrėti socialinių 

darbuotojų vedamas šeimų 

bylas. 

Pagal poreikį Atvejo 

vadybininkai 

Įgyvendinta.  

22. Bendravimas ir 

bendradarbiavimas su 

įvairiomis institucijomis 

(švietimo, sveikatos 

priežiūros, teisėsaugos, 

NVO ir kt.)  

Siekiant spręsti šeimos 

problemas, plėsti 

bendravimą ir 

bendradarbiavimą už 

įstaigos ribų, nuolat keistis 

informacija, derinti 

pagalbos būdus ir 

galimybes.  

I-IV ketv. Atvejo 

vadybininkai  

Socialiniai 

darbuotojai darbui 

su šeima 

 

Įgyvendinta.  

23. Dalyvavimas 

tarpinstituciniuose 

pasitarimuose dėl 

pagalbos vaikams ir  

šeimoms organizavimo 

savivaldybėje 

Kartu su įvairių institucijų 

atstovais aptarti pagalbos 

šeimai organizavimo ir 

teikimo klausimus 

Palangos mieste 

savivaldybėje. 

Kiekvieno mėnesio 

pirmos savaitės 

antradienį 

Atvejo 

vadybininkai  

Įgyvendinta.  

 



DARBUOTOJŲ PROFESINIS TOBULINIMAS  

24. Dalyvavimas 

kvalifikacijos kėlimo 

kursuose 

Tobulinti profesinę 

kompetenciją, įgyti naujų 

žinių, įgūdžių, gebėjimų 

reikalingų sėkmingai 

socialinio darbo veiklai. 

I-IV ketv. Nemažiau kaip 

16 val.  

Atvejo 

vadybininkai  

Socialiniai 

darbuotojai darbui 

su šeima 

 

Įgyvendinta. 

25. Dalyvavimas 

komandinėse 

supervizijose 

Analizuoti savo darbą, 

formuoti komandinio 

darbo įgūdžius, stiprinti 

psichologinį atsparumą. 

III-IV ketvirtis. Ne 

mažiau kaip 8 val.  

Atvejo 

vadybininkai  

Socialiniai 

darbuotojai darbui 

su šeima 

 

Įgyvendinta. Dalyvauta 12 

val. (4 susitikimai) 

supervizijoje. 

26. Dalyvauti intervizijose Atvejų aptarimas grupėje, 

dalijimasis darbo patirtimi, 

siejant teorinius bei 

praktinius savo darbo 

aspektus, ieškant būdų 

profesiniams sunkumams 

išspręsti.  

II-IV ketv. Atvejo 

vadybininkai  

Socialiniai 

darbuotojai darbui 

su šeima, 

psichologai 

 

Įgyvendinta.  

METODINĖ VEIKLA  

27. Metinės veiklos 

ataskaitos parengimas 

Įvykdytų veiklų bei darbo 

užduočių analizė. 

IV ketv. Atvejo 

vadybininkai  

Socialiniai 

darbuotojai darbui 

su šeima 

 

Įgyvendinta 

28. 2021 m. veiklos plano 

parengimas 

Nusimatyti pagrindinius 

metų veiklos tikslus, 

uždavinius bei priemones, 

tikslams įgyvendinti.  

2022 I ketv. Atvejo 

vadybininkai 

Socialiniai 

darbuotojai darbui 

su šeima 

Įgyvendinta.  



 

29. Tvarkos aprašų 

peržiūra/koregavimas 

Darbo procesų 

organizavimas 

įgyvendinant pasikeitusius 

teisės aktus.  

1 kartą per metus ir esant 

poreikiui 

Atvejo 

vadybininkai  

 

Įgyvendinta.  

PROJEKTINĖ VEIKLA  

30. EQUASS kokybės 

sistemos procesų 

užtikrinimas ir palaikymas 

teikiant pagalbą šeimoms.  

• Pasirengimas ir 

išorinio audito 

įgyvendinimas 

• Atlikta paslaugų 

gavėjų paslaugų 

kokybės vertinimo 

apklausa 

• 2020 m. veiklos 

efektyvumo ir 

paslaugų teikimo 

pateiktuose 

rezultatuose 

numatytų 

tobulinimo 

veiksmų 

įgyvendinimas 

• 2021 Veiklos 

efektyvumo ir 

paslaugų teikimo 

rezultatų 

pateikimas.  

• EQUASS kokybės 

sistemos pažangos 

ataskaitos teikimas 

I-IV ketv. Atvejo 

vadybininkai 

Socialiniai 

darbuotojai darbui 

su šeima 

 

Įgyvendinta. 

 

2021 Veiklos efektyvumo ir 

paslaugų teikimo rezultatų 

pateikimas bus įvykdytas 

2023 m. kovo mėn.  

 

EQUASS kokybės sistemos 

pažangos ataskaita turi būti 

pateikta 2023 m. birželio mėn.  

 

 

Parengė  



Atvejo vadybininkė Sonata Šiurkutė 

Atvejo vadybininkė Sandra Dimpartaitė  - Kavalskė 

Socialinė darbuotoja darbui su šeima Jovita Petreikienė 

Socialinė darbuotoja darbui su šeima Lina Jomantienė 

Socialinė darbuotoja darbui su šeima Vaida Žiauberienė 

Socialinis darbuotojas darbui su šeima Artūras Kerevičius 


