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1. ĮSTAIGOS PRISTATYMAS
1.1. Informacija apie įstaigą, kontaktinė informacija, įstaigos vadovas
Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T-403 pakeistas
Kelmės rajono Vijurkų vaikų globos namų pavadinimas į pavadinimą Kelmės rajono vaiko ir šeimos
gerovės centras (toliau – Centras) ir patvirtinti nauji įstaigos nuostatai. Centras yra savivaldybės
biudžetinė įstaiga, adresas – Mokyklos g. 9, Vijurkų kaimas, Kukečių seniūnija, Kelmės rajonas.
Įmonės kodas 190099289, tel. 8 636 06655, el. p. administracija@vijurkai.lt, interneto svetainė
www.vijurkai.lt.
Centro steigėja – Kelmės rajono savivaldybė.
Centras yra viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį
savarankiškumą, antspaudą, atsiskaitomąsias sąskaitas banke.
Nuo 2015 m. lapkričio 25 d. įstaigos direktorė – Daiva Ignotaitė.
Įstaiga veiklą organizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nutarimais, Kelmės rajono savivaldybės tarybos
sprendimais, kitais teisės aktais, įstaigos nuostatais.
Įstaigos pagrindinė paskirtis – sudaryti galimybes kiekvienam vaikui ar jo šeimai (globėjams,
rūpintojams), atsižvelgiant į individualius poreikius, gauti paslaugas ir reikiamą pagalbą
bendruomenėje, o kiekvienam be tėvų globos likusiam vaikui augti saugioje ir jo raidai palankioje
aplinkoje, o jos nesant – įtėvių, globėjų šeimoje, išskirtiniu atveju – institucijoje.
Centro veiklos tikslai:
1. teikti ilgalaikės socialinės globos paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems
nustatyta nuolatinė globa (taip pat neįgaliems vaikams), nuo 3 iki 18 metų, o jei vaikas mokosi pagal
bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą, paslaugos gali būti
teikiamos iki 21 metų arba tol, kol bus išspręstas vaikų grąžinimo tėvams arba globos (rūpybos)
nustatymo klausimas;
2. teikti trumpalaikės socialinės globos paslaugas vaikams, laikinai likusiems be tėvų globos,
socialinės rizikos vaikams ar vaikams iš socialinės rizikos šeimų (taip pat neįgaliems vaikams) nuo 3
iki 18 metų, o jei vaikas mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio
mokymo programą, paslaugos gali būti teikiamos iki 21 metų;
3. teikti trumpalaikę socialinę globą (iki 3 mėn.) vaikams iki 3 metų amžiaus;
4. teikti intensyvią krizių įveikimo pagalbą vaikui ir šeimai, kurios vaikas apgyvendintas
įstaigoje;
5. teikti kompleksinę pagalbą besilaukiančioms ir vienišoms (auginančioms vaikus) socialinių
įgūdžių neturinčioms motinoms;
6. organizuoti „atokvėpio“ paslaugas šeimoms, auginančioms neįgalius vaikus, globėjams
(rūpintojams), įvaikintojams, įtėvių, globėjų šeimoje, jos nesant, išskirtiniu atveju – institucijoje;
7. organizuoti ir teikti palydimąją pagalbą jaunuoliams nuo 16 iki 18 metų ir apsaugoto būsto
pagalbą jaunuoliams, paliekantiems globos (rūpybos) instituciją;
8. organizuoti globėjų (rūpintojų) ir įtėvių konsultavimo bei pagalbos jiems teikimo
paslaugas, vykdyti šviečiamąją veiklą. Esant poreikiui, organizuoti paslaugos pardavimą kitoms
savivaldybėms;
9. nustačius poreikį, teikti kitas socialines paslaugas.
2014 m. rugpjūčio 5 d. įstaigai yra išduota asmens sveikatos priežiūros licencija, 2014 m.
spalio 24 d. išduotos dvi licencijos: institucinei socialinei globai (ilgalaikei, trumpalaikei) likusiems be
tėvų globos vaikams, socialinės rizikos vaikams teikti ir institucinei socialinei globai (ilgalaikei,
trumpalaikei) vaikams su negalia teikti.
Centro pagrindinės veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, patvirtintą
Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m.
spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“:
1. kita stacionarinė globos veikla – 87.90;

2. vaikų dienos priežiūros veikla – 88.91;
3. kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla – 88.99;
4. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla – 86.90.
Įstaiga finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės biudžeto, biudžetinių
įstaigų pajamų už išlaikymą socialinės globos įstaigoje (globos (rūpybos) išmoka), paramos ir kitų
teisėtai gautų lėšų.
1.2. Personalas
Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T-403 „Dėl
didžiausio leistino etatų skaičiaus Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centre“ nustatytas pareigybių
(etatų) skaičius – 40,5.
1 lentelė. Centre nustatytas pareigybių (etatų) skaičius
Vaiko globos, ugdymo ir sveikatos priežiūros specialistai
Administracija, aptarnavimo ir ūkio personalas
Socialinio darbo
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Administracija
personalas
personalas
personalas
personalas
Vyriausiasis 1
socialinis
darbuotojas
Socialinis 6
darbuotojas

Socialinis
pedagogas

1

Logopedas

0,25

Socialinio 12 Specialusis
darbuotojo
pedagogas
padėjėjas
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Iš viso: 26,0 etatai
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0,25
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1
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4
Iš viso: 14,5 etato

Daugiausia etatų įsteigta tiesiogiai dirbti su vaikais – 64,2 proc. Netiesiogiai su vaikais
dirbantis personalas sudaro 35,8 proc.
Atsižvelgiant į teisės aktus ir siekiant užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, kiekvienais metais
peržiūrimos pareigybės, vertinamas jų tikslingumas. 2017 metais nebuvo steigiama naujų etatų, tačiau
peržiūrimi seni ir, siekiant užtikrinti bendruomeninių paslaugų plėtrą, 2018 metų pradžioje parengtas
naujas pareigybių sąrašo projektas. 2018 metais planuojama sumažinti apie 13 proc. (t. y. 5,25 etato)

aptarnavimo ir ūkio personalo srities darbuotojų, o vietoj jų įsteigti socialinių darbuotojų ir socialinių
darbuotojų padėjėjų pareigybes Bendruomeniniams vaikų globos namams.
2017 metais vis dar didžiulė problema yra darbuotojų kaita. Vienų darbuotojų
netenkina sunkaus ir atsakingo darbo bei atlygio už jį santykis, kitus gąsdina nuolat
besikeičiantys įstatymai ir (ar) socialinės pertvarkos politika. Žmonės nesijaučia saugūs,
atsiradus galimybei, ieško geriau apmokamo, pastovesnio ir saugesnio darbo.
2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis, įstaigoje dirbo 34 darbuotojai, iš jų 3 darbuotojai turi
aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą išsilavinimą, 15 –
aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą išsilavinimą arba
aukštąjį koleginį išsilavinimą ir profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą
išsilavinimą, 6 – aukštesnįjį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją, 10 – vidurinį išsilavinimą
ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją.
Atkreiptinas dėmesys, kad net 53 proc. įstaigos darbuotojų yra įgiję aukštąjį universitetinį
išsilavinimą ir magistro kvalifikacinį laipsnį, aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir bakalauro
kvalifikacinį laipsnį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą ir profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar
šiems išsilavinimams prilygintą išsilavinimą. Duomenys apie darbuotojų išsilavinimą pateikti
1 paveiksle.
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A – darbuotojai, turintys aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą išsilavinimą;
B – darbuotojai, turintys aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį
koleginį išsilavinimą ir profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą išsilavinimą;
C – darbuotojai, turintys aukštesnįjį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;
D – darbuotojai, turintys vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją.

1 pav. Darbuotojų išsilavinimas (2017 m. gruodžio 31 d. duomenys)
Darbuotojai savo kvalifikaciją tobulina dalyvaudami mokymuose, seminaruose ir
konferencijose. Duomenys apie mokymuose dalyvavusių darbuotojų skaičių pateikti 2 paveiksle.
2017 m.
2016 m.
0

Vaiko globos, ugdymo ir sveikatos
priežiūros personalas
Aptarnavimo ir ūkio personalas
Vadovai

5

10

15

20

25

2016 m.

2017 m.

24

23

6
2

3
2

30

2 pav. 2016–2017 m. darbuotojų dalyvavimas mokymuose
Duomenys apie darbuotojų mokymuose išklausytas akademines valandas pateikti 3 paveiksle.
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3 pav. 2016–2017 m. darbuotojų pagal pareigybes mokymuose išklausytos akademinės valandos
Pastaraisiais metai, nuolat keičiantis teisės aktams, stengiamasi, kad įstaigos darbuotojai keltų
savo kvalifikaciją ir dalyvautų įvairiuose mokymuose. Atsižvelgiant į statistinę informaciją,
2016 metais įstaigos darbuotojai viso mokymuose išklausė 1055 akademines valandas, 2017 metais –
945 akademines valandas.
1.3. Paslaugų gavėjai
Per 2017 metus įstaigoje iš viso apgyvendinti 58 vaikai. Metų pabaigoje įstaigoje gyveno
26 vaikai: 16 berniukų, 8 mergaitės ir viena nepilnametė paauglė su kūdikiu.
Duomenys apie vaikų skaičiaus pokyčius 2015–2017 metais pateikti 4 paveiksle.
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4 pav. Vaikų skaičiaus įstaigoje pokyčiai 2015–2017 m.
Per metus vaikų skaičius kito, tačiau visada viršijo Globos normų apraše patvirtintą vaikų
globos namuose galimą vaikų skaičių.
Vadovaujantis įstatymais, įstaigoje gyvenantiems vaikams yra nustatoma laikinoji ar nuolatinė
globa (rūpyba). Vaikų laikinosios ar nuolatinės globos (rūpybos) duomenys pateikti 5 paveiksle.
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5 pav. 2015–2017 m. vaikų skaičius pagal globos (rūpybos) rūšį (gruodžio 31 d. duomenys)
Atsižvelgiant į statistinius duomenis, pastaraisiais metais daugumai vaikų yra nustatoma
laikinoji globa (rūpyba). 2015 metų gale įstaigoje gyvenusiems vaikams buvo nustatyta: 50 proc.
vaikų – laikinoji globa (rūpyba), 50 proc. vaikų – nuolatinė globa (rūpyba). 2016 m. 73,2 proc. vaikų
nustatyta laikinoji globa (rūpyba), 26,8 proc. vaikų – nuolatinė globa (rūpyba). 2017 m. – 61,54 proc.
vaikų nustatyta laikinoji globa (rūpyba), 38,46 proc. vaikų – nuolatinė globa (rūpyba).
Duomenys apie vaikų skaičių pagal amžių pateikti 6 paveiksle.
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6 pav. 2015–2017 m. vaikų skaičius pagal amžių (gruodžio 31 d. duomenys)
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Atsižvelgiant į statistinius duomenis, įstaigoje gyvena daugiausia 7–17 metų vaikai:
2015 metais – 80,95 proc. visų metų gale įstaigoje gyvenusių vaikų, 2016 metais – 82,93 proc. visų
metų gale įstaigoje gyvenusių vaikų, 2017 metais – 84,62 proc. visų metų gale gyvenusių įstaigoje
vaikų.
Per 2017 metus įstaigoje apgyvendinta 17 vaikų, visi – iš jų biologinių šeimų.
Į įstaigą atvykusių vaikų skaičius pateiktas 7 paveiksle.
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7 pav. 2015–2017 m. į įstaigą atvykusių vaikų skaičius ir atvykimo priežastys
(gruodžio 31 d. duomenys)
Atsižvelgiant į statistinius duomenis, iš įstaigoje apgyvendintų vaikų didžiausią procentą
sudaro patekę iš jų biologinių šeimų: 2015 m. – 82,61 proc. visų apgyvendintų vaikų, 2016 m. –
76,67 proc., 2017 m. – 100 proc. visų įstaigoje apgyvendintų vaikų.
Per 2017 metus iš įstaigos išvyko 32 vaikai. Duomenys apie iš įstaigos išvykusių vaikų
skaičių pateikti 8 paveiksle.
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8 pav. 2015–2017 m. iš įstaigos išvykusių vaikų skaičius ir išvykimo priežastys
(gruodžio 31 d. duomenys)
Atsižvelgiant į statistinius duomenis, 2015 metais tik 16,67 proc. visų iš įstaigos išvykusių
vaikų sugrįžo pas savo tėvus į biologines šeimas; 25 proc. vaikų sulaukė pilnametystės, 50 proc. vaikų
išvyko gyventi pas artimuosius, susijusius giminystės ryšiais.
Pastaraisiais metais situacija šiek tiek keičiasi: 2016 metais iš visų iš įstaigos išvykusių vaikų
9,68 proc. sulaukė pilnametystės, 22,58 proc. išvyko gyventi pas globėjus, nesusijusius giminystės
ryšiais, ir 64,52 proc. išvyko gyventi pas savo biologinius tėvus. 2017 metais iš visų iš įstaigos
išvykusių vaikų 12,5 proc. sulaukė pilnametystės, 31,25 proc. išvyko gyventi pas globėjus,
nesusijusius giminystės ryšiais, ir 53,13 proc. išvyko gyventi pas savo biologinius tėvus.
2016 metais iš įstaigos išvyko 19 vaikų daugiau nei 2015 metais, tačiau iš jų dėl netinkamo
tėvų elgesio 5 pateko į globėjų šeimą, 1 – vėl grįžo į įstaigą. Atkreiptinas dėmesys, kad
pakartotiniai vaikų paėmimai iš šeimos rodo, jog tėvai nebuvo pakankamai pasiruošę vaikų

grįžimui į šeimą arba dėl per didelio vaikų skaičiaus globos institucijoje buvo skubama grąžinti
vaikus į dar nepasiruošusią biologinių tėvų šeimą.
2017 metais iš įstaigos išvyko 1 vaiku daugiau nei 2016 metais, 20 vaikų daugiau nei 2015
metais.
Duomenys apie iš įstaigos išvykusių vaikų joje gyvento laiko rodiklius pateikti 9 paveiksle.
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9 pav. 2016–2017 metais iš įstaigos išvykusių vaikų juose gyvento laiko rodikliai
(gruodžio 31 d. duomenys)
Statistiniai duomenys rodo, kad iš 31 vaiko, gyvenusio įstaigoje ir 2016 metais ją palikusio,
daugiausia vaikų –16 (51,61 proc. išvykusių vaikų) joje išgyveno nuo 5 iki 10 mėnesių. Iš 32 vaikų,
gyvenusių įstaigoje ir 2017 metais ją palikusių, daugiausia vaikų joje išgyveno 3–4 mėnesius (10
vaikų – 31,25 proc.), 11–12 mėnesių – 11 vaikų (34,38 proc. išvykusių vaikų).
Atsižvelgiant į statistinius duomenis, pastaraisiais metais nemažai vaikų globos namuose
gyvena tik keletą mėnesių. Šie vaikai galimai nepatektų į globos įstaigą, jeigu būtų labiau
planuojamos ir organizuojamos pagalbos šeimai paslaugos, užtikrinamas jų teikimo grįžtamasis
ryšys bei analizė.
Įstaigoje likusių gyventi vaikų laiko, gyvento joje, rodikliai pateikti 10 paveiksle.
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10 pav. Įstaigoje likusių vaikų gyventas joje laikas (gruodžio 31 d. duomenys)
Statistiniai duomenys rodo, kad iš 41 vaiko, 2016 metų pabaigoje gyvenusio įstaigoje,
13 vaikų (31,71 proc.) ilgiausiai joje išgyveno 1–2 mėnesius, 9 vaikai (21,95 proc.) – 11–12 mėnesių.
Iš 26 vaikų, 2017 metų pabaigoje gyvenusių įstaigoje, daugiausia vaikų – 11 (42,31 proc.) joje
išgyveno 11–12 mėnesių, 6 vaikai (23,08 proc.) – nuo 2 iki 3 metų.

Atsižvelgiant į statistinius duomenis galima pasidžiaugti, kad mažėja vaikų, gyvenančių
globos institucijoje daugiau kaip penkerius ir daugiau metų.
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad nemaža dalis vaikų įstaigoje apsigyvena po keletą kartų.
Iš įstaigos 2017 metais išėjusių vaikų (2004–2017 metais) 1 vaikas buvo apgyvendintas tris
kartus, 10 vaikų – 2 kartus.
Dažnas vaikų nuolatinės gyvenamosios vietos keitimas ir kiti patirti neigiami veiksniai
turi įtakos vaikų elgesiui, raidai, todėl būtina iš esmės spręsti pagalbos šeimai ir paslaugų
bendruomenėje plėtros klausimą.
2. VYKDYTA VEIKLA
2.1. Paslaugos ir jų paskyrimas
2 lentelė. Įstaigoje teikiamų paslaugų sąrašas
Socialinės priežiūros paslaugos
Kodas Paslaugos
Paslaugos sudėtis
SPIS-e pavadinimas
380
Pagalba
Informavimas,
globėjams
konsultavimas
(rūpintojams) (įskaitant tęstinį),
ir
mokymų
įvaikintojams organizavimas
(įskaitant tęstinį),
savitarpio
paramos grupių
organizavimas

Socialinės globos paslaugos
Kodas
Paslaugos
SPIS-e pavadinimas
422
Trumpalaikė
socialinė globa
vaikams,
laikinai
likusiems be
tėvų globos
(neįgaliems
vaikams)
423
Trumpalaikė
socialinė globa
socialinės
rizikos vaikams
(neįgaliems
vaikams)
432
Ilgalaikė
socialinė globa
be tėvų globos
likusiems
vaikams,
kuriems
nustatyta
nuolatinė globa,
vaikams su
negalia

Paslaugos sudėtis
Informavimas,
konsultavimas,
tarpininkavimas ir
atstovavimas,
apgyvendinimas,
psichologinė-psichoterapinė
pagalba ar jos
organizavimas, kasdienio
gyvenimo įgūdžių ugdymas
ir palaikymas (tvarkant
pinigų apskaitą, įsigyjant
prekes ir mokant mokesčius,
planuojant ir atliekant namų
ruošos darbus, bendraujant,
savarankiškai tvarkant
patalpas, aplinką ir pan.),
Darbinių įgūdžių ugdymas ir
dienos užimtumas (siuvimas,
mezgimas ir pan.) ar jo
organizavimas, laisvalaikio
organizavimas, asmens
higienos paslaugų
organizavimas (skalbimo
paslaugų ir t. t.), maitinimo,
ugdymo organizavimas,
sveikatos priežiūros paslaugų
(slaugos) organizavimas ar
teikimas.

Centre paslaugas vaikams teikia socialiniai darbuotojai, jų padėjėjai, sveikatos priežiūros,
ugdymo ir užimtumo specialistai. Veikla organizuojama komandiniu principu, o socialinis darbas –
pagal individualų vaiko socialinės globos planą.
2016–2017 metais dėl per didelio vaikų skaičiaus iš dalies nukentėjo paslaugų teikimo
kokybė.

2.2. Apgyvendinimas
Įstaigoje vaikas apgyvendinamas teisės aktų nustatyta tvarka, įvertinus vaiko socialinės
globos poreikį.
Vaikai turi galimybę svečiuotis pas savo artimuosius. Vaiko išleidimas svečiuotis pas
artimuosius yra organizuojamas vadovaujantis Institucijoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo
laikinai svečiuotis tvarkos aprašu, patvirtintu įstaigos direktoriaus.
Vaikas išvyksta iš įstaigos (ją palieka), kai grąžinamas tėvams, pasibaigus vaiko globai
(rūpybai), įvaikinamas, sulaukia pilnametystės arba pripažįstamas veiksniu (emancipuojamas),
susituokia, teismo nutartimi arba rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu yra
keičiamas vaiko globėjas (rūpintojas), baigia bendrojo ugdymo mokyklą.
Apgyvendinant ypatingas dėmesys yra skiriamas nepilnametėms paauglėms su kūdikiais,
slaugos reikalaujantiems vaikams, taip pat stengiamasi neišskirti seserų ir brolių.
Pastaraisiais metais dėl per didelio vaikų skaičiaus įstaigoje (ir apgyvendinant vaikus iš
gausių šeimų) pasitaiko atvejų, kai broliai ir seserys yra apgyvendinami skirtingose šeimynose.
2.3. Būstas ir aplinka
Įstaiga yra įsikūrusi Vijurkų kaime, Kukečių seniūnijoje, 18 km iki Kelmės. Kaime nėra
ugdymo, laisvalaikio užimtumo ir sveikatos priežiūros įstaigų, bažnyčios, tačiau vaikams sudaroma
galimybė dalyvauti miesto gyvenime.
Gyvenamoji aplinka yra kuriama pagal šeimai artimos aplinkos modelį – šeimynų principu.
Įsteigtos trys šeimynos, kurioms įrengta po 4 kambarius.
Miegamuosiuose kambariuose, priklausomai nuo vaikų skaičiaus, 2017 metais gyveno po 2–4
vaikus, vienam vaikui teko nuo 5 iki 12 m² gyvenamojo ploto.
2016–2017 metais tam tikrais mėnesiais dėl per didelio vaikų skaičiaus ne visuose
miegamuosiuose kambariuose buvo užtikrinamas vienam vaikui tenkantis 6 m² gyvenamasis
plotas, taip pat nebuvo užtikrinama leidžiama norma gyventi iki 2 vaikų viename kambaryje.
Centre įrengtos poilsio zonos, kambariai pamokoms ruošti, virtuvėlės, sporto salė, sporto
aikštelė, žaidimų aikštelė mažiesiems užtikrina sąlygas vaikams gyventi, leisti laisvalaikį ir tenkinti
kitus poreikius. Kiekvienoje šeimynoje atskirai mergaitėms ir berniukams įrengti tualetai ir dušai,
užrakinami iš vidaus. Kambariuose yra būtinų baldų: lovų, spintų, kėdžių, staliukų, lentynėlių
daiktams. Vaikai gali turėti savo baldų ir kitų asmeninių daiktų.
Vaikams yra sudaromos sąlygos auginti naminius gyvūnėlius. Praėjusiais metais vaikai
rūpinosi šunimi.
Sudarytos sąlygos vaikams auginti vaisius ir daržoves. Praėjusių metų rudenį daržo sklypas
buvo perkeltas į kitą vietą, padidinta jo teritorija, sėjai paruošta žemė.
2017 metais buvo atliktas kosmetinis remontas (suremontuotos ir nudažytos įtrūkusios sporto
salės, holo sienos ir lubos), savo jėgomis nudažytos šeimynų svetainės, poilsio kambarių sienos.
Šeimynų turtas buvo papildytas nauju inventoriumi: 3 šeimynos – naujomis naktinėmis langų
užuolaidomis, visos šeimynos – lovatiesėmis, šaldikliais, mikrobangų krosnelėmis, sulčiaspaudėmis,
dviračių laikikliais, šeimynų virtuvės papildytos naujais puodais, keptuvėmis, kepimo skardomis.
2017 metais nugriauti nesaugūs ir nenaudojami lauko tualetai. Renovuotas šildymo katilas
(pritaikytas kūrenti granulėmis).
Kiekvienais metais yra prižiūrima 3,8 ha žemės teritorija: išpjaunami krūmynai, tvarkoma
veja. 2017 metais įstaigos teritorija baigta aptverti tvora. Pritrūko lėšų įgyvendinti vaikų
pageidavimą, kad įstaigos teritorijoje esanti kūdra būtų padidinta, pagilinta ir pritaikyta vasaros
maudynėms, žvejybai.
Ateityje planuojama ieškoti galimybių sudaryti bendradarbiavimo sutartį su avių augintoju.
Įstaigos teritorijoje besiganančios avys teiktų džiaugsmą vaikams, plėstųsi jų akiratis ir pažinimas.
Tikėtina, kad būtų mažiau išleidžiama lėšų įstaigos teritorijos priežiūrai.

2.4. Maitinimo paslaugų organizavimas
Vaikų maitinimas organizuojamas vadovaujantis Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2016 m.
spalio 27 d. sprendimu Nr. T-332 patvirtintomis paros mitybos, atsižvelgiant į amžiaus grupes,
normomis.
Maitinimo paslauga Centre gyvenantiems vaikams teikiama 4 kartus per dieną. Renkant
patiekalus ir sudarant savaitgalio meniu yra atsižvelgiama į vaikų pageidavimus, nuomonę.
Dėl maitinimo organizavimo, maisto kokybės įvertinimo bei gerinimo gruodžio mėnesį atlikta
anoniminė vaikų apklausa. Įgyvendintas vaikų pageidavimas – savaitgalių ir šventinių dienų meniu
maisto produktus įsigyti patiems. Ateityje planuojama atsisakyti maisto produktų sandėlio ir visus
maisto produktus įsigyti patiems.
Vaikai turi galimybę pietus pavalgyti ugdymo įstaigose. Su ugdymo įstaigomis yra sudaromos
paslaugų teikimo sutartys, o vyresniems vaikams, besimokantiems profesinėse mokyklose, yra
skiriami maistpinigiai, kurie pervedami į jų kortelės sąskaitas.
Vaikai iki 1 metų amžiaus maitinami pagal individualiai kiekvienam vaikui pritaikytus
valgiaraščius, sudaromus pagal pateiktas šeimos gydytojo rekomendacijas.
Pagal poreikį ir medikams rekomendavus yra galimybė organizuoti dietinę mitybą. Paros
maisto racionas suteikia reikiamą maisto medžiagų ir energijos kiekį, kad būtų patenkinti vaikų
fiziologiniai poreikiai.
Siekiant rasti daugiau galimybių vaikams mokytis socialinių įgūdžių, buvo planuojama
įgyvendinti antrąjį etapą, t. y. maistą gamintis šeimynų virtuvėlėse ir darbo dienomis, tačiau
įstaigoje, sumažėjus vaikų skaičiui, ši priemonė pradėta įgyvendinti tik 2018 metais.
2.5. Sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas
Visiems vaikams nuo pat jų apgyvendinimo Centre pradžios užtikrinamas sveikatos priežiūros
paslaugų prieinamumas. Atliekant profilaktinius tikrinimus ir nustačius vaikui patologiją, yra
konsultuojami antrinio ar tretinio lygio specialistų medicinos įstaigose. Vaikai, susirgę ūmiomis
ligomis, konsultuojami šeimos gydytojo, o prireikus siunčiami į stacionarą. Gydytojui paskyrus, vaikai
yra vežami fizioterapijos ir kineziterapijos procedūroms atlikti.
Šeimos gydytojas, atsižvelgdamas į kiekvieno vaiko pagrindinių organų ir sistemų veiklos
būklę, organizmo atsparumo neigiamiems faktoriams duomenis, lėtinių ligų buvimą ar nebuvimą,
fizinio išsivystymo lygį, vaiko sveikatos įtaką mokymo programai įsisavinti, vaiką vertina ir priskiria
tam tikrai sveikatos grupei.
3 lentelė. Duomenys apie vaikų sveikatos grupes
Metai

Vaikų
skaičius

2016 m.

71:

2017 m.

58:

Pagal sveikatos grupes
I
II
III
IV
V
14
44
12
0
1
19,72 % 61, 98 % 16,90 % 0 % 1,4 %
26
21
10
0
1
44,83 % 36,21 % 17,24 % 0 % 1,72 %

Pirmajai (I) sveikatos grupei priskiriami sveiki, gerai fiziškai išsivystę vaikai, neturintys jokių defektų ir funkcinių sutrikimų, pasižymintys geru
organizmo reaktyvumu ir atsparumu, retai sergantys ūmiomis ligomis.
Antrajai (II) sveikatos grupei priskiriami vaikai, kurie neserga jokia lėtine liga, bet turi kokių nors funkcinių organizmo sutrikimų ar kokių defektų,
netrukdančių kasdieninei veiklai (dažnai serga ūminėmis ligomis, persirgę įvairiomis sunkiomis infekcinėmis ligomis, nutukę, menko fizinio pajėgumo,
sutrikusios regos, netaisyklingos laikysenos ir t. t.), taip pat tie, kuriems gresia rizika susirgti kuria nors liga.
Trečiosios (III) sveikatos grupės vaikai – tai vaikai, sergantys įvairiomis lėtinėmis ligomis, kurios yra kompensuotos, vaikai, turintys fizinių sunkumų,
liekamųjų reiškinių po traumų, bet neturintys ryškių motorinės funkcijos sutrikimų. Šios sveikatos grupės vaikai gali normaliai prisitaikyti prie darbinės
veiklos ir įvairių gyvenimo sąlygų.
Ketvirtosios (IV) sveikatos grupės vaikai – sergantys lėtinėmis ligomis, turintys morfologinių sutrikimų. Šios grupės vaikams liga sunkina kasdieninę
veiklą (kraujotakos, inkstų, plaučių ir kt. organų nepakankamumas).
Penktajai (V) sveikatos grupei priskiriami sunkios būklės ligoniai. Tai vaikai, dėl ligos negalintys lankyti bendrojo lavinimo mokyklos.

Atsižvelgiant į statistinius duomenis, galima pasidžiaugti, kad iš visų 2017 metais Centre
gyvenusių vaikų daugiausia jų (44,83 proc.) priskiriami pirmai sveikatos grupei, tai gerai fiziškai
išsivystę vaikai, neturintys jokių defektų ir funkcinių sutrikimų, pasižymintys geru organizmo
reaktyvumu ir atsparumu, retai sergantys ūmiomis ligomis.
Lyginant su 2016 metų duomenimis, beveik perpus mažiau liko vaikų, priskirtinų antrai
sveikatos grupei (iš viso 36,21 proc.), tai vaikai, kurie neserga jokia lėtine liga, bet turi kokių nors
funkcinių organizmo sutrikimų ar defektų, netrukdančių kasdieninei veiklai (dažnai serga ūminėmis
ligomis, persirgę įvairiomis sunkiomis infekcinėmis ligomis, nutukę, menko fizinio pajėgumo,
sutrikusios regos, netaisyklingos laikysenos ir t. t.), taip pat tie, kuriems gresia rizika susirgti kuria nors
liga.
Nekinta vaikų skaičius, kurie pagal sveikatos grupę būtų priskirtini trečiai sveikatos grupei
(17,24 proc. visų vaikų), tai vaikai, sergantys įvairiomis lėtinėmis ligomis, kurios yra kompensuotos,
vaikai, turintys fizinių sunkumų, liekamųjų reiškinių po traumų, bet neturintys ryškių motorinės
funkcijos sutrikimų. Šios sveikatos grupės vaikai gali normaliai prisitaikyti prie darbinės veiklos ir
įvairių gyvenimo sąlygų.
Ir tik vienas vaikas (1,72 proc. visų vaikų) buvo priskirtinas penktai sveikatos grupei, kuriai
priskiriami sunkios būklės ligoniai. Tai vaikai, dėl ligos negalintys lankyti bendrojo lavinimo
mokyklos.
Iš viso 2017 metais Centre gyveno 15 vaikų, kurie įstatymų nustatyta tvarka buvo pripažinti
neįgaliais:
 1 vaikui nustatytas sunkus neįgalumo lygis;
 11 vaikų – vidutinis neįgalumo lygis;
 1 vaikui – lengvas neįgalumo lygis;
 2 pilnamečiams jaunuoliams nustatytas toks darbingumo lygis: vienam – 45 proc., kitam –
55 proc. Vaikinai iš dalies darbingi, pagal prašymą globos įstaigoje gyvens, kol baigs mokslus.
Penkiems Centre gyvenantiems vaikams buvo nustatytas pakartotinis neįgalumo lygis.
2016 m. gruodžio 31 d. Centre gyveno 10 neįgaliais pripažintų vaikų, 2017 metais – 5 vaikai.
Duomenys apie neįgalių vaikų skaičių ir negalios pobūdį pateikti 11 paveiksle.
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11 pav. Vaikų negalios pobūdis (2016 m. gruodžio 31 d. duomenys)
Atsižvelgiant į statistinius duomenis, Centre 2016 metais gyveno 24,39 proc., 2017 metais –
19,23 proc. neįgaliais pripažintų vaikų. Pastaraisiais metais dominuojanti vaikų negalia yra psichikos ir
elgesio sutrikimai.
Duomenys apie vaikų lankymosi pas sveikatos apsaugos specialistus skaičių ir sergamumą
pateikti 4 lentelėje.
4 lentelė. Duomenys apie vaikų lankymosi pas sveikatos apsaugos specialistus skaičių
Sveikatos
apsaugos
specialistų

Kiti atvejai
vaikų
atvejų

Paslaugas gavusių vaikų ir atvejų skaičius
Pirminio lygmens
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Psichologas:
VšĮ Kelmės
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psichikos
sveikatos
centre;
Kelmės rajono
PPT;
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psichologo
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Oftalmologas
Otolaringolog.
Traumatologas
Dermatovener.
Endokrinologas
Reumatologas
Akušerisginekologas
Kardiologas
Pulmonologas
Plastinės ir
rekonstrukcinės
chirurgijos
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Iš pateiktos statistinės informacijos matyti, kad daugiausiai vaikų lankosi pas vaikų ligų
gydytoją (šeimos gydytoją), odontologą (ortodontą), neurologą, psichiatrą, psichologą ir akių ligų
gydytoją.
2017 metais, kaip ir 2016 metais, nemažai dėmesio buvo skiriama profilaktinėms
priemonėms. Vaikai buvo skiepijami nuo gripo, atliekamas tuberkulino mėginys. 5 vaikams šis
mėginys buvo teigiamas, todėl jie buvo siųsti į Šiaulių plaučių ligų kliniką ištirti. Iš jų keturi atvejai
nepasitvirtino, o vienu atveju skirtas ilgalaikis stebėjimas.
Siekiant atkurti ir susigrąžinti sutrikusias funkcijas, praėjusiais metais 3 vaikams buvo
taikomos kompleksinės medicininės reabilitacijos priemonės (fizioterapijos, kineziterapijos,
ergoterapijos ir kt.) Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijoje „Gintaras“, Kelmės rajono ligoninės
konsultacinėje poliklinikoje ir Kelmės rajono vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos centre.
Apsigyvenus Centre, yra ištiriama vaikų sveikatos būklė ir užtikrinamas sveikatos
priežiūros paslaugų prieinamumas, tačiau turėtų būti atkreipiamas dėmesys ir į užkrečiamųjų
ligų profilaktiką, vaikų sveikos gyvensenos ir jos kultūros formavimą.
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad vis daugiau Centre apsigyvenančių vaikų turi elgesio ir
psichinės sveikatos problemų.
2.6. Vaiko socialinės kompetencijos formavimas, rengimas savarankiškam gyvenimui
Pagrindinis socialinių darbuotojų tikslas yra sėkminga atvykusių vaikų adaptacija naujoje
aplinkoje. Stengiamasi sudaryti aplinką, kuo panašesnę į namų. Siekiama, kad gyvenimo sąlygos būtų
tinkamos vaikams augti saugioje aplinkoje, vystytis bei pasiruošti savarankiškam gyvenimui.
Atvykęs vaikas yra supažindinamas su Centro vidaus tvarkos taisyklėmis. Specialistų
komanda, atsižvelgdama į pagrįstus vaiko bei jo artimųjų norus, pasiūlymus, įvertinusi paslaugų
poreikį, sudaro individualų socialinės globos planą. Individualus socialinės globos planas (toliau –
ISGP) sudaromas kiekvienam vaikui. Planas peržiūrimas po pusės metų, pasikeitus aplinkybėms ar
esant kitiems pokyčiams. Tiek teikiant socialines paslaugas, tiek sudarant individualų socialinės globos
planą darbas yra grindžiamas komandiniu principu. Sudarant ISGP, atsižvelgiama į vaiko nuomonę, jo
gebėjimus, gabumus, situaciją vaiko šeimoje, taip pat į vaiko ypatumus, susijusius su jo amžiumi ir
branda, lytimi. Į ISGP sudarymo posėdžius ir peržiūras kviečiami Vaiko teisių apsaugos skyriaus
specialistai, seniūnijų socialiniai darbuotojai, tėvai, artimieji.
Siekiant užtikrinti pilnamečių vaikų gebėjimą įsilieti į visuomenę, likus pusei metų iki vaiko
išvykimo iš Centro sudaromas savarankiško gyvenimo planas: numatomi konkretūs žingsniai, kuriuos
jaunuoliui reikės įveikti pradėjus savarankiškai gyventi, plano įgyvendinimo priemonės, galimi
sunkumai, nurodomi pagalbą galintys suteikti asmenys.
Kasdieniai socialiniai įgūdžiai. Siekiant ugdyti kasdienius gyvenimo įgūdžius, vaikai
mokomi gaminti maistą, skalbtis, planuoti asmeninį biudžetą, nuvykti į banką, naudotis bankomato
teikiamomis paslaugomis, taupyti lėšas, planuoti pirkinius, apsipirkti parduotuvėje (paprašyti, įsigyti
norimą prekę, už ją atsiskaityti, pasiimti grąžą, prekių čekį), naudotis kišenpinigiais, tvarkytis
asmeninėje erdvėje ir bendroje aplinkoje, mokomi mandagaus elgesio, palaikyti draugiškus santykius,
analizuoti konfliktines situacijas, netinkamą elgesį, ieškoti bendrų sprendimo būdų.
Darbinių įgūdžių ugdymas. Įstaigos teritorijoje yra žemės sklypas, kuriame įrengtas daržas,
sodas. Vaikai, padedami šeimynų darbuotojų, sėja (sodina), augina ir prižiūri daržoves, vaisius,
užauginę jas konservavo.

Vaikai yra mokomi prisižiūrėti savo drabužius (skalbti, lyginti, susilankstyti ir tvarkingai
susidėti į spintą, įsisiūti sagą, susisiūti prairusį drabužį), tvarkytis aplinką (pasikloti lovą, nusivalyti
dulkes, išsiplauti kambarį), tvarkyti bendrą aplinką (šluoti takelius, grėbti nukritusius medžių lapus,
rinkti šiukšles, vyresnieji vaikai – pjauti žolę, kasti sniegą).
2017 metais du jaunuoliai išreiškė norą dirbti ir laisvu nuo mokslų laiku įsidarbino privačioje
įmonėje, vasaros atostogų metu du jaunuoliai dirbo girininkijoje.
Mityba ir maisto gamyba. Siekiant rasti daugiau galimybių vaikams mokytis kasdienių
socialinių įgūdžių, padedami šeimynos darbuotojų vaikai maistą gaminosi patys ne tik šeštadieniais,
tačiau ir sekmadieniais, švenčių dienomis, virėjo atostogų metu, taip pat šeštadieniais ir sekmadieniais
maistą gaminosi pagal savo pačių pasiūlytą meniu. Vaikai turėjo galimybę mokytis įsipilti arbatos,
užsitepti sumuštinius, paruošti ir pjaustyti daržoves, virti sriubas, ruošti patiekalus iš mėsos, kepti
bandeles, pyragus, konservuoti daržoves, gaminti kitus maisto patiekalus, taip pat naudotis stalo
įrankiais, pavalgius išsiplauti indus.
2017 metais jaunuoliai kartu su šeimynų socialiniais darbuotojais turėjo galimybę savaitgalių
ir šventinių dienų meniu maisto produktus parduotuvėse įsigyti savarankiškai.
Higienos paslaugos. Centre mažamečiams vaikams ir vaikams, turintiems specialiųjų
poreikių, personalas padeda atlikti asmens higienos procedūras. Praktinių užsiėmimų metu
ikimokyklinio amžiaus vaikai mokomi išsimaudyti, naudotis savo rankšluosčiais, susišukuoti plaukus,
juos susipinti, plautis rankas, kojas, veidą, išsivalyti dantis. Vyresniems vaikams sudaryta galimybė
asmens higiena rūpintis savarankiškai ir pagal poreikius. Jiems buvo akcentuojama maudymosi svarba,
švarių drabužių keitimas, avalynės priežiūra ir tausojimas, savo asmeninių erdvių tvarkymasis,
mokymasis naudotis skalbimo mašinomis.
Ypatinga reikšmė yra teikiama tiek higienai, tiek aplinkos švarai palaikyti. Centro
gyvenamuosius kambarius ir bendro naudojimo patalpas stengiamasi valyti, dezinfekuoti, vėdinti
atsižvelgiant į Lietuvos higienos normų reikalavimus.
Socialiniai darbuotojai, dirbdami su vaikais, savo veikloje dažniausiai taiko pokalbius,
diskusijas, pasitarimus.
Vaiko palydėjimas į savarankišką gyvenimą. Centras planuoja ir įgyvendina vaiko
palydėjimo į savarankišką gyvenimą ar gyvenimo bendruomenėje priemones. Likus pusei metų iki
jaunuolio išvykimo iš įstaigos yra sudaromas savarankiško gyvenimo planas. Plane numatomi
žingsniai, kuriuos jaunuolis turės įveikti pradėjęs gyventi savarankiškai, įgyvendinimo priemonės,
galimi sunkumai, nurodomi asmenys, galintys suteikti pagalbą.
Kiekvienam 15–18 metų amžiaus jaunuoliui sudaromame individualiame socialinės globos
plane daugiausia dėmesio, numatant paslaugas, yra skiriama pasiruošti savarankiškam gyvenimui:
pasirinkti profesiją, nuomotis būstą, mokėti mokesčius, ieškoti darbo, jaunuoliai yra supažindinami su
valstybės garantuojama teisine pagalba, įvairias paslaugas teikiančiomis įstaigomis.
Visi jaunuoliai, sulaukę 16 metų, yra įrašomi į eilę socialiniam būstui gauti.
Centre visi vaikai turi galimybę pasirinkti „savą asmenį“ – įstaigos darbuotoją, kuriam patiki
problemas, yra jo išklausomas. 2015 metais iš 42 vaikų „savą asmenį“ pasirinko 36 vaikai. 2016
metais iš 41 vaiko „savą asmenį“ pasirinko 29 vaikai, 2017 metais iš 26 vaikų pasirinko 20 vaikų.
Jaunuoliui pradėjus gyventi savarankiškai, jei jis neprieštarauja, pagal poreikį „savas asmuo“
ar kitas įstaigos socialinis darbuotojas, bet ne ilgiau kaip trejus metus, gali teikti paramą ieškant darbo,
kreipiantis į įvairias institucijas, patarti ir konsultuoti savarankiško gyvenimo klausimais (pvz., kokius
būtiniausius daiktus įsigyti, kaip leisti sutaupytus pinigus, kur kreiptis iškilus kokiai problemai ir pan.).
2015–2017 metais iš Centro savarankiškai gyventi išėjo 10 vaikų. Per šį laikotarpį, vaikams
pageidaujant, jiems buvo teiktos bendrosios socialinės paslaugos. Duomenys apie iš Centro išėjusių
vaikų skaičių ir jiems teiktas bendrąsias socialines paslaugas pateikti 5 lentelėje.

5 lentelė. 2015–2017 m. iš Centro išėjusių vaikų skaičius ir jiems teiktos bendrosios
socialinės paslaugos
Metai

Iš Centro išėjusių
vaikų skaičius
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laikotarpį
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pabaigoje
(iš viso)

3
3
4
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Vaikams (laikotarpio pabaigoje iš viso) teiktos bendrosios socialinės
paslaugos (paslaugos kodas*), paslauga teikta kartų
201
202
203
204
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9
5
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1

2
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1

16

6
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* informavimas – 201; konsultavimas – 202; tarpininkavimas ir atstovavimas – 203; maitinimo organizavimas – 204;
aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne – 218; transporto organizavimas – 206; sociokultūrinės paslaugos – 207;
asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas – 208; kitos bendrosios socialinės paslaugos (socialinės
paslaugos, organizuojamos atsižvelgiant į specifinius savivaldybės gyventojų poreikius, pvz., maisto produktų nupirkimo,
lydėjimo į įvairias įstaigas ir kt. Prie kitų bendrųjų socialinių paslaugų gali būti priskiriamos atskiros paslaugos iš pagalbos
į namus paslaugų – 200.

Atsižvelgiant į statistinius duomenis, esant poreikiui, jaunuoliai noriai kreipiasi pagalbos į
Centro darbuotojus.
Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T-230 buvo
patvirtintas Globojamų vaikų parengimo savarankiškam gyvenimui tvarkos aprašas. Vadovaujantis
šiuo aprašu, likus trims mėnesiams iki globotinio pilnametystės, socialinės globos įstaiga inicijuoja
vaiko, sukakusio pilnametystės amžių, socialinės adaptacijos bendruomenėje plano sudarymą. Planą
sudarant dalyvauja pats vaikas, įstaigos atstovas, Vaiko teisių apsaugos skyriaus, seniūnijos, Socialinės
paramos skyriaus, Socialinių paslaugų centro atstovai.
Duomenys apie savarankiškai gyventi išėjusių vaikų gyvenamąją vietą pateikti 6 lentelėje.
6 lentelė. 2015–2017 metais iš Centro išėjusių vaikų gyvenamoji vieta
2015–2017 metais iš Centro išėjusių vaikų gyvenamoji vieta
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Atsižvelgiant į statistinius duomenis, iš 10 savarankiškai išėjusių gyventi jaunuolių tik du
jaunuoliai turi nuosavą būstą. Išėję iš globos institucijos neretai jie neturi, kur gyventi. Pasitaiko
situacijų, kad vaikas turi grįžti į savo biologinių tėvų netinkamą gyvenamąją aplinką.
Siekiant užtikrinti vaikų socialinių santykių, socialinės adaptacijos, vertybinės orientacijos
priemonių įgyvendinimą, šeimynų vaikai ir darbuotojai nuolat yra konsultuojami socialinio pedagogo.
Socialinis pedagogas moko vaikus priimtinų visuomenėje bendravimo būdų, emocijų raiškos,
pareigingumo ir atsakomybės, spręsti kylančias problemas, teikia pagalbą planuojant ateities
perspektyvas.
2017 metais socialinis pedagogas individualių užsiėmimų metu atliko per 200 konsultacijų
vaikams pykčio valdymo, problemų sprendimo, santykių užmezgimo ir palaikymo, vertybinių
orientacijų, mokymosi motyvacijos kėlimo, elgesio korekcijos, socialinės adaptacijos, savitvardos,
gerų manierų prie stalo, savivertės ir pasitikėjimo savimi ugdymo temomis, vaikams, turintiems
elgesio problemų, sudaryti 5 elgesio korekcijos planai. Darbuotojai konsultuoti 34 kartus.
Socialinis pedagogas vedė grupinius užsiėmimus šiomis temomis: „Konfliktinių situacijų
valdymas“, „Mokymosi motyvacijos skatinimas“, „Bendravimo įgūdžių ugdymas“, „Konfliktas: kodėl
elgiamės taip, kad konfliktas tik gilėja?“, „Paauglių tapatumas: pritapimo prie bendraamžių kaina“,

„Kaip suvaldyti ir įveikti įniršį?“, „Ar bendravimas internetu gali kelti tikrai rimtą grėsmę sveikos
asmenybės formavimuisi?“, „Jausmų suvokimo bei reiškimo įgūdžių ugdymas“, „Kodėl reikia klausyti
suaugusiųjų“, „Kaip parodyti susirūpinimą kitu žmogumi“, „Kaip pradėti pokalbį“, „Be taip ir be ne “,
„Apatinių rūbelių taisyklė“, „Meluosi – toli nenuvažiuosi“, „Profesija: asmeniniai norai ir galimybės“.
Grupinių užsiėmimų sporto salėje metu žaisti įvairūs žaidimai: „Žuvis ir tinklas“, „Pagauk plojimą“,
„Minų laukas“, „Pelkė“, skatinantys priklausymo grupei pojūtį, bendradarbiavimo, tikslo siekimo
įgūdžius.
Filmų peržiūros ir aptarimai: „Medaus pilna galva“, „Išgelbėti gyvenimą“, „Tėvai ir dukros“,
„Šoklieji bičiuliai“, „Du karžygiai“, „Galima – negalima“, „Žuviukas Nemo“, „Mūšiai už uždarų
durų“, „Išvirkščias pasaulis“, „Paukščiukai“, „Gėrio žaidimas“, „Iš dalies debesuota“.
Paminėta Motinos diena – suorganizuota popietė „Tau, mamyte“.
Inicijuotos ir organizuotos socialinės akcijos. Centras prisijungė prie jau tapusios tradicine
pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“.
Dalyvauta VĮ „Žalioji medija“ organizuotose „Kalėdinėse žaidynėse“ Jonavoje.
Suorganizuota akcija ir joje dalyvauta „Nuo mažumės pažinkime senatvę, kad išmoktume ją
gerbti“. Siekiant, kad vaikai augtų mielaširdingi, empatiški ir nuo mažumės išmoktų gerbti senatvę,
Velykų ir Kalėdų akcijų metu buvo aplankyti vieniši Kukečių seniūnijos seneliai.
Prisijungta prie pilietinio projekto „AŠ UŽ LIETUVĄ“, kurio tikslas – visuomenei sudarant
sąlygas dovanoti gerus darbus Lietuvai, skatinti pilietiškumą mūsų šalyje ir bendruomeniškai pasitikti
Lietuvos 100-metį. Inicijuota akcija „Ištiesti pagalbos ranką garbinga“ ir vykta pas vienišą seniūnijos
senolę padėti.
Prisijungta prie kasmetinės iniciatyvos „Veiksmo savaitė be patyčių“. Suorganizuotas
globotinių susitikimas su policijos pareigūnu A. Valčiuku, aptarti teisės pažeidimai bei atsakomybė.
Per visus 2017 metus dalyvauta Kurtuvėnų regioninio parko NVŠ programoje ,,Jaunieji
reindžeriai‘‘, kurios tikslas – mokyti vaikus meilės gamtai bei jos pažinimo, skatinti ją saugoti.
Parengti šviečiamieji lankstinukai, skrajutės, skaidrės: kartu su vaikais parengtas pristatymas
„Patyčių sąsajos su mokinių psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu“.
Parengti lankstinukai „Pagalba vaikams, turintiems elgesio ir emocijų sutrikimų“, „Vaikų
agresijos priežastys ir jos įveikimo būdai“, „Kaip atpažinti skriaudžiamą vaiką“, „Intrigos darbe –
klastingas būdas pakirpti sparnus“, „Kaip su vaikais kalbėti, o ne ant jų rėkti?“, „Nebijokime
drausminti vaikų“.
Paruoštos skaidrės „Reagavimo į savižudybių riziką Kelmės rajone algoritmas“, kurios
pristatytos darbuotojų susirinkimų metu.
Parengta bei įgyvendinama smurto ir patyčių prevencijos programa „Nesityčiok, geriau
nusišypsok“.
Kuruojama Vaikų taryba. Siekiant užtikrinti savarankiškumą, vaikai yra įtraukiami į įstaigos
veiklos planavimą ir organizavimą. Centre yra įsteigta Vaikų taryba. Jos iniciatyva rengtos šaškių,
tinklinio varžybos, piešimo ant asfalto konkursas.
Dalyvauta Seime vykusiame vaikų globos namų Vaikų tarybų susitikime, kurio tikslas buvo
vaikų globos įstaigose augantiems ir savarankiškam gyvenimui besirengiantiems vaikams suteikti
informacijos aktualiomis temomis bei padiskutuoti rūpimais klausimais.
2.7. Vaikų ugdymo organizavimas ir popamokinė veikla
2017 metais dauguma mokyklinio amžiaus vaikų (80,76 proc.) lankė Elvyravos pagrindinę
mokyklą, profesinio mokymo centrus – 11,54 proc. jaunuolių, Kelmės specialiąją mokyklą – 3,85 proc.
vaikų. Ikimokyklinis ugdymas buvo teikiamas 2 vaikams Elvyravos pagrindinės mokyklos
ikimokyklinio ugdymo klasėje.
12 vaikų yra nustatytas specialiųjų ugdymosi poreikių lygis, iš jų 5 – didelis specialiųjų
ugdymosi poreikių lygis, 7 – vidutinis.
Duomenys apie vaikų ugdymo įstaigas pateikti 12 paveiksle.
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12 pav. Vaikų ugdymo įstaigos (gruodžio 31 d. duomenimis)
Vaikų pažangumo lygis nėra aukštas. 2015 metais gerai mokėsi 3 vaikai (pažangumo
vidurkis – 8,8 balo), 2016 metais – 2 vaikai (pažangumo vidurkis – 8,2).
2017 metais gerai mokėsi 5 vaikai (pažangumo vidurkis 9,0–8,2), iš jų 4 mokėsi pagal
bendrąją ugdymo programą, 1 – pagal pritaikytą ugdymo programą. Kiti vaikai mokėsi vidutiniškai.
Iš visų 58 Centro vaikų 2017 metais pagal pritaikytą programą mokėsi 23 vaikai.
Vaikai aktyviai dalyvavo raiškiojo skaitymo konkurse „Mano svajonių profesija“,
matematikos „Kengūros“ konkursuose ir už puikius pasirodymus buvo apdovanoti padėkos raštais. Du
globotiniai lankė tinklinio treniruotes, žaidė Elvyravos pagrindinės mokyklos komandoje ir iškovojo
pirmąją vietą. Viena mergaitė lankė Dailės mokyklą.
Siekdami užtikrinti tinkamą vaikų ugdymą, šeimynų darbuotojai nuolat bendrauja ir
bendradarbiauja su švietimo įstaigų pedagogais ir kitais specialistais, lankosi mokyklose klasės tėvų ir
visuotiniuose susirinkimuose, ugdymo įstaigų organizuojamose šventėse. Bendradarbiaujant su
Elvyravos pagrindinės mokyklos specialistais aptartos vaikų ugdymosi bei elgesio problemos ir jų
korekcijos būdai. 5 vaikams buvo taikytos elgesio korekcijos priemonės.
Vaikai po pamokų aktyviai lanko mokyklose organizuojamus neformaliojo švietimo
užsiėmimus. Dažniausiai renkasi sporto, muzikos ir informacinių technologijų būrelius.
9 šeimynų vaikai dalyvavo Kelmės specialiosios mokyklos organizuotoje vasaros poilsio
stovykloje.
2.8. Neformalusis vaikų ugdymas
Centre veikia sporto būrelis, kurio tikslas – mokyti vaikus dirbti komandoje, rūpintis savo
sveikata, plėtoti savikontrolės įgūdžius ir fizinio aktyvumo poreikį.
Sporto būrelis organizuojamas du kartus per savaitę po 2–3 val. Sporto būrelį lankė 21 vaikas.
2.9. Vaikų laisvalaikis
Šeimynų darbuotojai savaitgaliais vaikams organizuoja išvykas dviračiais prie vandens
telkinių, maudytis, žvejoti, į mišką – uogauti, žiemą – maitinti žvėrelių, pasivaikščioti, žaidžia su
vaikais kieme, žaidimų aikštelėje ar sporto salėje.
2017 metais visi kartu važiavo į stovyklą „Dengtiltis 2017“, savaitgalį gyveno ir stovyklavo

Kelmės rajono jurtose, linksmai leido laiką Druskininkų slidinėjimo bazėje, pramogų centre
„Akropolis“, vaikai kartu su darbuotojais baidarėmis plaukė Dubysos upe, važinėjo Šiaulių kartingų
trasoje, vyko į alpakų ūkį, žiūrėjo spektaklį „Baltaragio malūnas“, minėjo Vaikų gynimo dieną, giedojo
himną ant piliakalnio, aplankė Medvėgalio kalną ir Šatrijos piliakalnį, Vainagių parką, Kauno
zoologijos sodą, pilį, Uno parką ir IX fortą, dalyvavo šviesų festivalyje „Staro Ryga“ Rygoje, dalyvavo
Kelmės krašto dvaro muziejaus edukacinėje programoje „Kalėdiniai burtai“.
Vaikai dalyvavo užimtumo veiklose „Žalioji palangė“, Kaziuko mugė, akcija „Spalvotas
meduolis“, Kalėdinė mugė.
Linksminosi švęsdami Užgavėnes, Valentino dieną, Kovo 8-osios, Kovo 11-osios, Mindaugo
Karūnavimo paminėjimus, Motinos ir Vaikų gynimo dienas, Heloviną, šventė Velykas, Kalėdas, savo
gimtadienius, Naujųjų metų sutikimą, Advento popietę praleido kartu su Bazilionų parapijos klebonu
T. Ūksu.
Daugiau kaip dešimtmetį vaikai draugauja su savanoriais Shirly Bottolfsen, Norvegijos
karališkosios armijos karininku Kenu R. Brunstadu, Norvegijos karališkųjų oro pajėgų karininku Rolfu
Mortonu Gundalu, Lill Staurvik, kurie prieš didžiąsias metų šventes aplankė įstaigos vaikus. Centre
svečiai susitiko su Kelmės rajono savivaldybės administracija, kurios atstovai padėkojo už ilgametę ir
nuoširdžią draugystę.
Norvegai kartu su vaikais vyko į Šiaulius, kur Akropolyje visi kartu pramogavo: vaišinosi
picerijoje, žiūrėjo kino filmą, už svečių vaikams dovanotus pinigus įsigijo norimą žaislą, drabužį ar
kitą daiktą.
3.

PAGALBA GLOBĖJAMS (RŪPINTOJAMS) IR ĮVAIKINTOJAMS

2016 metais pradėta teikti socialinė paslauga – pagalba globėjams (rūpintojams) ir
įvaikintojams – atrankos, konsultavimo bei mokymų organizavimo paslaugų teikimas suteikiant žinių
ir kompetencijų, reikalingų auginant globojamus (rūpinamus) ir įvaikintus vaikus.
3.1. Įvadiniai mokymai pagal Bendrą globėjų (rūpintojų) ir įtėvių rengimo programą
2017 metais buvo organizuojami įvadiniai mokymai pagal bendrą globėjų (rūpintojų) ir įtėvių
rengimo programą (GIMK), kurių metu būsimieji globėjai (rūpintojai) ir įtėviai įgijo žinių, reikalingų
globojant vaikus, įvertino savo galimybes ir pasirengimą į savo šeimą priimti tėvų globos netekusį
vaiką.
Parengtos 2 globėjų (rūpintojų) grupės:
I grupė. 2017-02-15 iki 2017-04-19 (baigė 8 asmenys),
II grupė. 2017-07-26 iki 2017-09-29 (baigė 6 asmenys).
Lyginant su 2016 metais, 2017 metais įvadinius mokymus baigė 6 asmenimis (4 šeimomis)
mažiau. Atkreiptinas dėmesys, kad 2016 metais įvadinius mokymus lankė daugiau asmenų, giminystės
ryšiu susijusių su globojamu vaiku: 2016 m. – 7 asmenys, 2017 m. – 2 asmenys.
Duomenys apie įvadinių mokymų, vykusių 2016 ir 2017 metų laikotarpiu, palyginimą pateikti
7 lentelėje.
7 lentelė. Įvadinių mokymų, vykusių 2016 ir 2017 metų laikotarpiu, palyginimas

Įvadinius mokymus baigė
Giminystės ryšiu susiję su globojamu vaiku

2016 metai
Asmenys / šeimos
20 / 18
7/7

2017 metai
Asmenys / šeimos
14 / 14
2/2

Darytina prielaida, kad svetimus vaikus ryžtasi globoti (rūpintis) vis daugiau asmenų.
2016–2017 metais įvadinius mokymus baigusių 24 globėjų šeimose gyvena 51 globojamas
(rūpinamas) vaikas. Iš jų 9 globėjai yra susiję giminystės ryšiu su globojamu (rūpinamu) vaiku.

2017 metais parengtos 34 išvados (30 teigiamų ir 4 neigiamos). Iš jų – 17 teigiamų ir
1 neigiama išvada asmenims, norintiems globoti vaikus, 9 teigiamos ir 2 neigiamos išvados dėl
pasirengimo priimti vaiką laikinai svečiuotis, 4 teigiamos ir 1 neigiama išvada dėl papildomo
vertinimo (antro ar trečio vaiko globos (rūpybos)).
Informacija apie parengtas išvadas pateikta 8 lentelėje.
8 lentelė. Parengtos išvados dėl asmenų tinkamumo tapti globėjais (rūpintojais) ir įtėviais, dėl
fizinio asmens pasirengimo priimti vaiką laikinai svečiuotis ir kt.
Parengtos išvados

Norintiems įvaikinti
Norintiems globoti
(rūpinti)
Artimiesiems
giminaičiams,
norintiems globoti
(rūpinti)
Sutuoktinio vaiko
įvaikintojui
Fiziniams asmenims
dėl pasirengimo
priimti vaiką laikinai
svečiuotis
Dėl globos (rūpybos)
kokybės vertinimo
Dėl papildomo
vertinimo (dėl antro ar
trečio vaiko globos
(rūpybos))
IŠ VISO:

Teigiamos

Iš jų asmenys, susiję giminystės
ryšiais su norimu globoti
(rūpinti) ar įvaikinti vaiku
Teigiamos
Neigiamos

Neigiamos

asmenys

šeimos

asmenys

šeimos

asmenys

šeimos

asmenys

šeimos

17

17

1

1

4

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

9

2

2

4

4

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

4

4

1

1

1

1

30

30

4

4

9

9

1

1

Lyginant su ankstesniais metais, 2017 metais išvadų norintiems globoti vaikus parengta tiek
pat – 18 asmenų.
2017 metų pradėtos rengti išvados dėl pasirengimo priimti vaiką laikinai svečiuotis ir
papildomo vertinimo (dėl antro ar trečio vaiko globos (rūpybos)). Parengta 16 išvadų.
Informacija apie parengtas išvadas 2016 ir 2017 metais pateikta 9 lentelėje.
9 lentelė. Parengtų išvadų 2016 ir 2017 metų laikotarpiu palyginimas

Parengtos išvados norintiems vaiką globoti
(rūpintis)
Parengtos išvados dėl pasirengimo priimti
vaiką laikinai svečiuotis
Parengtos išvados dėl papildomo vertinimo
(dėl antro ar trečio vaiko globos (rūpybos) ar

2016 metai
Asmenys / šeimos
18 / 17

2017 metai
Asmenys / šeimos
18 / 18

-

11 / 11

-

5/5

įvaikinimo))
Iš viso

18 / 17

34 / 34

3.2. Konsultavimo ir informavimo paslaugos
Globėjams (rūpintojams), asmenims, norintiems jais tapti, ir globojamiems vaikams buvo
teikiamos konsultavimo ir informavimo paslaugos. Konsultavimo paslaugos, susijusios su šeimoje
kylančiomis problemomis, vaikų globa, giminaičiams teiktos 1 kartą, globojamiems (rūpinamiems)
vaikams – 5 kartus. Informavimo paslaugos bendro pobūdžio klausimais teiktos globėjams
(rūpintojams) – 156 kartus, norintiems globoti asmenims – 22 kartus.
Konsultavimo ir informavimo paslaugos taip pat buvo teikiamos įstaigoje gyvenantiems
vaikams, rengiant juos globai ir įvaikinimui. Šiais metais buvo parengta Vaikų rengimo globai
(rūpybai) šeimoje ar įvaikinimui programa, kuri numato vaiko rengimo globai eigą.
Per 2017 metus įstaigos vaikams 12 kartų teiktos konsultavimo paslaugos ir 12 kartų
informavimo paslaugos. Globėjų šeimose šiais metais apsigyveno 8 įstaigos vaikai.
Duomenys apie konsultavimo, informavimo paslaugas pateikti 10 lentelėje.
10 lentelė. Konsultavimo, informavimo paslaugos
Konsultavimo
informavimo ir
kitos paslaugos

Konsultavimas**** (įrašyti Informavimas***** (įrašyti
atvejų* skaičių)
atvejų** skaičių)
Įstaigoje

Kliento
namuose

Telefonu

IŠ VISO:

Kliento
namuose

4
1

4

Įtėviams
Artimiesiems
giminaičiams
Globojamiems
(rūpinamiems),
įvaikintiems vaikams
Globos namuose
gyvenantiems vaikams

Įstaigoje

21

Norintiems globoti
(rūpinti)
Norintiems įvaikinti
Globėjams
(rūpintojams)

Telefonu

Iš jų asmenys,
susiję
giminystės
ryšiais su vaiku

4

3

155

1

43

1

1

2

1

4

5

12
16

6

3

181

12
13

1

54

****Konsultavimo paslauga – individuali pagalba asmeniui, sprendžiant atvejus, susijusius su socialiniais, psichologiniais, vaikų
ugdymo klausimais, vaikų globa (rūpyba) ar įvaikinimu.
*Konsultavimo atvejis – suteikta viena konsultacija vienam (-ai) asmeniui (šeimai).
*****Informavimo paslauga – bendro pobūdžio informacijos suteikimas asmeniui teisiniais ir kitais klausimais, nukreipimas į kitas
įstaigas dėl pagalbos ir kt.
**Informavimo atvejis – informacijos suteikimas vienam (-ai) asmeniui (šeimai), telefonu ar elektroniniu paštu.

Lyginant su 2016 metais, 2017 metais konsultavimo ir informavimo paslaugų teikta daugiau
kartų.
Konsultavimo, informavimo paslaugų, teiktų 2016 ir 2017 metų laikotarpiu, palyginimas
pateiktas 11 lentelėje.

11 lentelė. Konsultavimo, informavimo paslaugų, teiktų 2016 ir 2017 metų laikotarpiu,
palyginimas

Asmenų, norinčių globoti
(rūpinti) vaikus
Globėjų (rūpintojų)
Artimųjų giminaičių
Vaikų, gyvenančių
globėjų (rūpintojų)
šeimose
Globos namuose
gyvenantiems vaikams
Iš viso

2016 metai
konsultavimas
4

2016 metai
informavimas
14

2017 metai
2017 metai
konsultavimas informavimas
22

5
4

49
3

11
1
1

156
1
4

-

-

12

12

13

66

25

195

3.3. Tęstinės ir kitos paslaugos
Globėjams (rūpintojams) ir įtėviams labai svarbus tęstinių paslaugų užtikrinimas, nes rūpintis
vaikais, kurių raidos poreikiai nebuvo tinkamai tenkinami, nėra lengva. Globėjai, savo šeimose
globojantys vaikus, dažniausiai patiria sunkumų, susijusių su vaikų įgyta patirtimi. Vaikų raida dažnai
būna sutrikdyta dėl netinkamo elgesio, nepriežiūros ir patirtų traumų gyvenant šeimoje. Todėl
globėjams (rūpintojams) ir įtėviams yra svarbios ne tik naujos žinios apie vaikų auginimą ir auklėjimą,
bet ir dalijimasis tarpusavio patirtimi, palaikymas, pastiprinimas. Grupių tikslas – stiprinti šeimas
psichologiškai, padrąsinti ir patarti, palaikyti, dalintis turima patirtimi, sunkumais, kartu ieškoti
sprendimų išgyvenant krizes.
2017 metais suorganizuotos 2 tęstinių mokymų grupės:
I grupė 2017-06-13, tema ,,Vaiko ir jo šeimos ryšių palaikymas. Pagarba ir parama vaiko bei
jo biologinės šeimos ryšiams“ (4 akad. val.). Pirmoje tęstinių mokymų grupėje dalyvavo psichologė
Sniegena Urbelienė;
II grupė 2017-12-07, tema ,,Vaiko ir jo šeimos ryšių palaikymas. Parama vaiko ir jo
biologinės šeimos susitikimams“ (4 akad. val.).
Suorganizuotos 3 savitarpio paramos grupės-susitikimai: I grupė 2017-03-30 (2 akad. val.),
II grupė 2017-06-21 (2 akad. val.), III grupė 2017-11-16 (2 akad. val.)
Informacija apie tęstines ir kitas paslaugas, teiktas 2016 ir 2017 metų laikotarpiu, pateikta
12 lentelėje.
12 lentelė. Tęstinių ir kitų paslaugų, teiktų 2016 ir 2017 metų laikotarpiu, palyginimas
Tęstinės paslaugos ir
kitos paslaugos

Tęstiniai mokymai
Savitarpio paramos
grupės

2016 metai
Grupės, asmenys / šeimos
2 grupės – 16 asmenų / 13 šeimų
2 grupės – 14 asmenų / 11 šeimų

2017 metai
Asmenys / šeimos.
2 grupės – 15 asmenų / 12 šeimų
3 grupės – 23 asmenų / 18 šeimų

3.4. Viešinimas
Daug dėmesio skiriama vaikų globos (rūpybos) ir įvaikinimo viešinimui, skatinant žmones
apsispręsti dėl vaiko globos ar įvaikinimo. Viešinant globą ir įvaikinimą, Kelmės rajone suorganizuoti
6 globos viešinimo renginiai Kelmės rajono seniūnijose, dalyvauta susitikimuose su Kelmės rajono
Liolių pagrindinės mokyklos mokinių tėvais ir darbo biržoje registruotais asmenimis. Taip pat

dalyvauta keturiose (Kelmėje – 3 ir Šiaulių rajone – 1) surengtose šventėse. Visuomenei ir renginio
dalyviams pateikta informacija apie globą ir įvaikinimą, pasidalyta globėjų gerąja patirtimi.
Gruodžio mėnesio pabaigoje suorganizuota Padėkos globėjams šventė, kurios metu visas
dėmesys ir padėkos buvo skirtos globėjams, dėkota už jų šeimos vertybių puoselėjimą globojant ir
auklėjant vaikus, siekiant gerų ir gražių tikslų.
Pagaminta ir Kelmės rajono savivaldybės seniūnijose, įstaigose, šventėse išplatinta reklaminių
priemonių: 150 laiškų, 1252 lankstinukai, 350 skrajučių, 530 reklaminių balionų, 76 reklaminiai
kalendoriai, 570 kišeninių kalendoriukų. Reklamos priemonėmis visuomenei suteikta informacija apie
GIMK mokymus, globą, įvaikinimą, galimybes globoti vaiką ar įvaikinti, apie valstybės ir Kelmės
rajono savivaldybės paramą globėjams (rūpintojams) ir įtėviams. Viešinimui skirta 545,65 Eur.
Informacija apie globos (rūpybos) ir įvaikinimo, GIMK programos viešinimą (reklaminė
atributika, renginiai) pateikta 13 lentelėje.
13 lentelė. Globos (rūpybos) ir įvaikinimo, GIMK programos viešinimas (reklaminė
atributika, renginiai)
Viešinimo priemonės
1. Reklaminė atributika
(lankstinukai, skrajutės,
kalendoriai, atšvaitai ir
kt.).
Pagaminta ir išdalyta: 150
laiškų, 1252 lankstinukai,
350 skrajučių, 530
reklaminių balionų, 76
reklaminių kalendorių, 570
kišeninių kalendoriukų.

Viešinimo data,
renginių akad. val.
skaičius
2017-03-04
2017-03-16
2017-04-06
2017-04-11
2017-05-05
2017-05-10
2017-05-27
2017-06-19
2017-06-21
2017-07-15
2017-07-22
2017-08-12
2017-10-24
2017-10-27
2017-11-02
2017-11-08

2017-11-14
2017-11-15
2017-11-24
2017-12-29
2. RENGINIAI
(susitikimai, šventės,
seminarai ir kt.)
Globos viešinimo renginiai.
Padėkos globėjams šventė

2017-03-16, 2 akad.
val.
2017-04-03, 2 akad.
val.
2017-05-05,1.5 akad.

Viešinimo vieta
Kelmės rajono Kaziuko mugė.
Kelmės rajono Liolių seniūnija.
Kelmės rajono Vaiguvos kultūros namai.
Kelmės rajono Kolainių kaimo
bendruomenės namai.
Kelmės r. Liolių pagrindinė mokykla
Kelmės rajono darbo birža.
Kelmės rajono Liaudies meno šventė
Kelmės rajono Kražių seniūnija.
Kelmės rajono Pakražančio seniūnija.
Kelmės r., Užventis (Užvenčio slėnis).
Šiaulių r., Kurtuvėnai.
Kelmės rajonas, Burbaičiai (Burbaičių
piliakalnis).
Kelmės rajono Šaukėnų seniūnija,
Kelmės rajono savivaldybė.
Kelmės rajono pirminės sveikatos
priežiūros centras.
VšĮ Kelmės turizmo ir verslo
informacijos centras.
Kelmės r. savivaldybė (paramos,
paslaugų centras)
Kelmės apylinkių seniūnija.
Kelmės rajono Kražių seniūnija
Kelmės rajono pirminės sveikatos
priežiūros centras.
Kelmės rajono Lupikų bendruomenės
namai.
Kelmės rajono Liolių seniūnija.
Kelmės rajono Vaiguvos seniūnija.
Kelmės rajono Liolių pagrindinė

„Duok ranką ir eikim
kartu“.

val.
2017-05-10, 1,5 akad.
val.
2017-06-19, 2 akad.
val.
2017-06-21, 2 akad.
val.
2017-10-24, 2 akad.
val.
2017-11-14, 2 akad.
val.
2017-11-15, 2 akad.
val.
2017-12-29, 4 akad.
val.

mokykla.
Kelmės rajono darbo birža.
Kelmės rajono Kražių seniūnija.
Kelmės rajono Pakražančio seniūnija.
Kelmės rajono Šaukėnų seniūnija.
Kelmės apylinkių seniūnija.
Kelmės rajono Kražių seniūnija.
Kelmės rajono Lupikų kaimo
bendruomenės namai.

Parašyta 13 straipsnių ir 12 skelbimų. Visuomenei pateikta informacija apie vaikų globos
namuose augančius vaikus, jų poreikius, pradedamus vykdyti įvadinius, tęstinius GIMK mokymus,
organizuojamus renginius, globos (rūpybos) ir įvaikinimo viešinimą šventėse. Straipsniai ir skelbimai
skelbti interneto puslapiuose www.vijurkai.lt, www.kelme.lt, HTTP://etaplius.lt, laikraštyje ,,Bičiulis“,
Kelmės savivaldybės ir GIMK socialiniuose tinkluose ,,Facebook“.
Informacija apie globos (rūpybos) ir įvaikinimo, GIMK programos viešinimą (straipsniai ir
skelbimai) pateikta 14 lentelėje.
14 lentelė. Globos (rūpybos) ir įvaikinimo, GIMK programos viešinimas (straipsniai ir
skelbimai)
Viešinimo priemonės

Viešinimo data, renginių
akad. val. skaičius

REKLAMA

1. Straipsniai (nurodyti pavadinimus)
,,Kad vaikai laimingi augtų“
,,Įvyko globos ir viešinimo renginys Vaiguvos seniūnijoje“
,,Globos ir viešinimo renginys“
,,Socialinė iniciatyva – nuoširdumo savaitė“
,,Globos viešinimas Kelmės darbo biržoje“
,,Dovanodami nuoširdumą ir globą – apdovanojame save“
,,Globos viešinimas Kelmės miesto šventėje“
,,Dėl globėjų (rūpintojų) ir įtėvių tęstinių mokymų“
,,Laikinas svečiavimasis – galimybė geriau pažinti globojamus vaikus“
,,Baigėsi būsimų globėjų, įtėvių mokymai“
,,Įvyko globos ir viešinimo renginys Šaukėnų seniūnijoje“
,,Pasitarimas dėl paslaugų globėjams (rūpintojams) ir įtėviams“
,,Globos ir įvaikinimo viešinimo susitikimai su Kelmės apylinkių ir
Užvenčio seniūnijų bendruomenės nariais“
2. Skelbimai
,,Prasidės globėjų (rūpintojų) ir įvaikintojų įvadiniai mokymai“
,,Kvietimas dalyvauti globos viešinimo renginyje“
,,Kvietimas dalyvauti globos viešinimo susitikime Vaiguvoje“
,,Dėl globėjų (rūpintojų) ir įtėvių tęstinių mokymų“
,,Globos viešinimas Užvenčio miesto šventėje“

2017-02-01
2017-05-04
2017-05-09
2017-05-11
2017-05-25
2017-05-26
2017-05-31
2017-06-12
2017-10-02
2017-10-27
2017-10-29
2017-11-21
2017-02-13
2017-03-02
2017-05-03
2017-06-09
2017-07-17

,,Įvadiniai globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymai“
,,Globos viešinimas Kurtuvėnų festivalyje“
,,Globos viešinimas Kukečių seniūnijos šventėje“
,,Kvietimas dalyvauti globos viešinimo renginyje“
,, Kvietimas dalyvauti globos viešinimo renginiuose“
,,Kviečiame globėjus (rūpintojus) ir įtėvius į savigalbos grupę“
,,Kviečiame globėjus (rūpintojus) ir įtėvius į tęstinius mokymus“

2017-07-21
2017-07-25
2017-08-14
2017-10-18
2017-11-07–08
2017-11-10
2017-12-04

2017 m. pabaigoje Kelmės miesto centre buvo pastatytas didelis stendas su globos ir
įvaikinimo socialine reklama. Reklama priverčia praeivį stabtelėti, skatina pasidomėti, atkreipti dėmesį
į opias problemas (žr. 1 nuotrauką).

1 nuotrauka. Stendas miesto centre
3.5. Projektas ,,Išpildykim vaikų svajonę augti šeimoje“
2016 m. parengtas ir rugsėjo–gruodžio mėnesiais įstaigoje vykdytas projektas ,,Išpildykim
vaikų svajonę augti šeimoje“, kurio tikslas – skatinti globą ir įvaikinimą Kelmės rajone, teikti
kokybiškas paslaugas globėjams (rūpintojams) ar įtėviams bei jais norintiems tapti. Gautas
finansavimas projekto veikloms vykdyti – 1504,20 Eur.
2017 metais projektas pratęstas tomis pačiomis sąlygomis ir vykdytas balandžio–gruodžio
mėnesiais. Gautas finansavimas – 1500,00 Eur.
Projekte numatytoms veikloms įgyvendinti įsigytos mokymams, globai viešinti reikalingos
priemonės, mobilusis telefonas, įvairios kanceliarinės ir kitos prekės.
Atestuoti socialiniai darbuotojai tobulino savo profesinę kvalifikaciją dalyvaudami 16 val.
teoriniuose ir praktiniuose mokymuose (2 darbuotojai) ir 16 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo
mokymuose (3 darbuotojai).
4. SOCIALINĖ PERTVARKA
Lietuvoje yra diegiama socialinė pertvarka, kuria siekiama įgyvendinti perėjimą nuo
institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos kūrimo. Strateginis šios

pertvarkos tikslas – kurti kompleksiškai teikiamų paslaugų sistemą, kuri sudarytų galimybes
kiekvienam vaikui ar jo šeimai (globėjams, rūpintojams) gauti individualias pagal poreikius paslaugas
ir reikiamą pagalbą bendruomenėje, o kiekvienam likusiam be tėvų globos vaikui augti saugioje ir jo
raidai palankioje aplinkoje biologinėje, jos nesant – įtėvių, globėjų šeimoje.
Įstaigos iniciatyva ir Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 29 d. sprendimu
patvirtintas Kelmės rajono savivaldybės vaikų socialinės globos sistemos pertvarkos 2018–2020 metų
veiksmų planas.
5. SOCIALINĖ PARTNERYSTĖ
Įgyvendinant įstaigos nuostatuose numatytus veiklos tikslus, bendradarbiaujama su
socialiniais partneriais ir kitomis įstaigomis:
Kelmės rajono savivaldybės administracija;
Kelmės rajono Kukečių seniūnija;
Telšių apskrities VPK Kelmės rajono policijos komisariatu;
Kelmės rajono socialinių paslaugų centru;
Kelmės rajono Elvyravos pagrindine mokykla;
Kelmės rajono profesinio rengimo centru;
Šiaulių profesinio rengimo centru;
Kelmės specialiąja mokykla;
Kelmės rajono pedagogine psichologine tarnyba;
Kelmės rajono Liolių socialinės globos namais;
Akmenės rajono vaikų globos namais;
Raseinių rajono vaikų globos namais;
Kuršėnų rajono vaikų globos namais;
Kelmės rajono Rotary klubu;
Europos socialinių fondų agentūra;
„Žalgirio“ fanų klubu;
Kelmės rajono bitininkų draugija;
p. Shirley Bottolfsen ir jos draugais karininkais Kenu Richardu Brunstadu ir Rolfu Mortonu
Gumdalu iš Norvegijos.
6. APSKAITOS POLITIKA
Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centro ataskaitos rengiamos, vadovaujantis VSAFAS
reikalavimais, teikiamos pagal Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nurodymus su paaiškinimais.
Centro apskaitai tvarkyti naudojama UAB „Nevdos“ finansų valdymo ir apskaitos informacinė sistema
„Biudžetas VS“. Apskaitos politika vykdoma vadovaujantis pagrindiniais suprantamumo, svarbumo,
veiklos tęstinumo, apskaitos pastovumo principais. Apskaita organizuojama taip, kad įstaigos finansinė
būklė būtų tiksliai ir teisingai parodyta buhalterinėje apskaitoje ir finansinėse ataskaitose.
Didžiąją Centro biudžeto dalį sudaro savivaldybės biudžeto lėšos įstaigos veiklai įgyvendinti.
Duomenys apie įstaigos biudžetą pateikti 15 lentelėje.
15 lentelė. Įstaigos biudžetas
Šaltiniai
Savivaldybės biudžeto lėšos:
Išlaidoms finansuoti
Darbo užmokestis
Socialinio draudimo įmokos
Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)
Ryšių paslaugos

Patvirtintas planas tūkst. Eur Faktinės išlaidos tūkst. Eur
341,7
341,7
326,7
326,7
208,0
208,0
64,3
64,3
0,3
0,3
0,9
0,9

Transporto išlaikymas
Kitos prekės
Komandiruotės
Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas
Kvalifikacijos kėlimas
Komunalinės paslaugos
Kitos paslaugos
Darbdavio socialinė parama
Kiti pastatai ir statiniai
Mašinos ir įrenginiai
Bendrosios dotacijos kompensacija
Darbo užmokestis
Socialinio draudimo įmokos
Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)
Apranga ir patalynė
Kitos prekės
Komunalinės paslaugos
Kitos paslaugos
Transporto priemonės
Kitos mašinos ir įrenginiai
Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių
įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui
laipsniškai įgyvendinti
Darbo užmokestis
Socialinio draudimo įmokos
Biudžetinių įstaigų pajamos
Mityba
Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)
Transporto išlaikymas
Apranga ir patalynė
Kitos prekės
Komunalinės paslaugos
Kitos paslaugos
Iš viso:
Projektas „Išpildyk vaikų svajonę augti šeimoje“

6,3
18,8
0,4
5,7
1,6
14,1
5,9
0,4
5,4
9,6
107,3
53,8
16,3
0,1
1,1
17,8
2,5
0,5
1,0
14,2

6,3
18,8
0,4
5,7
1,6
14,1
5,9
0,4
5,4
9,6
107,3
53,8
16,3
0,1
1,1
17,8
2,5
0,5
1,0
14,2

7,4

7,4

5,7
1,7
64,7
39,9
2,5
2,9
7,3
4,7
1,5
5,9
521,1
1,5

5,7
1,7
64,6
39,9
2,5
2,9
7,3
4,7
1,5
5,8
521,0
1,5

2017 metų pradžioje ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė – 591 378,0 Eur.
2017 metais baigti Centro teritorijos aptvėrimo tvora darbai, kurie kainavo 5,4 tūkst. Eur,
kietojo kuro katilo pritaikymas kūrenti granulėmis – 9,6 tūkst. Eur.
Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. T-331 Centrui
skirta Bendruomeniniams vaikų globos namams įrengti ir pritaikyti gyventi iki 10 globotinių
35 957,0 Eur, iš jų išlaidos prekėms ir paslaugoms – 20 737,0 Eur, ilgalaikiam turtui įsigyti –
15 220,0 Eur. Visos lėšos panaudotos pagal paskirtį.
2017 metais biologinio turto nurašyta už 99,9 Eur.
Visiškai nudėvėto, tačiau vis dar Centro veikloje naudojamo materialiojo turto įsigijimo
savikaina 2017 m. gruodžio 31 d. sudarė 71 657,34 Eur (2 automobiliai, kompiuteriai, skalbimo
mašinos, žoliapjovė, baldai, virtuvės įranga ir kt.).
7.

ATLIKTI PATIKRINIMAI, IŠVADOS, REKOMENDACIJOS

Kelmės valstybinė maisto ir veterinarijos tarnybos patikrinimas atliktas 2017-05-10
(Nr. 35 VMĮP-24).
Pažeidimai ir trūkumai buvo pašalinti iki nurodytos datos.

8.

PROBLEMOS, JŲ SPRENDIMO BŪDAI

Pagrindinės problemos kyla dėl bendruomeninių paslaugų trūkumo, įstatymų kaitos. Situacija
iš dalies pagerėtų įgyvendinus Kelmės rajono savivaldybės vaikų socialinės globos sistemos
pertvarkos 2018–2020 metų veiksmų planą.
_____________________

