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I SKYRIUS 

VADOVO ŽODIS 

 

Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centro (toliau – Centras) pagrindinė paskirtis – 

sudaryti galimybes kiekvienam vaikui ar jo šeimai (globėjams, rūpintojams), atsižvelgiant į 

individualius poreikius, gauti paslaugas ir reikiamą pagalbą bendruomenėje, o kiekvienam likusiam 

be tėvų globos vaikui augti saugioje ir jo raidai palankioje aplinkoje, jos nesant – įtėvių, globėjų 

šeimoje, išskirtiniu atveju Bendruomeniniuose vaikų globos namuose. 

Šiam tikslui pasiekti 2020 metais buvo organizuojamos ir teikiamos kokybiškos socialinės 

paslaugos vaikui ir/ar jo šeimai (globėjams, rūpintojams)  Globos centre, Bendruomeniniuose vaikų 

globos namuos “Šypsena”, Vaiko globos (rūpybos) skyriuje, Krizių skyriuje.  

Bendradarbiaujant su Kelmės rajono savivaldybės administracija, Kelmės rajono socialinių 

paslaugų centru, Valstybės vaiko teisių apsaugos tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos Kelmės skyriumi ir nuosekliai įgyvendinant Perėjimo nuo institucinės globos prie 

šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 

2014–2020 metų veiksmų planą, Kelmės rajono savivaldybėje beveik pasiektas institucinės 

socialinės globos decentarlizacijos tikslas. Centro Vaiko globos (rūpybos) skyriuje sumažintas 

globojamų (rūpinamų) vaikų skaičius. 

Prie kokybiškų socialinių paslaugų teikimo ir jų įgyvendinimo ženkliai prisidėjo Centro 

įgyvendinami projektai, tai: 

●  Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos projektas „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams 

(rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“. Projekto įgyvendinimo laikotarpis nuo 

2018-12-31 iki 2022-12-31. Globos centro specialistai globojamiems (rūpinamiems), prižiūrimiems, 

įvaikintiems vaikams ir jų globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įvaikintojams bei  jų 

šeimų nariams, ketinantiems globoti (rūpintis), teikti budinčio globotojo paslaugas ar įvaikinti teikė 

konsultavimo ir informavimo paslaugas, organizavo mokymus ketinantiems globoti (rūpinti), 

įvaikinti ar teikti budinčio globotojo paslaugas; savitarpio pagalbos ir mokymų grupes; ryšių 

palaikymą su tėvais ir artimaisiais; globos koordinatoriaus pagalbą; laikiną atokvėpį krizės metu; 

laikiną apgyvendinimą ir laikinąją vaiko globą pas budinčius globotojus. 

●  Nuo 2019-11-29 įstaigoje vykdomas projektas „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, 

taikant EQUASS kokybės sistemą“. Projekto metu siekiama gerinti socialinių paslaugų kokybę, 

taikant Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos reikalavimus ir sertifikuoti 

EQUASS Assurance kokybės ženklu socialinę paslaugą – pagalbą globėjams (rūpintojams), 

budintiems globotojams, įvaikintojams ir šeimynų dalyviams. 

 

II SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMĄ, JŲ 

KIEKYBINIUS IR KOKYBINIUS RODIKLIUS 

 

Centro veiklos planas ir ataskaita parengti atsižvelgiant į Kelmės rajono savivaldybės 

2019–2021 metų strateginio veiklos plano programos socialinių paslaugų programą (4). Programos 

tikslas – išvystyti socialines paslaugas (4.1), gerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą 

(4.1.2). 

 

1. Teikiamų socialinių paslaugų kokybės užtikrinimas ir plėtra 

 

2020 metais socialinės globos paslaugos be tėvų globos (rūpybos) likusiems vaikams 

teiktos Bendruomeniniuose vaikų globos namuose „Šypsena“ (toliau – BVGN) ir Vaiko globos 

(rūpybos) skyriuje.  

Aštuonių vietų BVGN socialinės paslaugos teiktos 11 be tėvų globos (rūpybos) 

likusių vaikų, iš jų 8 vaikai gyveno BVGN, 3 - apgyvendinti iš institucinių vaikų globos namų. 
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1 lentelė. BVGN gyvenusių vaikų skaičius pagal amžių 
Amžiaus tarpsnis 11 100 proc. 

0–3 m. 0 0 

4–6 m. 2 18,18 

7–14 m. 5 45,46 

15–18 m. 4 36,36 

Per 18 m. 0 0 

 

BVGN daugiausiai gyvena 7–14 metų ir vyresni vaikai. 

 

2 lentelė. 2019 – 2020 metais BVGN gyvenusių vaikų skaičius (procentais) pagal amžių, 

palyginimas 
Amžiaus tarpsnis 2019 metai 2020 metai 

0–3 m. 6,25 0 

4–6 m. 6,25 18,18 

7–14 m. 62,5 45,46 

15–18 m. 25,0 36,36 

Per 18 m. 0 0 

 

Lyginant su 2019 metais, 2020 metais BVGN daugiausiai gyvena 7–14 metų ir vyresni 

vaikai. Tai paauglystės amžiaus vaikai, kuriems reikalinga nuolatinė specialistų pagalba ir 

patarimai. 

 

3 lentelė. BVGN gyvenusių vaikų skaičius pagal globos rūšį 
Globos (rūpybos) rūšis 11 100 proc. 

Laikinoji 0 0 

Nuolatinė 11 100 

Apgyvendintas vaikų skaičius, nenustačius globos (rūpybos) 0 0 

 

4 lentelė. 2019 – 2020 metais BVGN gyvenusių vaikų skaičius (procentais) pagal globos rūšį, 

palyginimas 
Globos (rūpybos) rūšis 2019 metai 2020 metai 

Laikinoji 31,25 0 

Nuolatinė 68,75 100 

Apgyvendintas vaikų skaičius, nenustačius globos (rūpybos) 0  

 

Lyginant su 2019 metais, 2020 metais BVGN daugiausiai gyvena vaikai, kuriems nustatyta 

nuolatinė globa (rūpyba). 

5 lentelė. Vaikų išvykimo iš BVGN skaičius ir priežastys 
                                                       Mėnesiai 

Priemonės pavadinimas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Iš 

viso 

Iš viso išvyko: - - 2 1 - - - - 1 - - - 4 

Išvyko sulaukę pilnametystės - - - 1 - - - - - - - - 1 

Išvyko mažametis vaikas kartu su motina - - - - - - - - - - - - 0 

Grąžinti į biologinę šeimą - - - - - - - - - - - - 0 

Išvyko pas globėjus (rūpintojus) - - 2 - - - - - 1 - - - 3 

 

Atsižvelgiant į statistinius duomenis, 3 vaikai išvyko gyventi į globėjų šeimą, 1 vaikas 

sulaukė pilnametystės ir išvyko gyventi savarankiškai. Atkreiptinas dėmesys, kad nei vienas vaikas 

negrįžo į savo biologinę šeimą.  

 

6 lentelė. 2019 – 2020 metais vaikų išvykimo iš BVGN skaičius ir priežastys, 

palyginimas 
Priemonės 

pavadinimas 

Metai 

Išvyko sulaukę 

pilnametystės 

Išvyko mažametis 

vaikas kartu su 

motina 

Grąžinti į biologinę 

šeimą 

Išvyko pas globėjus 

(rūpintojus) 

Iš viso 
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2019 1 1 2 4 8 

2020 1 0 0 3 4 

Lyginant su 2019 metais, 2020 metais iš BVGN daugiausiai vaikų išvyksta į globėjų 

šeimas. 

 

Globotiniams (rūpintiniams) buvo teikiamos apgyvendinimo, maitinimo organizavimo, 

aprūpinimo drabužiais, sveikatos priežiūros organizavimo, informavimo, konsultavimo paslaugos 

ugdant kasdieninius gyvenimo bei socialinius įgūdžius, tarpininkavimo ir atstovavimo bei 

sociokultūrinės paslaugos.  

Teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, vaikai buvo tikrinami profilaktiškai, skiepijami 

pagal skiepų kalendorių, susirgę konsultuojami šeimos gydytojo, esant poreikiui siunčiami kitų 

specialistų konsultacijoms. Buvo rūpinamasi vaikų dantų priežiūra ir gydymu.  

 

7 lentelė. BVGN neįgalių vaikų skaičius ir negalios lygis 
Iš viso vaikų: 11 100 proc. 

Iš jų nustatytas neįgalumas 2 18,18 

sunkus 0 0 

vidutinis 2 18,18 

lengvas 0 0 

 

8 lentelė. 2019 – 2020 metais BVGN neįgalių vaikų skaičius ir negalios lygis (procentais), 

palyginimas 
 2019 metai 2020 metai 

Iš jų nustatytas neįgalumas 18,75 18,18 

sunkus 0 0 

vidutinis 12,25 18,18 

lengvas 6,25 0 

 

Lyginant su 2019 metais, 2020 metais BVGN gyvenančių neįgalių vaikų skaičius panašus. 

Atkreiptinas dėmesys, kad pastaraisiais metais vaikų neįgalumo nustatymo kriterijus – psichikos ir 

(ar) intelekto sutrikimai, elgesio ir emocijų sutrikimai. 

 

9 lentelė. BVGN gyvenusių vaikų ugdymo įstaigos  
Iš viso vaikų: 11 100 proc. 

Elvyravos pagrindinė mokykla 8 72,7 

Kelmės specialioji mokykla 1 9,1 

Šiaulių profesinio mokymo centras 1 9,1 

„Kūlverstuko“ lopšelis darželis 1 9,1 

 

Aštuoni BVGN gyvenančių vaikų lankė Elvyravos pagrindinę mokyklą, 1 – Kelmės 

specialiąją mokyklą. 1 jaunuolis pasirinko profesinio mokymo centrą Šiauliuose. Ikimokyklinio 

amžiaus 1 vaikas buvo ugdomas Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelyje-darželyje. 

 

10 lentelė. 2019 – 2020 metais BVGN gyvenusių vaikų ugdymo įstaigos (procentai), 

palyginimas  
 2019 metai 2020 metai 

Elvyravos pagrindinė mokykla 81,25 72,7 

Kelmės specialioji mokykla 0 9,1 

Šiaulių profesinio mokymo centras 12,50 9,1 

„Kūlverstuko“ lopšelis darželis 6,25 9,1 

 

Lyginant su 2019 metais, 2020 metais didžioji dalis BVGN gyvenančių vaikų lankė 

Elvyravos pagrindinę mokyklą.  

 

11 lentelė. BVGN gyvenantiems vaikams nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai 
Iš viso vaikų: 11 100 proc. 
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Iš jų spec. ugdymosi poreikiai  9 81,82 

labai dideli 0 0 

Dideli 2 18,18 

Vidutiniai 6 54,54 

Lengvi 1 9,1 

 

Atkreiptinas dėmesys, kad 81,82 proc. BVGN gyvenusių vaikų nustatyti specialieji 

ugdymosi poreikiai.  

 

12 lentelė. 2019 – 2020 metais BVGN gyvenantiems vaikams nustatyti specialieji 

ugdymosi poreikiai (procentais), palyginimas 
 2019 metai 2020 metai 

Iš jų spec. ugdymosi poreikiai  56,25 81,82 

labai dideli 0 0 

Dideli 6,25 18,18 

vidutiniai 37,5 54,54 

lengvi 12,50 9,1 

 

Lyginant su 2019 metais, 2020 metais BVGN gyvenančių vaikų specialiųjų ugdymosi 

poreikis ženkliai išaugo (25,57 proc.). 

 

Vaikų ugdymosi gebėjimai skirtingi: 2 vaikų mokymosi vidurkis siekė apie 8 balus, 1 

vaiko – 7 balus ir 1 – 6 balus. Stiprinant mokymosi motyvaciją individualiai dirbta su 6 vaikais, 

kuriems buvo reikalinga nuolatinė pagalba atliekant namų darbus.  

Praėjusiais metais nei vienas globotinis (rūpintinis) nedalyvavo olimpiadoje. Mokykloje 

lankė sporto būrelį 4 vaikai, dailės būrelį – 1 vaikas, informacinių technologijų būrelį – 1 vaikas. 

 

Psichologo grupinių užsiėmimų metu buvo ugdomi globotinių bendravimo, 

bendradarbiavimo, tinkamo elgesio įgūdžiai, stiprinamas jų emocinis stabilumas, savivertė, 

savikontrolė, savasties pažinimas. Individualių psichologo konsultacijų metu ieškoma globotinių 

asmenybinių problemų ir tarpasmeninių santykių sprendimų, teikiama emocinė parama ir 

palaikymas. Vaikai sužinojo ir išmoko visuomenėje priimtinų konfliktų sprendimų būdų, tapo 

emociškai stabilesni, ramesni, norintys daugiau bendrauti tarpusavyje ir su darbuotojais. 

Daug dėmesio buvo skiriama individualiam darbui su vaikais. Individualių pokalbių metu 

buvo analizuojamos konfliktinės situacijos, mokoma prisiimti atsakomybę už savo sprendimus, 

kalbamasi apie ateities planus, profesijos pasirinkimą, ugdomi asmeninio biudžeto planavimo 

įgūdžiai. Daug savarankiškumo įgūdžių vaikai įgijo kartu su darbuotojais sudarydami meniu, 

gamindami įvairius patiekalus, vykdami apsipirkti. Vaikai išmoko parduotuvėje atsiskaityti banko 

kortele, išsirinkti produktus, drabužius atsižvelgdami į jų kokybę.  

Tarpininkaudami ir atstovaudami socialiniai darbuotojai lydėjo vaikus į įvairias įstaigas: 

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyrių Kelmės rajone (toliau – Valstybės vaiko 

teisių ir įvaikinimo tarnyba), gydymo įstaigas, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą, 

Valstybinę mokesčių inspekciją, Socialinės paramos skyrių, dalyvavo teisminiuose procesuose, 

kreipėsi į antstolius dėl priteisto materialinio išlaikymo iš tėvų išieškojimo, lankėsi ugdymo 

įstaigose organizuojamuose susirinkimuose, įvairiose šventėse ir renginiuose.  

Plečiant globotinių (rūpintinių) pažintinį akiratį buvo suorganizuota kultūrinių, pažintinių, 

darbinių veiklų, valstybinių, religinių, BVGN tradicinių švenčių, išvykų į vaikų pageidaujamus 

renginius ar vietoves, kultūrinius renginius: Laisvės gynėjų dienos minėjimas; Vasario 16-osios – 

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas; Mamos dienos popietė; Sveikuoliškų užkandžių 

popietė; Šv. Velykų popietė; edukacinė popietė su su tautodailininku; popietė Tėvo dienai paminėti; 

Tarptautinė vaikų gynimo dienos šventė; edukacinė popietę – tapyba ant šilko; išvyka prie jūros; 

išvyka į Kryžkalnį aplankyti Lietuvos partizanų memorialą; kartu su kaimo bendruomene pažintinis 

žygis dviračiais; edukacinė popietė Žemaitės viešojoje bibliotekoje; kūrybinė popietė „Rudens 

spalvos“; popietė tarptautinei tolerancijos dienai paminėti; Helovyno šventė; kūrybinė popietė 
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„Kalėdinio žaisliuko gaminimas“; edukacinė popietė „Padėk miško žvėreliams ir paukščiams 

žiemą“; Šv. Kūčių, Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų išvakarių šventimas. 

Globotinių (rūpintinių) šeimoms buvo nuolat teikiamos informavimo paslaugos 

(informacija apie pakitusią vaikų sveikatos būklę, organizuojamus ISGP sudaromus planus ir jų 

peržiūras). Socialiniai darbuotojai su tėvais palaikė ryšį telefonu, domėjosi pokyčiais šeimoje, 

konsultavo dėl ryšių palaikymo su vaikais, kylančių tarpusavio bendravimo problemų. Tėvams 

buvo sudaromos sąlygos bendrauti su vaikais telefonu, laikantis saugos reikalavimų, aplankyti juos 

BVGN.  

Kiekvienais metais atliekama anoniminė vaikų apklausa, kurios tikslas – išsiaiškinti vaikų 

nuomonę apie BVGN teikiamų paslaugų kokybę. Visi apklausoje dalyvavę vaikai patenkinti 

įstaigoje teikiamomis maitinimo paslaugomis, yra patenkinti maisto kokybe. 

 

Vaiko globos (rūpybos) skyriuje be tėvų globos likusiems vaikams teiktos 

apgyvendinimo, maitinimo organizavimo, aprūpinimo drabužiais, sveikatos priežiūros 

organizavimo, informavimo, konsultavimo paslaugos ugdant kasdieninius gyvenimo bei socialinius 

įgūdžius, tarpininkavimo ir atstovavimo bei sociokultūrinės paslaugos.  

2020 metais Vaiko globos (rūpybos) skyriuje iš viso gyveno 17 be tėvų globos likę vaikai. Į 

Vaiko globos (rūpybos) skyrių naujai atvyko 6 vaikai iš biologinių šeimų, o išvyko 12 vaikų. 

 

13 lentelė. Vaikų išvykimo iš Vaiko globos (rūpybos) skyriaus skaičius ir priežastys 
                                         Mėnuo 

Priemonės pavadinimas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Iš 

viso 

Apgyvendinti BVGN  - - 2 - 1 - - - - - - - 3 

Grąžinti į biologinę šeimą - - - - - - - - - - - - 0 

Agyvendinti Krizių skyriuje - - - - - - - - - - - - 0 

Apgyvendinti globėjų šeimoje 3 - - - - - - - - - - - 3 

Išvyko gyventi savarankiškai -  - - - - - - - - - - 0 

 

2016 metais buvo apgyvendintas 71 be tėvų globos likęs vaikas, 2017 metais – 58 be tėvų 

globos likę vaikai, 2018 metais – 47 vaikai, 2019 metais – 41 vaikas, 2020 metais – 17 vaikų. 

Atkreiptinas dėmesys, kad be tėvų globos likusių vaikų apgyvendinimas Vaiko globos (rūpybos) 

skyriuje kasmet ženkliai mažėja. 

 

14 lentelė. 2019 – 2020 metais Vaikų išvykimo iš Vaiko globos (rūpybos) skyriaus 

skaičius ir priežastys, palyginimas 
           

Priemonės 

pavadinimas 

Metai 

Apgyvendinti 

BVGN 

Grąžinti į 

biologinę šeimą 

Agyvendinti 

Krizių skyriuje 

Apgyvendinti 

globėjų šeimoje 

Išvyko gyventi 

savarankiškai 

Iš viso 

2019 5 19 1 1 4 30 

2020 3 0 0 3 0 6 

Lyginant su 2019 metais, 2020 metais nei vienas be tėvų globos vaikas nebuvo gražintas į 

biologinę šeimą. 

 

15 lentelė. Vaiko globos (rūpybos) skyriuje gyvenusių vaikų skaičius pagal amžių 
Amžiaus tarpsnis 17 100 proc. 

0–3 m. 1 5,89 

4–6 m. 1 5,89 

7–14 m. 10 58,8 

15–18 m. 4 23,53 

Per 18 m. 1 5,89 

 

16 lentelė. 2019 – 2020 metais  Vaiko globos (rūpybos) skyriuje gyvenusių vaikų skaičius 

pagal amžių (procentais), palyginimas 
Amžiaus tarpsnis 2019 metai 2020 metai 
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0–3 m. 12,19 5,89 

4–6 m. 9,76 5,89 

7–14 m. 51,22 58,8 

15–18 m. 24,39 23,53 

Per 18 m. 2,44 5,89 

 

Lyginant su 2019 metais, 2020 metais Vaiko globos (rūpybos) skyriuje daugiausiai gyvena 

7–14 metų ir vyresni vaikai. Tai paauglystės amžiaus vaikai, kuriems reikalinga nuolatinė 

specialistų pagalba ir patarimai. 

 

17 lentelė. Vaiko globos (rūpybos) skyriuje gyvenusių vaikų skaičius pagal globos rūšį 
Globos (rūpybos) rūšis 17 100 proc. 

Laikinoji 5 29,42 

Nuolatinė 6 35,29 

Apgyvendintų vaikų skaičius, nenustačius globos 

(rūpybos) 

6 35,29 

 

18 lentelė. 2019 – 2020 metais  Vaiko globos (rūpybos) skyriuje gyvenusių vaikų skaičius pagal 

globos rūšį (procentais), palyginimas 
Globos (rūpybos) rūšis 2019 2020 

Laikinoji 70,73 29,42 

Nuolatinė 7,32 35,29 

Apgyvendintų vaikų skaičius, nenustačius globos 

(rūpybos) 

21,95 35,29 

 

Lyginant su 2019 metais, 2020 metais Vaiko globos (rūpybos) skyriuje daugiausiai gyvena 

vaikai, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba). 

 

19 lentelė. Vaiko globos (rūpybos) skyriuje gyvenusių neįgalių vaikų  

skaičius ir negalios lygis 
Iš viso vaikų ir jaunuolių: 17 100 proc. 

Iš jų nustatytas neįgalumas 6 35,29 
sunkus 1 5,89 
vidutinis 4 23,52 
lengvas 0 0 
25 proc. darbingumo lygis 0 0 
35 proc. darbingumo lygis 1 5,89 

 

20 lentelė. 2019 – 2020 metais Vaiko globos (rūpybos) skyriuje gyvenusių neįgalių vaikų  

skaičius ir negalios lygis (procentais), palyginimas 
Iš viso vaikų ir jaunuolių: 2019 metai 2020 metai 

Iš jų nustatytas neįgalumas 21,95 35,29 
sunkus 2,44 5,89 
vidutinis 12,19 23,52 
lengvas 2,44 0 
25 proc. darbingumo lygis 2,44 0 
35 proc. darbingumo lygis 2,44 5,89 

 

Lyginant su 2019 metais, 2020 Vaiko globos (rūpybos) skyriuje vaikų, kuriems nustatytas 

neįgalumas padidėjo 13,35 proc. Atkreiptinas dėmesys, kad pastaraisiais metais vaikų neįgalumo 

nustatymo kriterijus – psichikos ir (ar) intelekto sutrikimai, elgesio ir emocijų sutrikimai. 

 

21 lentelė. Vaiko globos (rūpybos) skyriuje gyvenusiems vaikams  

nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai 
Iš viso vaikų: 17 100 proc. 

Iš jų spec. ugdymosi poreikiai  6 35,29 
labai dideli 1 5,89 
Dideli 5 29,42 
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vidutiniai 0 0 
lengvi 0 0 

 

 

22 lentelė. 2019 – 2020 metais Vaiko globos (rūpybos) skyriuje gyvenusiems vaikams  

nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai (procentais), palyginimas 
Iš viso vaikų: 2019 metai 2020 metai 

Iš jų spec. ugdymosi poreikiai  41,46 35,29 
labai dideli 0 5,89 
Dideli 19,51 29,42 
vidutiniai 21,95 0 
lengvi 0 0 

 

Lyginant su 2019 metais, 2020 metais BVGN gyvenantiems vaikams specialiųjų ugdymosi 

poreikis nežymiai kito (25,57 proc.). 

 

6 globotiniams nustatytas neįgalumas. Iš jų vienam nustatytas II lygio nuolatinės slaugos 

poreikis, vienam – I lygio nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis. Vienam jaunuoliui nustatytas 

35 proc. darbingumas.  

Atsižvelgiant į statistinę informaciją, vaikų, apgyvendinamų Vaiko globos (rūpybos) 

skyriuje, skaičius kasmet mažėja. Šeši vaikai apgyvendinti nenustačius globos (rūpybos). 2 vaikai 

Centre gyvena 9 metus. 

Atkreiptinas dėmesys, kad į Vaiko globos (rūpybos) skyrių vaikai dažniausiai patenka iš jų 

biologinių šeimų. Mažėja vaikų skaičius, apgyvendinamų pakartotinai.  

Vaikų amžius pastaraisiais metais – daugiausia 7–14 metų ir vyresni vaikai. 

Pastaraisiais metais vis daugiau vaikų apgyvendinama su psichikos ir (ar) intelekto 

sutrikimais, dideliais elgesio ir emocijų sutrikimais. 

Vaiko globos (rūpybos) skyriuje gyvenamoji aplinka yra kuriama pagal šeimai artimos 

aplinkos modelį – šeimynų principu.  

2020 metais buvo užtikrinamas galimas vienam vaikui tenkantis 6 m
2
 gyvenamasis plotas 

ir sudarytos galimybės viename kambaryje gyventi 2 arba 1 vaikui. Gyvenamoji aplinka atitinka 

higienos normų reikalavimus. 
 

Vaiko globos (rūpybos) skyriuje įrengti kambariai pamokoms ruošti, virtuvėlės, sporto 

salė, sporto aikštelė, kitos patalpos užtikrina sąlygas vaikams gyventi, leisti laisvalaikį ir tenkinti 

kitus poreikius.  

Sudarytos sąlygos vaikams auginti vaisius ir daržoves.  

Maitinimo paslauga vaikams teikiama 4 kartus per dieną, atsižvelgiant į Kelmės 

valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtintus perspektyvinius valgiaraščius. Renkant 

patiekalus ir sudarant meniu yra atsižvelgiama į vaikų pageidavimus, nuomonę. Darbuotojai kartu 

su vaikais maistą gaminasi savarankiškai. 

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. 

Visiems vaikams nuo pat jų apgyvendinimo pradžios užtikrinamas sveikatos priežiūros 

paslaugų prieinamumas. Atliekant profilaktinius tikrinimus ir nustačius vaikui patologiją, yra 

konsultuojami specialistų antrinio ar tretinio lygio medicinos įstaigose. Vaikai, susirgę ūmiomis 

ligomis, konsultuojami šeimos gydytojo, o prireikus siunčiami į stacionarą. Gydytojui paskyrus, 

vaikai yra vežami fizioterapijos ir kineziterapijos procedūroms atlikti. 
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2020 metais didžioji dalis Vaiko globos (rūpybos) skyriuje gyvenančių vaikų lankė 

Elvyravos pagrindinę mokyklą, keturi vaikai lankė gimnazijas arba kitas rajono pagrindines 

mokyklas, keturi - specialiąsias mokyklas. Vienas jaunuolis pasirinko profesinio mokymo centrą 

Kelmėje. Ikimokyklinio amžiaus du vaikai buvo ugdomi Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelyje-darželyje. 

 

23 lentelė. Vaiko globos (rūpybos) skyriuje gyvenusių vaikų ugdymo įstaigos  
Iš viso vaikų: 17 100 proc. 

Elvyravos pagrindinė mokykla 6 35,30 
V. Šimkaus pagrindinė mokykla 2 11,76 
Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija 1 5,88 
Aukuro pagrindinė mokykla 0 0 

Kelmės specialioji mokykla 3 17,66 
Šiaulių logopedinė “Dermės” mokykla 1 5,88 
Kelmės profesinio mokymo centras 1 5,88 
Šiaulių profesinio mokymo centras 0 0 
Tauragės profesinio mokymo centras 0 0 
Tytuvėnų gimnazija 1 5,88 
„Kūlverstuko“ lopšelis-darželis 2 11,76 
Nelankė 0 0 

 

24 lentelė. 2019 – 2020 metais Vaiko globos (rūpybos) skyriuje gyvenusių vaikų ugdymo 

įstaigos, palyginimas  
Iš viso vaikų: 2019 metai 2020 metai 

Elvyravos pagrindinė mokykla 48,78 35,30 
V. Šimkaus pagrindinė mokykla 2,44 11,76 
Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija 2,44 5,88 
Aukuro pagrindinė mokykla 2,44 0 

Kelmės specialioji mokykla 7,32 17,66 
Šiaulių logopedinė “Dermės” mokykla 2,44 5,88 
Kelmės profesinio mokymo centras 2,44 5,88 
Šiaulių profesinio mokymo centras 4,88 0 
Tauragės profesinio mokymo centras 2,44 0 
Tytuvėnų gimnazija 0 5,88 
„Kūlverstuko“ lopšelis-darželis 14,63 11,76 
Nelankė 9,76 0 

 

Praėjusiais  mokslo metais vaikų pažangumo vidurkis siekė 6,5 balo. Mokymosi 

motyvacija žema, ruošiant namų darbus vaikams buvo reikalinga nuolatinė pagalba. Kartu su 

vaikais nuolat tikrinami mokyklos elektroniniai dienynai, aptariami mokymosi rezultatai, elgesys, 

drausmingumas mokykloje.   

2020 metais, dėl paskelbtos valstybės lygio ekstremalios padėties dėl koronaviruso 

grėsmės, vaikai neturėjo galimybės lankytis savo artimųjų namuose. 

Tėvams ir artimiesiems buvo sudaromos sąlygos aplankyti vaikus jų gyvenamojoje vietoje 

laikantis teisės aktuose numatytų saugos reikalavimų. 

Atvykus vaikui, specialistų komanda, atsižvelgdama į pagrįstus vaiko bei jo artimųjų 

norus, pasiūlymus, įvertinusi paslaugų poreikį, sudaro individualų socialinės globos planą (toliau – 

ISGP). Per 2020 metus buvo sudaryta 16 ISGP ir 16 ISGP peržiūrų. 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 

Valstybės vaiko teisių ir įvaikinimo tarnybos specialistai, seniūnijų socialiniai darbuotojai, tėvai, 

artimieji. 

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 norimos prekės, ją įsigyti, už ją 

atsiskaityti, pasiimti prekių čekį), naudotis kišenpinigiais, tvarkytis asmeninėje erdvėje ir bendroje 

aplinkoje. Vaikams nuo 7 metų amžiaus atidaroma kišenpinigių naudojimo sąskaita. Visi vaikai yra 
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mokomi naudotis elektronine bankininkyste. Taip pat vaikai mokomi mandagaus elgesio, palaikyti 

draugiškus santykius, analizuoti konfliktines situacijas, netinkamą elgesį, ieškoti bendrų sprendimo 

būdų. 

Centro teritorijoje yra žemės sklypas, kuriame įrengtas daržas, sodas. Vaikai, padedami 

šeimynų darbuotojų, sėja (sodina), augina ir prižiūri daržoves, vaisius, mokosi derlių konservuoti. 

Vaikai yra mokomi prižiūrėti 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, vyresni vaikai – pjauti žolę, kasti sniegą). 

2020 metais į eilę socialiniam būstui gauti įrašytas1 jaunuolis. 

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.). 2020 metais informavimo, konsultavimo ir tapininkavimo 

paslaugomis pasinaudojo keturi iš Vaiko globos (rūpybos) skyriaus savarankiškai gyventi išvykę 

pilnamečiai jaunuoliai. 

2020 metais vaikams buvo suorganizuota kultūrinių, pažintinių, darbinių veiklų, 

valstybinių, religinių, Centro tradicinių švenčių, išvykų į vaikų pageidaujamus renginius ar 

vietoves, kultūrinius renginius: Laisvės gynėjų dienos minėjimas; Vasario 16-osios – Lietuvos 

valstybės atkūrimo dienos minėjimas; Mamos dienos popietė; Žaliosios palangės kūrimas; Šv. 

Velykų popietė; Tarptautinė vaikų gynimo dienos šventė; išvykos prie Gėluvos, Bridvaišio ežerų, 

Dubysos upės; išvyka į Tytuvėnų miško muziejų; išvyka į Šiaulių biblioteką; vaistažolių rinkimas; 

apleistų kapų tvarkymas; Mirusiųjų pagerbimas, žvakučių deginimas; Tolerancijos dienos popietė 

šeimynoje; Pyragų dienos popietė; Advento popietė šeimynoje; Kalėdinė edukacinė šventė 

„Kalėdos su Lego“ nuotoliniu būdu. 

Daugiau kaip dešimtmetį vaikai draugauja su savanoriais Shirly Bottolfsen, Norvegijos 

karališkosios armijos karininku Kenu R. Brunstadu, Norvegijos karališkųjų oro pajėgų karininku 

Rolfu Mortonu Gundalu, kurie prieš didžiąsias metų šventes aplanko Centro vaikus. Praėjusiais 

metais norvegai atsiuntė vaikams dovanų ir pavaišino skaniomis picomis. 

 

Krizių skyriuje teikiama intensyvi krizių įveikimo pagalba šeimai ar vienam iš tėvų bei 

laikinai teikiant apgyvendinimą. Šios paslaugos tikslas – neatskirti, neatimti vaiko iš šeimos, o teikti 

reikiamą pagalbą, kad sustiprėjusi šeima vėl galėtų grįžti į savo bendruomenę 

 

25 lentelė. Krizių skyriuje gyvenusių asmenų skaičius 
Mėnuo 1 2 3 4  5 6  7 8 9 10 11 12 

Gyventojų 

skaičius 

15 15 15 13 13 14 14 17 18 16 17 13 

Moterys 5 5 5 4 4 5 5 6 6 5 6 5 

Vyrai 3 3 3 3 3 2 2 3 4 4 3 2 

Vaikai 7 7 7 6 6 7 7 8 8 7 8 6 

 Atsižvelgiant į statistinius duomenis, didžiausiais apgyvendintų Krizių skyriuje asmenų 

skaičius rugpjūčio – lapkričio mėnesiais. 

2020 metais Krizių skyriuje iš viso gyveno 29 asmenys, beveik pusę iš jų, yra vaikai. Iš jų, 

pakartotinai apgyvendinti 3 asmenys (viena šeima), dėl vaikams neužtikrinto saugumo, nes mama 

piktnaudžiavo alkoholiu. 

Pagrindinės apgyvendinimo Krizių skyriuje priežastys – socialinių bei tėvystės įgūdžių 

stoka.  

26 lentelė. Krizių skyriaus gyventojams suteiktos socialinės paslaugos 

Paslaugos pavadinimas Iš viso: 

Informavimas 109 

Konsultavimas 209 
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Tarpininkavimas ir atstovavimas 190 

Biudžeto planavimo įgūdžių ugdymas 105 

Psichologinė pagalba 179 

Tėvystės įgūdžių stiprinimas 101 

  

Viena iš dažniausiai teikiamų socialinių paslaugų Krizių skyriaus klientams – 

konsultavimas. Iš viso 2020 metais suteiktos 209 konsultacijos. Teikiamų konsultacijų metu buvo 

analizuojamos įvairios problemos, ieškant tinkamiausių jų sprendimo būdų (įstoti į eilę dėl 

socialinio būsto ar užregistruoti vaiką ikimokyklinio ugdymo įstaigoje ir pan.). 

Taip pat labai dažnai teikiama paslauga – tarpininkavimas ir atstovavimas (palydėti 

klientus ir jų vaikus į gydymo įstaigas, ar tvarkantis dokumentus, dėl išmokų ir pan.), per metus ši 

paslauga teikta 190 kartų. 

Kitos teikiamos socialinės paslaugos: psichologinė pagalba – 174 konsultacijos. Iš jų,  152 

individualios, 10 šeimos konsultacijų, 10 grupinių užsiėmimų pozityvios tėvystės tema, 

informavimas – 109, biudžeto planavimo įgūdžių ugdymas – 105, darbinių įgūdžių    ugdymas 

(aplinkos tvarkymas, šiltnamio sodinimas ir priežiūra) – 47, laisvalaikio užimtumas (rankdarbiai, 

siuvinėjimas, piešimas) – 32. 

 

27 lentelė. Krizių skyriaus gyventojų vizitai (nuotolinės konsultacijos) pas sveikatos priežiūros 

specialistus 

Specialistas Iš viso: 

Šeimos gydytojas 21 

Odontologas - 

Ginekologas 3 

Psichologas 85 

Okulistas 1 

Psichiatras 4 

Neurologas 2 

Priklausomybių konsultantas 7 

 

Atsižvelgiant į statistinius duomenis, Krizių skyriaus gyventojai psichologo konsultacijose 

lankėsi 85 kartus. Taip pat dažnai reikalingos šeimos gydytojų konsultacijos – 21 vizitas (nuotolinės 

konsultacijos telefonu). 

Teikiant paslaugas Krizių skyriaus gyventojams bendradarbiaujama su įvairiomis  

valstybinėmis įstaigomis ar nevyriausybinėmis organizacijomis. Viena iš pagrindinių įstaigų – 

Kelmės rajono savivaldybė. Siekiant užtikrinti vaikų ugdymąsi, bendradarbiaujama su 

lopšelio/darželio „Kūlverstukas“ specialistais. Taip pat dažnai bendradarbiaujama su Kukečių 

seniūnijos bei Psichikos sveikatos centro specialistais. 

 

28 lentelė. Bendradarbiavimas su kitomis valstybinėmis įstaigomis, nevyriausybinėmis 

organizacijomis ir privačiais asmenimis teikiant paslaugas krizių skyriaus gyventojams  

Įstaigos/organizacijos pavadinimas/specialistas Iš viso: 

Kelmės rajono savivaldybės administracija  20 

VšĮ Kelmės ligoninė 6 

Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelis - darželis  12 

VšĮ Kelmės rajono psichikos sveikatos centras 8 

Maisto bankas 1 

Kukečių seniūnija 10 
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Padubysio asociacija 2 

Vaiguvos seniūnija 3 

Advokatas 3 

Policija 1 

Antstolių kontora 3 

Kelmės švietimo pagalbos tarnyba 1 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos 

4 

Caritas (Kelmės skyrius) 2 

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos, Šiaulių skyrius 

3 

Šeimos klinika “Vita Sana” 5 

Valstybinė mokesčių inspekcija 1 

Pakražančio seniūnija 1 

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos 

ir darbo ministerijos 

7 

 

Dauguma asmenų, kurie apgyvendinami Krizių skyriuje, neturi gyvenamosios vietos, todėl 

dažnai reikalinga pagalba pateikiant dokumentus, dėl socialinio būsto suteikimo, užsiregistruojant 

Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. 

 

29 lentelė. Krizių skyriaus gyventojų įvykdytos pagalbos plano priemonės 

Veikla Iš viso: 

Užsiregistruoti užimtumo tarnyboje dėl darbo paieškos 1 

Užsiregistruoti dėl socialinio būsto nuomos 6 

Užregistruoti vaiką ikimokyklinio ugdymo įstaigoje 3 

Įsidarbinti 2 

 

Atsižvelgiant į statistinius duomenis, 2020 metais 6 asmenys pateikė prašymus, dėl 

socialinio būsto ir buvo įrašyti į asmenų asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, 

sąrašą. 

2020 metų gruodžio mėnesį atlikta apklausa parodė, kad Krizių skyriaus gyventojai yra 

patenkinti jiems teikiamomis paslaugomis 

 

Globos centras teikė pagalbą globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, 

įvaikintojams ir šeimynų dalyviams – atrankos, konsultavimo, mokymų, pagalbos ir paslaugų 

organizavimas, teikimas, suteikiant žinių ir kompetencijų, reikalingų auginant globojamus 

(rūpinamus), prižiūrimus ir įvaikintus vaikus. 

Globos centro darbuotojai organizavo įvadinius mokymus pagal pagrindinę globėjų 

(rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir 

konsultavimo programą GIMK. 

2020 metais asmenims, norintiems globoti (rūpinti) vaikus, buvo suorganizuotos 1 mokymų 

grupė pagal pagrindinę globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų 

globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą GIMK, 2020-08-19 iki 2020-10-07 

laikotarpiu.  

Mokymų metu būsimieji globėjai (rūpintojai) įgijo žinių, reikalingų globojant vaikus, 

įvertino savo galimybes ir pasirengimą į savo šeimą priimti tėvų globos netekusį vaiką.  

 

30 lentelė. Pagrindinių mokymų, vykusių 2018–2020 metais, palyginimas 
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 2018 metai 

Asmenys / šeimos 

2019 metai 

Asmenys / šeimos 

2020 metai 

Asmenys / šeimos 

Pagrindinius mokymus baigė  5/4 13/8 5/3 

Iš jų giminystės ryšiu susiję su globojamu 

vaiku 

1/1 - 2/2 

 

Lyginant su 2018 ir 2019 metais, 2020 metais pagrindinius mokymus lankė mažiau asmenų. 

 

2020 metais parengta 15 išvadų / rekomendacijų, iš jų – 3 teigiamos ir 2 neigiamos išvados 

asmenims, norintiems globoti (rūpinti) vaikus, 3 teigiamos išvados dėl papildomo vertinimo, 3 

teigiamos rekomendacijos dėl pasirengimo priimti vaiką laikinai svečiuotis.  

Kelmės rajono avivaldybės administracijos prašymu 2020 metais, apgyvendinus vaiką 

giminaičių ar emociniais ryšiais susijusių asmenų šeimoje, skubos tvarka buvo atliekamas 

vertinimas dėl fizinio asmens tinkamumo būti globėju (rūpintoju) ir rengiami siūlymai. 

 

31 lentelė. Parengtų išvadų ir rekomendacijų dėl asmenų tinkamumo tapti globėjais (rūpintojais), 

įtėviais, fizinio asmens pasirengimo priimti vaiką laikinai svečiuotis ir kt.  

2018–2020 metais palyginimas 
 2018 metai 

Asmenys / 

šeimos 

2019 metai 

Šeimos 

2020 metai 

Šeimos 

Išvados norintiems globoti (rūpinti) 5/4 6 5 

Išvados norintiems įvaikinti - 1 - 

Rekomendacijos dėl pasirengimo priimti vaiką laikinai 

svečiuotis 

7/7 3 3 

Išvados dėl papildomo vertinimo (dėl antro ar trečio vaiko 

globos (rūpybos) ar įvaikinimo) 

2/2 - 3 

Išvados artimiesiems giminaičiams, norintiems globoti (rūpinti) 3/3 2 3 

Vertinimai dėl fizinio asmens tinkamumo būti globėju 

(rūpintoju), apgyvendinus vaiką šeimoje 

 

- 

 

6 

1 

Iš viso 17/16 18 15 

 

Lyginant su 2018 ir 2019 metais, 2020 metais parengta  išvadų / rekomendacijų mažiau. 

 

Šeimoms, auginančioms tėvų globos netekusius vaikus, yra svarbios ne tik naujos žinios 

apie vaikų auginimą ir auklėjimą, bet ir dalijimasis tarpusavio patirtimi, palaikymas, pastiprinimas. 

Grupių tikslas – stiprinti šeimas psichologiškai, padrąsinti, joms patarti, jas palaikyti, dalintis turima 

patirtimi, sunkumais, kartu ieškoti sprendimų išgyvenant krizes. 

2020 metais buvo suorganizuota 2 globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių mokymų 

grupės pagal tęstinę mokymo ir konsultavimo programą GIMK: 2020-09-17 tema ,,Parama ir 

pagarba vaiko bei jo prigimtinės šeimos ryšiams“ (3 val.) – dalyvavo 11 asmenų ir 2020-11-24, 

tema “Parama vaiko ir jo biologinės šeimos susitikimams” (3 val.) – dalyvavo 11 asmenų. 

Suorganizuotos 6 savitarpio paramos grupės susitikimai: 2020-02-26  (2 val.) – dalyvavo 

12 asmenų, 2020-06-11 (3 val.) – dalyvavo 11 asmenų, 2020-09-17 tema ,,Pagarba ir parama vaiko 

bei jo prigimtinės šeimos ryšiams“ (1,5 val.) - dalyvavo 10 asmenų; 2020-11-27 tema ,,Nuotolinis 

ugdymas, karantino aktualijos“ (2 val.)  – dalyvavo 10 asmenų; 2020-12-07 tema ,,Artėjančių 

švenčių laukimas“ (1,5 val.) – dalyvavo 8 asmenys; 2020-12-17 tema ,,Nuotolinio ugdymosi 

keliami sunkumai“ (1,5 val.)  – dalyvavo 5 asmenys. 

 

 32 lentelė. Tęstinių mokymų ir savitarpio paramos grupių, organizuotų 2018–2020 metais, 

palyginimas 
 

Tęstinės paslaugos  

2018 metai 

Grupės – asmenys 

2019 metai 

Grupės – asmenys 

2020 metai 

Grupės – asmenys 

Tęstiniai mokymai 2 grupės – 25 asmenys 1 grupė – 16 asmenys  2 grupės – 22 asmenys 

Savitarpio paramos grupės 5 grupės – 49 asmenys 4 grupės – 48 asmenys 6 grupės – 56 asmenys 
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Lyginant su 2018 ir 2019 metais, 2020 metais grupių suorganizuota daugiau (atsižvelgta į 

globėjų (rūpintojų) poreikį). 

 

Tarnybos atestuoti asmenys esamiems ir būsimiems globėjams, įtėviams teikė 

konsultavimo ir informavimo paslaugas įvairiais GIMK klausimais (mokymų organizavimo, išvadų 

rengimo, globėjams keliamų reikalavimų, vertinimo ir pan.). Konsultuotas 31 asmuo 49 kartus, 

informavimo paslaugos teiktos 88 asmenims 135 kartus.  

 

33 lentelė. 2019 – 2020 metais Tarnybos atestuotų asmenų suteiktos paslaugų GIMK klausimais 

(globa, įvaikinimas, laikinasis svečiavimasis, tęstinės paslaugos) skaičius, palyginimas  
 2019 m. 2020 m. 

 Konsultavimas 

asmenys/šeimos 

Informavimas 

asmenys/šeimos 

Konsultavimas 

kartai/gavėjai 

Informavimas 

kartai/gavėjai 

Globėjai (rūpintojai), budintys 

globotojai, įvaikintojai ir besidomintys 

globa(rūpyba) 

9 / 9 185 / 173 49 / 31 135 / 88 

 

Lyginant su 2019 metais, 2020 metais konsultavimo paslaugos suteikta daugiau, o 

informavimo – mažiau. 

 

Tarnybos atestuoti asmenys teikė konsultavimo paslaugas ne tik globėjų šeimose 

augantiems vaikams, budinčio globotojo šeimoje prižiūrimiems vaikams, bet ir jų šeimose 

augantiems biologiniams bei Centre gyvenantiems vaikams. Per 2020 metus tarnybos atestuoti 

asmenys globėjų šeimose, budinčių globotojų šeimose gyvenančius 16 vaikų konsultavo 18 kartų. 

Globėjų (rūpintojų) šeimose praėjusiais metais apsigyveno 9 Centro auklėtiniai ir 2 Raseinių 

pagalbos šeimai namų vaikai. Jiems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje. 

 

34 lentelė. 2019 -2020 metais tarnybos atestuotų asmenų suteiktų konsultavimo paslaugos vaikams 

skaičius, palyginimas 
 2019 m. 

Konsultavimas 

asmenys/šeimos 

2020 m. 

Konsultavimas 

kartai/gavėjai 

Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų šeimose globojami 

(rūpinami), prižiūrimi vaikai, biologiniai vaikai, institucijoje 

augantys vaikai  

88/75 18/16 

 

Lyginant su 2019 metais, 2020 metais konsultavimo paslaugų sumažėjo, nes vaikams 

konsultacijas teikia šeimai paskirti globos koordinatoriai. 

 

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.  

Tęstines paslaugas globėjams (rūpintojams), budinčiam globotojui, įtėviams bei jų 

globojamiems, prižiūrimiems vaikams koordinavo Globos centro specialistai – 2 socialiniai 

darbuotojai ir 2 tarnybos atestuoti darbuotojai. 

2020 m. gruodžio 31 d. duomenimis, globos koordinatoriai teikė pagalbą 51 (57 asmenims) 

globėjų (rūpintojų) šeimai (iš jų 23 (29 asmenys) – globėjų šeimos, nesusijusios giminystės ryšiais, 

13 – globėjų giminaičių šeimų ir 15 artimųjų giminaičių šeimų), 1 budinčio globotojo šeimai ir 86 

jų šeimose gyvenantiems vaikams (78 vaikams nustatyta nuolatinė globa, 8 vaikams – laikinoji). Iš 

jų 53 vaikai gyveno globėjų, 16 vaikų – globėjų giminaičių, 17 vaikų – artimųjų giminaičių 

šeimose. 2020 m gruodžio 31 d. duomenimis budinčiam globotojui nebuvo perduota prižiūrėti 

vaiko.  
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1 schema.  

2020 m. gruodžio 31 d. duomenimis, šeimos, globojančios, įvaikinusios ar prižiūrinčios vaikus 

 

Atsižvelgiant į statistinius duomenis, daugiausia vaikų globojama šeimose, nesusijusiose 

giminystės ryšiais. 

 

35 lentelė. Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų ir jų šeimose globojamų (rūpinamų) bei 

prižiūrimų vaikai 
Mėnuo 1 2 3 4 

 

5 6 7 8 9 10 11 12 

Globėjai 

Asmenys / 

šeimos 

54/50 55/50 56/51 54/49 53/48 54/49 53/48 53/48 55/49 56/50 55/49 57/51 

Budintys 

globotojai 

Asmenys / 

šeimos 

2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 1/1 

Viso: 56/51 57/51 58/52 56/50 55/49 56/50 55/49 55/49 57/50 58/51 57/50 58/52 

Globojami 

vaikai  

80 82 84 82 80 81 79 78 79 80 79 86 

Prižiūrimi 

vaikai 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 - 

Viso: 84 86 88 86 84 85 83 82 83 84 83 86 

 

2020 metais globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų ir jų šeimose globojamų (rūpinamų) 

bei prižiūrimų vaikų skaičius nežymiai kito. 

 

2020 metais Globos centras teikė pagalbą visiems Kelmės rajone gyvenantiems globėjams 

(rūpintojams), įtėviams, budintiems globotojams ir jų globojamiems, prižiūrimiems vaikams. 

9 globėjų šeimose gyveno 3 ir daugiau vaikų.  

Šeimos globojančios, įvaikinusios ar prižiūrinčios vaikus 

 

 

23 (29 asmenys) globėjų 

šeimos, nesusiję giminystės 

ryšiais 

 

 

13 globėjų 

giminaičių šeimų 

 

 

1  budinčio 

globotojo šeima 

 

 

3– laikinoji 

50- nuolatinė 
 

 

53 vaikai 
 

 

16 vaikų 
 

 

17 vaikų 

 
0 vaikų 

 

 

15 artimųjų 

giminaičių šeimų 

 

 

2 – laikinoji 

14 - nuolatinė 
 

 

3 – laikinoji 

14 - nuolatinė 
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36 lentelė. Paslaugų gavėjų skaičius 2018–2020 metų gruodžio pabaigoje, palyginimas 
 2018 

Šeimos 

2019 

Šeimos 

2020   

Šeimos 

Globėjai, nesusiję giminystės ryšiais su globojamu vaiku 14 13 12 

Globėjai, kurie savo šeimose prižiūri 3 ir daugiau vaikų 6 9 11 

Globėjai, susiję giminystės ryšiais su globojamu vaiku 23 26 28 

Budintys globotojai 1 1 1 

Įtėviai - 1 - 

Iš vso: 44 50 52 

 

Lyginant su 2018 ir 2019 metais, 2020 metais paslaugų gavėjų skaičius nežymiai kito. 

 

37 lentelė. Globojamų šeimose vaikų skaičiaus 2018–2020 metų gruodžio pabaigoje, palyginimas 
Globojami (rūpinami) vaikai, įvaikiai 2018 2019 2020 

Globojami vaikai 72 80 86 

Įvaikinti vaikai - 1 - 

Budinčio globotojo šeimoje prižiūrimi vaikai 3 - - 

Iš viso: 75 81 86 

Iš jų nustatyta laikinoji globa 21 12 8 

Iš jų nustatyta nuolatinė globa 51 68 78 

 

Lyginant su 2018 ir 2019 metais, 2020 metais paslaugų gavėjų ir koordinuojamų atvejų 

skaičius padidėjo. 

Globos koordinatorius globėjams (rūpintojams) bei budinčių globotojų, globėjų (rūpintojų) 

šeimose gyvenantiems vaikams teikė informavimo, konsultavimo ir kitas paslaugas (įstaigoje, 

kliento namuose, telefonu, mesendžerį, ZOOM platformą). Konsultavimo ir informavimo paslaugos 

buvo teiktos globėjams (rūpintojams) –  899 kartus, budinčiam globotojui 56 kartus. Vaikai, 

gyvenantys budinčių globotojų, globėjų (rūpintojų) šeimose, taip pat jų biologiniai vaikai 

konsultuoti 400 kartų. Iš viso suteikta paslaugų 1365 kartų. 

 

38 lentelė. 2019 – 2020 metais globos koordinatoriaus suteiktų paslaugų skaičius, palyginimas 
 2019 m. 

kartai 

2020 m. 

kartai 

Budinčiam globotojui 77 56 

Globėjui (rūpintojui) 704 899 

Kiti suaugę šeimos nariai 5 10 

Viso: 786 965 

 

Lyginant su 2019 metais, 2020 metais  globos koordinatoriaus suteiktų paslaugų skaičius 

ženkliai didesnis. 

 

39 lentelė. 2019 – 2020 metais globos koordinatoriaus teikiamos vaikams konsultavimo paslaugos, 

palyginimas  
 2019 m. 

Kartai 

2020 m. 

kartai 

Budinčio globotojo šeimoje prižiūrimas vaikas 23 61 

Globėjų (rūpintojų) šeimoje globojamas 

(rūpinamas) vaikas 

76 295 

Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų šeimoje 

augantys biologiniai vaikai 

- 2 

Globojamo (rūpinamo), prižiūrimo vaiko 

biologinės šeimos nariai 

- 42 

Viso: 99 400 
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Lyginant su 2019 metais, 2020 metais  globos koordinatoriaus suteiktų paslaugų skaičius 

ženkliai didesnis. 

 

2020 metais globos koordinatoriai 16 kartų dalyvavo atvejo vadybininko 

organizuojamuose laikinosios globos (rūpybos) peržiūrose, 1 kartą – Vaiko gerovės komisijos 

posėdyje ir išreiškė savo nuomonę, kaip globėjas užtikrina vaiko globos (rūpybos) vykdymą pagal 

vaiko globą (rūpybą) reguliuojančius teisės aktų reikalavimus.  

 

40 lentelė. 2019 – 2020 metais globos koordinatoriaus dalyvavimas posėdžiuose, palyginimas 
Dalyvavimas posėdžiuose 2019 m. 

kartai 

2020 m. 

kartai 

Atvejo vadybos posėdžiai 21 16 

Vaiko gerovės posėdžiai 1 1 

 

Lyginant su 2019 metais, 2020 metais  globos koordinatoriaus dalyvavimas posėdžiuose 

nežymiai mažesnis. 
 

Siekdami užtikrinti globojamų (rūpinamų) vaikų poreikius globos koordinatoriai 

periodiškai vykdė budinčio globotojo, globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, ir globėjo giminaičio 

veiklos kokybės vertinimą – vyko į namus, kartu įvertino bendradarbiavimo procesus, stipriąsias 

veiklos sritis, kylančius sunkumus. Veiklos kokybė budinčio globotojo, globėjo, nesusijusio 

giminystės ryšiais, ir globėjo giminaičio šeimose vertinta 40 kartų. 
 

41 lentelė. 2019 – 2020 metais globėjo (rūpintojo), budinčio globotojo vykdamos veiklos vertinimų 

skaičius, palyginimas 
 2019 m. 

kartai 

2020 m. 

kartai 

Veiklos kokybės vertinimas 38 40 

 

Lyginant su 2019 metais, 2020 metais globėjo (rūpintojo), budinčio globotojo vykdamos 

veiklos vertinimas atliktas nežymiai daugiau kartų. 

 

Atsižvelgiant į vaikų ir biologinių tėvų poreikį organizuojami vaikų, prižiūrimų budinčio 

globotojo šeimoje, susitikimai su biologine šeima (tėvais, broliais, seserimis). Suorganizuoti 19 

vaikų ryšių palaikymo su biologine šeima susitikimai, kurie vyko Centre, Valstybės vaiko teisių 

apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Kelmės rajone skyriuje, Kelmės rajono Paprūdžių grupiniuose 

gyvenimo namuose, parke.  

 

42 lentelė. 2019 – 2020 metais globėjo (rūpintojo), budinčio globotojo šeimose globojamų 

(rūpinamų), prižiūrimų vaikų  susitikimų su artimaisiais skaičius, palyginimas 
 2019 m. 

kartai 

2020 m. 

kartai 

Susitikimų organizavimas 19 14 

 

Lyginant su 2019 metais, 2020 metais susitikimų organizuota nežymiai mažiau. 

  

Kriziniais atvejais vaiko adaptacijos naujoje šeimoje laikotarpiu, vaiko priežiūros ar globos 

metu globos koordinatoriai 12 globėjų šeimų teikė intensyvią pagalbą. Intensyvi pagalba vykdoma 

apie 2 – 6 mėnesius. Vienai šeimai intensyvi pagalba teikiama daugiau nei pusę metų. 

 

43 lentelė. 2019 – 2020 metais intensyvios pagalbos šeimai teikimo skaičius, palyginimas 
 2019 m. 

šeimos 

2020 m. 

šeimos 

Intensyvi pagalba 20 13 
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Lyginant su 2019 metais, 2020 metais intensyvi pagalba teikiama mažesniam šeimų 

skaičiui. 

 

Koordinuodami pagalbą budinčiam globotojui, globėjui, nesusijusiam giminystės ryšiais, 

globėjui giminaičiui, globos koordinatoriai 28 kartus įvertino globojamų (rūpinamų) ir prižiūrimų  

vaikų poreikių sritis ir kartu su globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais sudarė 28 

individualios pagalbos vaikui planus, 23 kartų organizavo globos planų peržiūras.  

 

44 lentelė. 2019 – 2020 metais individualios pagalbos planų ir plano peržiūrų skaičius, palyginimas 
 2019 m. 

 

2020 m. 

 

Plano sudarymas 33 28 

Plano peržiūra 13 23 

 

Lyginant su 2019 metais, 2020 metais individualių pagalbos planų sudaryta mažiau, tačiau 

plano peržiūrų įgyvendinta daugiau. 

 

Globėjams ir jų globojamiems vaikams psichologo konsultacijos buvo teikiamos socialinių 

darbuotojų, koordinuojančių pagalbos teikimą, siuntimu. Globėjų šeimos nariai konsultuojami jiems 

pageidaujant. 

2020 metais psichologo konsultacijos suteiktos 29 asmenims 365 kartus. 

 

45 lentelė. Psichologo suteiktų paslaugų skaičius 
Psichologinės pagalbos gavėjai Konsultuoti asmenys  Konsultacijų skaičius 

Globėjai  8 38 

Budintis globotojas 1 19 

Globojami vaikai 6 27 

Globotojų šeimos nariai 2 3 

 

Globėjai konsultuoti dėl santykių su globotiniais (5 globėjai), alkoholio vartojimo 

prevencijos, savivertės, pasitikėjimo savimi ir aplinka įtvirtinimo (1 globėjas). 

Intensyvi pagalba buvo teikiama vienam globėjui dėl globotinio patirtų psichologinių 

traumų. 

Globėjai (rūpintojai) artimi giminaičiai  konsultuoti dėl santykių su globotiniais ir jų 

biologiniais tėvais (2 atvejai). 

Budintis globotojas konsultuotas dėl emocinių problemų globojant vaikus. 

Globėjų šeimos nariai konsultuoti dėl santykių problemų su globotiniu (2 atvejai). 

 

46 lentelė. Psichologo paslaugos globėjams (rūpintojams), artimiems giminaičiams, budinčiam 

globotojui, globėjų (rūpintojų) šeimos nariams 

 

Šeimose globojami vaikai konsultuoti dėl bendravimo, bendradarbiavimo įgūdžių globėjų 

šeimoje įtvirtinimo (4 globotiniai), emocijų pažinimo, priėmimo, tinkamo išreiškimo, gebėjimų 

stiprinimo (2 globotiniai), netinkamo elgesio ir socialinėje aplinkoje (2 globotiniai), vaikystės 

nuoskaudų paleidimo, savivertės, savimeilės, savipriežiūros įtvirtinimo (1 globotinis), atskyrimo 

nuo mamos emocijų išgyvenimo (1 globotinis). 

Grupinės konsultacijos šeimoje globojamiems vaikams vyko bendravimo, 

bendradarbiavimo, pasitikėjimo savo jėgomis, pradėjus lankyti kitą mokyklą, savivertės įtvirtinimo 

Psichologinės pagalbos  gavėjai Konsultuota asmenų  Konsultacijų skaičius 

Globėjai (rūpintojai) 8 122 

Globėjai (rūpintojai) artimi giminaičiai 2 19 

Budintis globotojas 1 30 

Globėjų (rūpintojų) šeimos nariai 2 3 
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temomis.  Intensyvi pagalba buvo teikiama vienam globotiniui dėl potrauminių psichoemocinių 

problemų.  

 

 

 

 

47 lentelė. Psichologo paslaugos globėjų (rūpintojų), globėjų (rūpintojų) artimų giminaičių, 

budinčio globotojo šeimoje globojamiems (prižiūrimiems) vaikams 
Psichologinės pagalbos gavėjai Konsultuota     asmenų Individualių/grupinių konsultacijų 

skaičius 

Globėjo (rūpintojo) šeimoje 

globojami vaikai 

10 117/1 

Globėjo (rūpintojo) artimo 

giminaičio globojami vaikai 

2 20 

Budinčio globėjo šeimoje prižiūrimi 

vaikai 

4 51/2 

 

Psichologas konsultavo keturis BVGN darbuotojus 20 kartų dėl globotinių emocinių, 

adaptacijos, gyvenant karantino sąlygomis, izoliacijos, susirgus Covid-19  problemų.  

 

Daug dėmesio skiriama vaikų globos (rūpybos) ir įvaikinimui viešinti, skatinant žmones 

apsispręsti dėl vaiko globos, įvaikinimo ar svečiavimosi. Viešinant globą ir įvaikinimą rajone 

dalyvauta 4 Kelmės rajono šventėse, suorganizuoti 4 globos viešinimo susitikimai su 

bendruomenėmis, ugdymo įstaigų darbuotojais. Visuomenei ir renginio dalyviams pateikta 

informacija apie vaikų poreikius, globą, įvaikinimą, savanorystę, laikiną svečiavimąsi, pasidalyta 

globėjų gerąja patirtimi.  

Siekiant atkreipti visuomenės dėmesį į globą visą savaitę (2020-06-29 – 2020-07-05) vyko 

renginiai globėjų dienai paminėti. Centro psichologė Kelmės rajono gyventojams skaitė paskaitą 

,,Vaikų nerimo šaltiniai“, globojamiems (rūpinamiems) vaikams suorganizuota vienos dienos 

stovykla, kurios metu buvo suorganizuotas žygis po Tytuvėnų apylinkes. Liepos 3 d. Centre įvyko 

šventė globėjų (rūpintojų) dienai paminėti, į kurią buvo kviečiamos visos Kelmės rajono globėjų 

(rūpintojų) šeimos. Šventės metu suorganizuota piešinių paroda, nuotaiką kėlė Kražių M. K. 

Sarbievijaus kultūros centro ,,Dainuojančio teatro“ pasirodymas. Už geranorišką ir nuoširdų 

bendradarbiavimą vykdant globos ir įvaikinimo viešinimą Kelmės rajone apdovanotos 5 globėjų 

(rūpintojų) šeimos, kurios prisidėjo prie socialinės reklamos (filmuko) kūrimo, pasidalijo savo 

gerąja patirtimi globojant vaikus. Šventės dalyviai dalyvavo sportinėse varžybose, bendravo, 

vaišinosi.  

Rugpjūčio 21dieną Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centre suorganizuota vienos 

dienos stovykla globojamiems (rūpinamiems) vaikams, į kurią susirinko šaunus būrelis šeimose 

globojamų (rūpinamų) vaikų. Vaikai dalyvavo įvairiose rungtyse, vaišinosi savanorės išvirta 

kareiviška koše. Daugiausiai gerų emocijų sukėlusia dienos dalimi tapo pažintinis susitikimas su 

veislyno ,,Kalnų šuo“ šunimis Berno zanenhundais.  

Pagaminta ir Kelmės rajono savivaldybės seniūnijose, įstaigose, bendruomenėse, šventėse 

išplatinta reklaminių priemonių: 1105 lankstinukai, 70 skrajučių, 90 balionų. Reklamos 

priemonėmis visuomenei suteikta informacija apie GIMK mokymus, globą, įvaikinimą, vaiko 

laikiną svečiavimąsi, savanorystę, budinčius globotojus, galimybes globoti ar įvaikinti vaiką, apie 

valstybės ir Kelmės rajono savivaldybės paramą globėjams (rūpintojams) ir įtėviams.  

Parašyti 7 straipsniai ir 22 skelbimai. Visuomenei pateikta informacija apie tėvų globos 

netekusius vaikus, jų poreikius, pradedamus vykdyti įvadinius, tęstinius GIMK mokymus, 

organizuojamus renginius, globos (rūpybos) ir įvaikinimo viešinimą šventėse, savanorystę. 

Straipsniai ir skelbimai skelbti internetiniuose puslapiuose www.vijurkai.lt, www.kelme.lt, Kelmės 

naujienų portale www.ManoKelme.lt, Kelmės savivaldybės ir GIMK socialiniuose tinkluose 

,,Facebook“. 

http://www.vijurkai.lt/
http://www.kelme.lt/
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Globai viešinti sukurtas filmukas: ,,Kas yra budintis globotojas?“, kuris skelbtas 

socialiniame tinkle ,,Facebook“. 

 

48 lentelė. Globos (rūpybos) ir įvaikinimo, GIMK programos viešinimo palyginimas  

2018–2020 metais 
Globos viešinimo renginiai 2018 m. 2019 m. 2020 m. 

Suorganizuoti globos viešinimo susitikimai seniūnijose, 

bendruomenėse, įstaigose  

10 21 4 

Dalyvauta susitikimuose bendruomenių renginiuose, užimtumo 

tarnyboje (kaip svečias) 

7 1 - 

Globos viešinimas Kelmės rajono šventėse 4 6 3 

Šventė globėjams 1 2 3 

Edukacinė išvyka globėjams  - 1 - 

Iš viso: 22 31 10 

 

Lyginant su 2018 ir 2019 metais, 2020 metais viešinimo renginių dėl paskelbtos valstybės 

lygio ekstremalios padėties dėl koronaviruso grėsmės organizuota ženkliai mažiau. 

 

2. Savanorystės skatinimas 
 

Nuo 2014 metų Centras yra akredituota savanorius priimanti įstaiga. 

Siekiant užtikrinti savanoriškos veiklos įgyvendinimą, jos kokybę ir viešinimą 2020 m. 

rugpjūčio 21 d. Centro direktoriaus įsakymu Nr. V-61, patikslintas Savanoriškos veiklos tvarkos 

aprašas.  

2020 metais savanoriškos veiklos sutartis pasirašyta su vienu savanoriu, pagaminti 265 vnt. 

lankstinukų ir skrajučių, kurie buvo išdalinti įvairiose rajono įstaigose ir bendruomenėse, šventėse ir 

renginiuose. 

 

3. Kokybiškas paslaugas teikia kvalifikuoti darbuotojai 

 

 Pagal patvirtintą didžiausią leistiną pareigybių (etatų) skaičių (29,75 etato) Centre dirbo 

28 darbuotojai, iš jų 20 – tiesiogiai dirbantys su klientais ir 8 netiesiogiai dirbantys su klientais. 

Centro direktoriaus socialinio darbo stažas – 24 metai, valstybės tarnautojo (savivaldybės 

administracijos Socialinės paramos skyriuje) – 6 metai, vadybinis stažas – 5 metai, tiek pat dirba 

šiame Centre. 

 

49 lentelė. Vaiko globos, ugdymo ir sveikatos priežiūros specialistų pareigybių (etatų) skaičius 

Globos centras 
Vaiko globos (rūpybos) 

skyrius 
BVGN Krizių skyrius 

Socialinis 

darbuotojas 

2 Socialinis darbuotojas 2 Socialinis darbuotojas 2 Socialinis darbuotojas 1 

Atestuotas 

socialinis 

darbuotojas 

2 

 

Socialinio darbuotojo 

padėjėjas 

4 Socialinio darbuotojo 

padėjėjas 

4 Socialinio darbuotojo 

padėjėjas 

3 

Psichologas 1  

 Bendrosios praktikos slaugytojas 0,5 

Psichologas 1,0 

Iš viso: 22,5 etato 

 

50 lentelė. Administracijos, aptarnavimo ir ūkio personalo pareigybių (etatų) skaičius 

Aptarnavimo ir ūkio personalas Administracija 

Vyr. buhalteris 1 Direktorius 1 

Buhalteris 1 Direktoriaus pavaduotojas socialiniams 

reikalams 

1 

Personalo specialistas 0,25   

Viešųjų pirkimų specialistas 0,5   

Ūkvedys 1   
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Remontininkas 1   

Valytojas 0,5   

Iš viso: 7,25 etato 

 

Parengtas ir įgyvendintas darbuotojų kvalifikacijos kėlimo 2020 metų planas.  

Visi Centro darbuotojai turi įgiję pareigybėms reikalingą išsilavinimą ir kvalifikaciją.  

Pastaraisiais metais nuolat keičiantis teisės aktams stengiamasi, kad Centro darbuotojai 

keltų savo kvalifikaciją, dalyvautų įvairiuose mokymuose. 2018 metais Centro darbuotojai iš viso 

mokymuose išklausė 884 akad. val., 2019 metais – 954 akad. val.,  2020 metais – 800 akad. val. 

paskaitų, iš jų 104 akad. val. išklausė administracija. Centro darbuotojai įgytas žinias taikė 

profesinėje veikloje, dalijosi su kolegomis susirinkimų, metodinių pasitarimų metu.  

2020 metais didelis dėmesys buvo skirtas komandinio darbo formavimui.  

Atsižvelgiant į ekstremalią situaciją Lietuvoje per praėjusius metus suorganizuota labai 

daug individualių nuotolinių darbuotojų konsultacijų, 6 darbuotojų susirinkimai. 

 

4. Veiklos valdymas ir kokybės užtikrinimas 
 

Socialinių paslaugų kokybė yra susieta su nuolatine kaita, todėl kasmet peržiūrimos ir 

tikslinamos įstaigos veiklos gairės, analizuojamas veiklos rezultatyvumas. Keičiantis teisės aktams, 

naujai kuriamos ir (ar) peržiūrimos tvarkos, aprašai, reglamentuojantys socialinių paslaugų teikimą. 

Kasmet rengiami Centro, jo padalinio ir skyrių metiniai veiklos planai, ataskaitos. 2020 metais 

parengta 18 tvarkų ir (ar) aprašų, regluliuojančių Centro veiklą ir socialinių paslaugų teikimą. 

Atliktas Centro socialinės globos normų atitikties vertinimas (įsivertinimas) pagal įstaigos veiklą. 

Kasmet tvirtinamas darbuotojų kasmetinių atostogų grafikas, darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo 

planas, dokumentacijos planas. 

Vadovaujantis teisės aktais, darbuotojai (98 proc.) dalyvavo metinių užduočių vertinime. 

Visų prekių, paslaugų ir darbų poreikis buvo planuotas ir užfiksuotas Centro direktoriaus 

įsakymu patvirtintame 2020 metų Centro viešųjų pirkimų plane, taip pat planuojami pirkimai buvo 

pateikti Viešųjų pirkimų suvestinėje CVP IS. Visos prekės, paslaugos ir darbai buvo perkami 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo, Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo 

ir Centro viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo nuostatomis, atsižvelgiant į 

2020 m. Centro viešųjų pirkimų plane ir suvestinėje suplanuotas pozicijas. Parengta Viešųjų 

pirkimų ataskaita, Viešųjų pirkimų tarnyba po ataskaitos patikrinimo jokių pastabų neturėjo, 

duomenys 100 proc. buvo teisingi. 

2020 metais Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos bei Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos iniciatyva atliktas Globos centro veiklos kokybės vertinimas. 

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos iniciatyva atliktas įgyvendinamo projekto „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, 

paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ veiklos 

vertinimas. 

Kelmės rajono savivaldybės administracijos iniciatyva atliktas Centre teikiamų socialinių 

paslaugų kokybės vertinimas. 

Centro biudžeto ir finansinės 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. 

 

51 lentelė. Centro asignavimų naudojimas 
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Šaltiniai Patvirtintas planas tūkst. Eur Faktinės išlaidos tūkst. Eur 

Savivaldybės biudžeto lėšos: 708,0 708,0 

Darbo užmokestis 358,5 358,5 

Socialinio draudimo įmokos 5,4 5,4 

Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas) 0,3 0,3 

Ryšių paslaugos 2,3 2,3 

Transporto išlaikymas 4,9 4,9 

Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos 1,1 1,1 

Kvalifikacijos kėlimas 2,0 2,0 

Komunalinės paslaugos 13,8 13,8 

IT prekių ir paslaugų įsigijimas 2,7 2,7 

Kitos prekės ir paslaugos 37,9 37,9 

Darbdavio socialinė parama 1,2 1,2 

Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (išmokos 

globėjams ir budinčiam globotojui) 
276,1 276,1 

Ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos 1,8 1,8 

Valstybės lėšos: 10,7 10,7 

Darbo užmokestis 5,6 5,6 

Socialinio draudimo įmokos 0,1 0,1 

Kitos prekės ir paslaugos 5,0 5,0 

Biudžetinių įstaigų pajamos 39,6 39,6 

Mityba 17,2 17,2 

Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas) 0,8 0,8 

Transporto išlaikymas 1,1 1,1 

Apranga ir patalynė 1,5 1,5 

Komunalinės paslaugos 2,4 2,4 

Kitos prekės ir paslaugos 16,6 16,6 

Iš viso: 758,3 758,3 

ES Institucinės globos pertvarkos įgyvendinimo 

projektas „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, 

paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės 

didinimas bei prieinamumo plėtra“ Nr. 08.4.1-esfa-v-

405-02-0001 

 Max suma 205 013 Eur 

Projekto trukmė – 36 mėn. 

2019-01-01 iki 2022-12-31 

28,9 

 

52 lentelė. Centro išlaidos 2018–2020 metais 
Išlaidos 2018 m. 2019 m. 2020 m. 

Išlaidos, iš jų: 504,4 449,8 756,5 

Darbo užmokestis ir Sodra 385,6 339,3 369,5 

Prekės ir paslaugos 118,8 110,5 110,9 

Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (išmokos 

globėjams ir budinčiam globotojui 

- - 276,1 

Turtas 41,6 11,9 1,8 

Iš viso 546,0 461,7 758,3 

 

Lyginant su 2018 ir 2019 metais, 2020 metais, Centro išlaidos padidėjo, nes padidėjo 

socialinės srities darbuotojų darbo užmokestis ir pradėtas mokėti išmokos globėjams ir budinčiam 

globotojui (darbo užmokestis, pagalbos pinigai, įsikūrimo išmoka). 

2020 metų pradžioje ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė – 689 890,65 Eur, 

pabaigoje – 652 601,14 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį Centras įsigijo 2 nešiojamus kompiuterius. 

Bendra suma – 1798,0 Eur.  

Visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje materialaus turto įsigijimo 

savikaina 2020 m. gruodžio 31 d. sudaro 89296,33 Eur (du automobiliai, kompiuteriai, skalbimo 

mašinos, žoliapjovė, baldai, virtuvės įranga).   

2020 metais paramos piniginėmis lėšomis gauta 399,02 Eur, tai 1,2 proc skirta gyventojų 

(pinigai liko banko sąskaitoje) ir parama turtu 1286,50 Eur, iš jų, pagal paramos sutartį gauta 
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parama iš UAB “Gilės inžinierija” už 1272,82 Eur (santechnikos prekės ir įrankiai) ir už 13,68 Eur 

pagal aktą priimti maisto produktai (medus). 

 

III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS, PROBLEMOS 

 

2020 metai buvo išbandymų metai dėl paskelbtos valstybės lygio ekstremalios padėties dėl 

koronaviruso grėsmės. Metai pareikalavo labai didelio darbuotojų susitelkimo, stipraus komandinio 

darbo požiūrio. Veiklos įgyvendinimo laikotarpiu, išgyvenant pandemiją ir siekiant užtikrinti 

Centro klientų ir darbuotojų saugumą bei veiklos tęstinumą, neišsprendžiamų sunkumų neiškilo. 

2019 m. lapkričio 29 d. pasirašyta sutartis dėl dalyvavimo projekte „Socialinių paslaugų 

kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“. Ateityje ir toliau bus siekiama užtikrinti 

didesnę paslaugų kokybę. Kokybiškas socialines paslaugas planuojama teikti visuose Centro 

skyriuose ir padaliniuose. 

 Bendradarbiaujant su Kelmės rajono savivaldybės administracija, Kelmės rajono 

socialinių paslaugų centru, Valstybės vaiko teisių apsaugos tarnyba prie Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos Kelmės skyriumi ir nuosekliai įgyvendinant Perėjimo nuo institucinės globos 

prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 

2014–2020 metų veiksmų planu, Centro šeimynoje ženkliai sumažintas globojamų (rūpinamų) 

vaikų skaičius. 2020 metais planuojama panaikinti likusią Centro šeimyną – Vaiko globos 

(rūpybos) skyrių. 

Siekiant užtikrinti socialinių paslaugų plėtrą bendruomenėje ir paslaugų prieinamumą 

neįgaliesiems planuojama Krizių skyriaus patalpas pritaikyti jų poreikiams. 

Siekiant užtikrinti Centro darbuotojų sveikatą ir saugią darbo aplinką, 2020 metais didelį 

dėmesį planuojama skirti darbuotojų psichosocialinės aplinkos veiksnių stiprinimui. 

 

Direktorė     Daiva Ignotaitė 

      _____________________ 

       


