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PALANGOS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 

GLOBOS CENTRO PADALINIO 

VEIKLOS PLANAS 2022 METAMS 

 

Planuojant 2022 metų Globos centro padalinio  (Toliau – GC) veiklą iškeliamas tikslas ir uždaviniai/priemonės remiantis pagrindinėmis 

GC  funkcijomis. 

Tikslas – užtikrinti, kad visiems tėvų globos netekusiems vaikams, įvaikintiems vaikams, globėjų (rūpintojų) globojamiems 

(rūpinamiems) vaikams, šeimynoje globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams, budintiems 

globotojams, šeimynos dalyviams, globėjams (rūpintojams), įtėviams ir kartu gyvenantiems jų šeimos nariams ar asmenims, ketinantiems jais 

tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba, siekiant tinkamai ugdyti ir auklėti vaiką 

šeimai artimoje aplinkoje. 

Uždaviniai/priemonės:  

• Vykdyti budinčių globotojų, globėjų (rūpintojų), įtėvių, šeimynos dalyvių pasirengimo globoti (rūpinti), prižiūrėti, auginti, 

įvaikinti vaikus bei bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų pasirengimo dirbti šiose įstaigose mokymus pagal GIMK 

programą; 

• Vertinti pagalbos poreikius ir planuoti pagalbą (pildomas Pagalbos vaikui ir budinčiam globotojui, globėjui (rūpintojui), 

šeimynos dalyviams, įtėviams poreikio vertinimo ir pagalbos planas), teikiant ir (ar) organizuojant koordinuotą pagalbą vaikui, 

budinčiam globotojui, globėjui (rūpintojui), šeimynos dalyviams, įtėviams ir kartu gyvenantiems jų šeimos nariams. 

• Įvairiomis komunikacijos priemonėmis viešinti globos centro veiklą, šviesti visuomenę vaikų globos (rūpybos), įvaikinimo, 

budinčio globotojo veiklos klausimais, skatinant teigiamas visuomenės nuostatas ir pozityvų požiūrį į vaikus, netekusius tėvų 

globos bei informuoti apie įvaikinimo, globos (rūpybos) šeimoje, budinčio globotojo veiklos galimybes.  

 

 

 

 

 

 



Eil. 

Nr.  

VEIKLA LAIKAS/VIETA NUMATOMI REZULTATAI 

(Kiekybinis/kokybinis rodiklis) 

VYKDYTOJAI 

1. *GC veiklos viešinimas,  visuomenės 

švietimas vaikų globos (rūpybos), 

įvaikinimo, budinčio globotojo 

veiklos klausimais. 

IV ketvirtis, 

Gruodžio mėn. 

Straipsnis „Mano istorija apie globą“ 

Palangos miesto laikraštyje “Palangos tiltas”. 

Globos 

koordinatorius, 

atestuoti 

socialiniai 

darbuotojai. 
III ketvirtis 

Palangos užimtumo 

tarnyboje. 

Organizuoti informacinį renginį „Visi vaikai 

yra mūsų“. Pristatyti globos ir įvaikinimo 

procesus paneigiant egzistuojančius mitus ir 

nuostatas.  

Skirta Palangos miesto bendruomenei.  

I-IV ketvirtis.  

 

Parengti trumpas informacines žinutes 

(postus) (9) apie  vaikų globą/įvaikinimą.  

(„Ar kada mąstei apie vaiko globą?“, „Kilni, 

prasminga ir atlyginta veikla: budintis 

globotojas“ ir kt.).  

Viešinama: (įstaigos internetinis puslapis, 

GC socialinio tinklo Facebook puslapis, 

savivaldybės internetinis puslapis). 

Taip pat informacija bus talpinama į 

daugiausiai narių turinčias Palangos miesto 

bendruomenės Facebook grupes. 

II Ketvirtis  

Parodos pradžia – 

Birželio 29 d. 

Palangos miesto 

savivaldybės viešojoje 

bibliotekoje. 

Globojamų vaikų piešinių konkursas/paroda 

„Mano mylimiausi“.  

2.  Budinčių globotojų, globėjų 

(rūpintojų), įtėvių, šeimynos dalyvių 

pasirengimo globoti (rūpinti), 

prižiūrėti, auginti, įvaikinti vaikus bei 

bendruomeninių vaikų globos namų 

darbuotojų pasirengimo dirbti šiose 

I-IV ketvirtis,  

Socialinių paslaugų 

centre ar  

nuotolinėmis ryšio 

priemonėmis (tel., el. 

paštas ir kt.). 

5 asmenys (+/-2). Atestuoti 

socialiniai 

darbuotojai. 



įstaigose baigusių mokymus pagal 

GIMK programą asmenų skaičius.  

3. Asmenų, gavusių atestuotų socialinių 

darbuotojų išvadų/pervertintų išvadų 

skaičius. 

 5 išvados (+/-2). 

4. Parengtų  svečiavimosi 

rekomendacijų skaičius  

 1 rekomendacija svečiavimuisi. 

5. Pagalbos/paslaugų budintiems 

globotojams,  globėjams 

(rūpintojams), planavimas GC  

specialistų susirinkimo metu. 

Susirinkimai protokoluojami. 

Socialinių paslaugų 

centre,  

Kartą per 2 savaites.  

GC organizuojami specialistų susirinkimai 

(19), siekiant planuoti bendras veiklas bei 

aptarti globėjams (rūpintojams), budintiems 

globotojams, šeimynų dalyviams bei jų 

globojamiems, prižiūrimiems, įvaikintiems 

vaikams teikiamą pagalbą ar paslaugų 

efektyvumą.  

Atestuoti 

socialiniai 

darbuotojai, 

globos 

koordinatorius, 

psichologas. 

6. Intervizijos GC specialistams. Socialinių paslaugų 

centre, 

Kartą per mėnesį. 

 

Atvejų aptarimas (11), specialisto darbo 

savianalizė bei metodinė specialistų pagalba 

specialistui.  

Atestuoti 

socialiniai 

darbuotojai, 

globos 

koordinatorius, 

psichologas. 

7.  GC bendradarbiavimo su budinčiais 

globotojais, globėjais (rūpintojais), 

šeimynomis, įtėviais stiprinimas bei   

jų bendruomeniškumo skatinimas, 

taikant įvairias komunikacijos 

formas.  

I-IV ketvirtis, 

Socialinių paslaugų 

centre. 

 

Įvairiomis progomis pasveikinti paslaugų 

gavėjai rankų darbo atvirukais, juos siunčiant 

paštu, el. paštu. 1-2 kartai.  

GC bendradarbiaujant su Palangos kultūros ir 

jaunimo centru globėjams ir globojamiems  

vaikams sudarytos galimybės nemokamai 

apsilankyti minėto centro organizuojamuose 

koncertuose, kituose renginiuose. 1-2 kartai .  

Globos 

koordinatorius, 

atestuoti 

socialiniai 

darbuotojai. 

 

8. Pagalbos poreikių vertinimas ir 

pagalbos planavimas (pildomas 

Pagalbos vaikui ir budinčiam 

globotojui, globėjui (rūpintojui), 

šeimynos dalyviams, įtėviams 

I-IV ketvirtis, 

Socialinių paslaugų 

centre/paslaugų gavėjų 

namuose.  

 

Remiantis atvejų (globojami (rūpinami), 

prižiūrimi, įvaikinti vaikai) skaičiais atlikti 

poreikių vertinimai ir parengti Pagalbos 

planai vaikui ir budinčiam globotojui, 

Globos 

koordinatorius, 

atestuoti 

socialiniai 

darbuotojai. 



poreikio vertinimo ir pagalbos 

planas), teikiant ir (ar) organizuojant 

koordinuotą pagalbą vaikui, 

budinčiam globotojui, globėjui 

(rūpintojui), šeimynos dalyviams, 

įtėviams ir kartu gyvenantiems jų 

šeimos nariams. 

globėjui (rūpintojui), šeimynos dalyviams, 

įtėviams. 

20 (+/-5). 

 

*GC viešinimo veiklos gali neįvykti arba būti pakeistos kitomis dėl epidemiologinės situacijos Lietuvoje.  

 

 

 

Globos koordinatorė    Vitalija Senkienė     ______________ 

 

 

Atestuota socialinė darbuotoja  Agnė Ronkė                       ______________ 

 

 

Atestuota socialinė darbuotoja  Vaida Žiauberienė     ______________ 


