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PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO  

VAIKŲ GLOBOS IR RŪPYBOS SKYRIAUS  

GLOBOS CENTRO 2020 METŲ VEIKLOS PLANAS 

   

  VIZIJA 

  Aukštos kokybės, visiškai tenkinantis vaikų, likusių be tėvų globos ir jų  šeimų poreikius, nuolat tobulėjantis globos 

centras. 

   

  MISIJA 

  Užtikrinti numatytas kokybiškas paslaugas Panevėžio mieste, likusiems be tėvų globos vaikams ir jų šeimoms pasiekti 

patenkinamus gyvenimo, sveikatos ir asmeninių bei socialinių ryšių standartus, leidžiančius pagerinti jų gyvenimo kokybę; 

kryptingai planuoti Globos centro veiklą; skubiai reaguoti į socialinius pokyčius visuomenėje, atsiradus naujiems poreikiams, 

pradėti teikti naujas socialines paslaugas, siekiant išvengti socialinės įtampos bei užtikrinti socialinį teisingumą. 

 

TEIKIAMOS PASLAUGOS: 

 
1. Informavimas. 

2. Konsultavimas. 

3. Tarpininkavimas ir atstovavimas. 

4. Sociokultūrinės paslaugos. 

5. Kitos bendrosios socialinės paslaugos. 

6. Intensyvi krizių įveikimo pagalba. 

7. Psichosocialinė pagalba. 

8. Pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įvaikintojams ir šeimynų dalyviams. 

 

SSGG 



   

  Vidinės silpnosios pusės Vidinės stipriosios pusės 

1. Darbuotojų kaita, dėl to padidėja darbo krūvis.  

2. Emocinis darbuotojų išsekimas, supervizijų nebuvimas. 

3. Nepakankamas bendravimas ir susikalbėjimas su kitomis 

institucijomis siekiant koordinuotų veiksmų teikiant paslaugas GC 

klientams. 

4. Visas dėmesys sutelktas į klientą, darbuotojas vertinamas kaip įrankis 

problemoms spręsti. 

5. Atvejo vadybos ir Šeimos gerovės skyriaus menkas bendradarbiavimas 

su globos centru. Lengviausias kelias – paimti vaiką iš šeimos.  

6. Psichologo paslaugos suteikiamos tik vaikui ar globėjui, o negalimos 

teikti vaikui + jo biologiniai tėvai. 

7. Negaunamos metodinės rekomendacijos kaip dirbti su vaikais, kurie 

galimai nukentėję ikiteisminiuose tyrimuose, taip pat pamatinės 

informacijos apie asmenis galinčius ir negalinčius kontaktuoti su vaiku jo 

globos laikotarpiu. 

8. Stinga aiškumo, kaip turėtume dirbti su globomis tėvų prašymų, ar jas 

reikia tik prižiūrėti ir apie pastebimas globos problemas informuoti vaiko 

teisių tarnybas, kad šios imtųsi priemonių dėl tėvų grįžimo ir savo pareigų 

vykdymo, ar nesant tėvų nušalinimui nuo pareigų perimti vaikų sunkumų 

ir problemų sprendimą. 

9. Tarp GC kontroliuojančių įstaigų, GC stinga vieningo, bendro tikslo 

spręsti vaikų, likusiu be tėvų globos, apgyvendinimo problemas. Esminės 

vaikų apgyvendinimo problemos paliekamos spręsti GC darbuotojams 

(vaiko teisių požiūris, kad budinčių globotojų stygius ir esančių 

perkrovimas tai tik GC problema, o ne bendra spręstina problema, dėl 

vietinių vadovų požiūrio atsiradę sunkumai vaikus perkeliant į BVGN) 

1. Stiprus kolektyvas, komandinis darbas, patirtis. 

2. Aprūpinimas darbui reikalingomis priemonėmis 

3. Darbuotojų draudimas nuo nelaimingų atsitikimų darbe 

4. Palaikoma ir skatinama nuolatinio personalo tobulėjimo aplinka. 

5. Darbuotojai geranoriškai padeda vieni kitiems. 

6. Planuoja savo laiką. 

7. Globos centro psichologas, galintis teikti paslaugas be eilių. Psichologo 

paslaugos lengviau prieinamos, greičiau pasiekiamos kriziniu atveju. 

8. Lankstus darbo grafikas, sudarant galimybes klientams gauti paslaugą 

po 17 val.  

9. Globos centro psichologas, galintis teikti paslaugas be eilių. Psichologo 

paslaugos lengviau prieinamos, greičiau pasiekiamos kriziniu atveju. 

10. GC darbuotojų pagalba kvalifikuotai išspręsti iškilusias problemas (su 

klientu bendraujama maloniai, pagarbiai ir suprantamai, paslaugiai ir 

aiškiai atsakoma į klientų rūpimus klausimus. Paslaugų teikimas vyksta 

per kliento požiūrio prizmę. Paslaugų gavėjai turi savo teises, gali teikti 

savo pasiūlymus į kuriuos atsižvelgiama. 

11. GC darbuotojai kiekvieną mėnesį gauna mėnesinius nuolatinius 

bilietus. 

12. Pateikiama aiški GC informacija apie teikiamas paslaugas 

(lankstinukai, plakatai, informacija GC skelbimų lentoje, GC ir FB 

puslapiuose. 

 

 

 

 

 

Išorinės galimybės Išorinės grėsmės 

1. Atviras bendradarbiavimas ir bendravimas su socialiniais partneriais. 

2. Personalo vidinės motyvacijos stiprinimas ir palaikymas, pagerins 

paslaugų kokybę, darbuotojo savijautą, apsaugos nuo perdegimo. 

3. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, žinių atnaujinimas.  

1. Globėjų (rūpintojų) atsisakymas paslaugų 

2. Metodinės pagalbos iš VTAS nebuvimas 

3. Didėjanti biurokratinė našta 

4. Dažnas teisės aktų keitimasis 



4. Aktyviai skleisti savo profesinę patirtį ir semtis patirties iš kitų 

socialinių partnerių. 

5. Glaudesnis bendradarbiavimas tarp skyrių – Šeimos gerovės, Atvejo 

vadyba. 

 

 

 

 

5. Neigiamas visuomenės požiūris į vaiko globą 

6. Globėjų (rūpintojų), kurie imtų globoti paauglius, trūkumas 

7. BVGN trūkumas 

8. Skirtingi ataskaitų reikalavimai socialinių paslaugų centrui, 

savivaldybei, globos centrų mainų svetainei. Ir nuolat atsiranda naujų 

reikalavimų duomenų, kurių nereikėjo. Tai kelia didelius nepatogumus. 

9. Nėra vieningų ir patvirtintų tvarkų visiems Lietuvos GC. 

10. Veiklos kokybės priežiūra atliekančios institucijos (vaiko teisių 

apsaugos teritorinio skyriaus) nesupratimas apie GC teikiamas paslaugas 

ir nusišalinimas nuo tiesioginių savo funkcijų ir jų perkėlimas ant GC, 

pvz.; kai už vaiką, iki globos įsteigimo, atsakingas vaiko teisių apsaugos 

skyrius, prašoma, kad vaikų ugdymo įstaigų klausimus, asmeninių daiktų 

ir kt. išspręstu GC. Taip pat teritoriniai skyriai nepalaiko bendros 

nuomonės dėl vaiko globos su teritoriniu skyriumi (pvz. reikalavimas, kad 

pakartotinai būtų spręstas vaiko apgyvendinimas pas buvusią globotoją, 

nors žino, kad jos sutarties sąlygos to neleidžia).  

11. Perteklinis dokumentacijos pildymas, per pildomos dokumentacijos 

kiekius, mažėja tikrasis kontaktas su klientu ir tenka mažesnė galimo skirti 

dėmesio dalis kliento problemų sprendimui.  

 

 



Tikslas:  užtikrinti, kad visiems įvaikintiems vaikams, socialinių globėjų, globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų 

prižiūrimiems vaikams bei budintiems globotojams, socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų 

prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba, siekiant tinkamo vaiko, įvaikio ugdymo ir auklėjimo šeimai artimoje 

aplinkoje. 

Uždaviniai, priemonės, veiklos pavadinimas 2019 m. rezultatas 

ir  vertinimo 

kriterijus 

2019 m. planinis 

rezultatas ir 

vertinimo 

kriterijus, (mato 

vienetai ir kt. 

reikšmės 

(laukiamas 

rezultatas)) 

2020 m.  planinis 

rezultatas ir 

vertinimo 

kriterijus, (mato 

vienetai ir kt. 

reikšmės 

(laukiamas 

rezultatas)) 

Atsakingas asmuo 

(pareigos) 

Įvykdymo terminai  

 

1 uždavinys:    Globos (rūpybos) šeimoje ir įvaikinimo viešinimas bei informavimas 

Priemonės:      

1.1. Panevėžio lopšeliuose- darželiuose 

pravesti informacinius renginius globos ir 

įvaikinimo klausimais 

3 darželiai, 32 

tėvai, 41 

darbuotojas 

5 lopšeliai 

darželiai, 30 tėvų, 

30  darbuotojų 

4 lopšeliai 

darželiai, 30 

tėvų, 30  

darbuotojų 

Globos centro vyr. socialinė 

darbuotoja 

Iki 2020-12-31 

1.2. Reklaminiai atšvaitai ir reklaminiai 

2020 kalendoriukai 

 500 atšvaitų 

500 kalendoriukai 

 Globos centro vyr. socialinė 

darbuotoja 

Iki 2020-12-31 

1.3.  Reklama ACM ekranuose Pakeista plakatais 

savivaldybės 

rekomendacija, 

kurie buvo 

platinami miesto 

įstaigose, ir 

reklaminiuose 

stenduose 

8 savaites 2020 m. 

neplanuojama 

Globos centro vyr. socialinė 

darbuotoja 

Iki 2020-12-31 

1.4.   Informacinė laida „Pulso“ radijo 

stotyje 

6 transliacijos 1 laida 1 laida Globos centro vyr. socialinė 

darbuotoja 

Iki 2020-12-31 

1.5.   Informacija apie GIMK programos  

mokymus skelbiama PANSPC ir 

Įvykdyta Atnaujinama ne 

rečiau kaip 1 kartą 

ketvirtyje 

4 kartai Globos centro vyr. socialinė 

darbuotoja, komunikacijos 

koordinatorė 

Iki 2020-12-31 



savivaldybės administracijos interneto 

tinklalapyje 

1.6. Dalyvauti miesto šventiniuose 

renginiuose, mugėse, viešinant veiklą 

6 renginiai Pagal skelbiamas 

renginių datas 

6 renginiai Globos centro vyr. socialinė 

darbuotoja 

Iki 2020-12-31 

1.7. Panevėžio kolegijos neakivaizdinių 

studijų studentams pravesti informacinius 

renginius globos ir įvaikinimo klausimais 

 N grupės, n 

studentų ir 

dėstytojų  

1 paskaita Globos centro vyr. socialinė 

darbuotoja 

Sesijos laikas 

1.8. Globėjų gerosios patirties sklaida 

laikraščiuose ir informaciniuose portaluose 

1.9. (Globėjai pasakoja apie vaikų globą, 

sėkmes ir sunkumus bei informacija, kad 

esant sunkumams GC teikia pagalbą) 

 6 kartus metuose 6 straipsniai 

laikraščiuose ir 

žinių portaluose 

Globos centro vyr. socialinė 

darbuotoja, komunikacijos 

koordinatorė 

Iki 2020-12-31 

1.10. „Susitikime penktadienį“ viešinimas, 

medžiagos dalinimas  

3 kartai 50 renginio 

dalyvių. 

 Kas antrą 

penktadienį po du 

darbuotojus 

Globos centro vyr. socialinė 

darbuotoja 

Iki 2020-12-31 

1.11. informacinės konsultacijos globos ir 

įvaikinimo klausimais neformaliose 

erdvėse: PC RYO, BABILONAS 

 3 000 informacinių 

lankstinukų apie 

vaikų globą. 

6 kartai Globos centro vyr. socialinė 

darbuotoja 

Iki 2020-12-31 

1.12. Trumpi pranešimai apie savanorystės 

galimybes globos centre 

 Jaunimo darbo 

rinkos centras, 

Panevėžio 

kolegija, KTU 

filialas 

2-3 savanoriai 

dalyvaujantys 

GC renginiuose 

Globos centro vyr. socialinė 

darbuotoja 

Iki 2020-12-31 

1.13. Parengtas video filmukas 

motyvuojantis globoti vaikus 

(pvz:  https://vimeo.com/373871542 ) 

1 video Video medžiaga 

transliuojama 

PANSPC 

tinklapyje, 

Facebook 

paskyroje, 

Panevėžio miesto 

savivaldybės 

tinklapyje, 

1 video  Globos centro vyr. socialinė 

darbuotoja, komunikacijos 

koordinatorė 

Iki 2020-12-31 

https://vimeo.com/373871542


1.14. Liepos mėnesio pirmąjį sekmadienį 

Lietuvoje minima Globėjų diena. 

Organizuoti Šv. mišias už globėjus ir 

įtėvius pakviečiant globėjų šeimas;  

 Liepos 3 d. 

(penktadienį). Po 

mišių globėjų 

susitikimas GC 

pokalbiui prie 

arbatos. 

1 renginys Globos centro vyr. socialinė 

darbuotoja 

Iki 2020-12-31 

1.15.   Panevėžio savivaldybėje (II a. salėje) 

organizuojamas susitikimas su potencialiais 

globėjais.  

 Sausio 21 d. 17.30 

val.  

1 renginys Globos centro vyr. socialinė 

darbuotoja 

Iki 2020-01-21 

2 uždavinys: Mokymų grupės pagal GIMK programą 

Priemonės:      

 2.1. Globėjų (rūpintojų), šeimynos steigėjų 

ir/ar dalyvių, budinčių globotojų 

2 2 2 Globos centro vyr. socialinė 

darbuotoja 

Iki 2020-12-31 

2.2.  Mišrios grupės 2 2 2 Globos centro vyr. socialinė 

darbuotoja 

Iki 2020-12-31 

2.3.  Bendruomeninių vaikų globos namų 

darbuotojų 

3/ vid. 17 dalyvių 2  Globos centro vyr. socialinė 

darbuotoja 

Iki 2020-12-31 

2.4. Tęstiniai mokymai 2, į vieną 

užsiėmimą 

neatvyko klientai 

2 grupės po 5 

asmenis 

2 Globos centro vyr. socialinė 

darbuotoja 

Iki 2020-12-31 

2.5.  Savipagalbos grupės  12 12 užsiėmimų po 5 

asmenis 

12  Globos centro vyr. socialinė 

darbuotoja 

Iki 2020-12-31 

2.6. Savipagalbos grupės budintiems 

globotojams 

2, nors 2019 m. 

nebuvo planuota 

1 x mėn.  6 BG Globos centro vyr. socialinė 

darbuotoja 

Iki 2020-12-31 

3 uždavinys: Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, savišvieta 

Priemonės:      

3.1. Seminarai, mokymai  Vid. 30 val. 1 

darbuotojui 

6 darbuotojai. Ne 

mažiau nei po 2 

seminarus, 20 ak. 

val. 
Darbuotojai tobulins 

žinias ir įgūdžius 

7 darbuotojai. Ne 

mažiau nei po 2 

seminarus, 20 ak. 

val. 
Darbuotojai 

tobulins žinias ir 

Globos centro vyr. socialinė 

darbuotoja 

Iki 2020-12-31 



socialinio darbo, 

įvaikinimo, globos ir 

kitose, susijusiose su 

GIMK veikla, 

srityse. 

įgūdžius socialinio 

darbo, įvaikinimo, 

globos ir kitose, 

susijusiose su 

GIMK veikla, 

srityse. 

3.2. Vidiniai mokymai 4 užsiėmimai, 6 

darbuotojai 

3 užsiėmimai, 6 

darbuotojai,  

4 užsiėmimai, 7 

darbuotojai 

Globos centro vyr. socialinė 

darbuotoja 

Iki 2020-12-31 

3.3. Bendradarbiavimas su Panevėžio rajono 

Linkaučių globos centru 

Sudaryta paslaugų 

pirkimo sutartis su 

Panevėžio rajono 

globos centru, 

vyko bendri 

GIMK mokymai 

Bendri mokymai, 

susidarius grupei 

Bendri mokymai, 

susidarius grupei 

Globos centro vyr. socialinė 

darbuotoja 

Iki 2020-12-31 

3.4. Bendradarbiavimas su Panevėžio 

regiono globos centrais 

3 susitikimai Susitikimai, 

dalijimasis gerąja 

patirtimi 

2 susitikimai. 

Gegužės ir spalio 

mėn. 

Globos centro vyr. socialinė 

darbuotoja 

Iki 2020-12-31 

4. Uždavinys:  Sudaryti sąlygas paslaugų gavėjams gauti psichologinę, metodinę pagalbą 

Priemonės:      

4.1.   Įgyvendinti priemones teikiamų 

globos paslaugų kokybei gerinti 

12 

Suaug. – 82 

Vaikams- 89  

Namuose- 3 

Suvaldytų krizinių 

situacijų skaičius. 

Individualių ir 

grupinių 

psichologinių 

užsiėmimų 

skaičius. 

Skaičius  Globos centro vyr. socialinė 

darbuotoja 

Iki 2020-12-31 

4.2.  Vykdyti psichologinių problemų 

prevenciją: rengti, organizuoti ir įgyvendinti 

prevencines programas bei priemones. 

 1 priemonė per 

ketvirtį  

4 Globos centro vyr. socialinė 

darbuotoja 

Iki 2020-12-31 

4.3.  Šviesti vaiko raidos, elgesio, emocijų 

klausimais bei kitais klausimais vaiko 

globėjus ir įstaigoje dirbančius specialistus. 

 

4 1 kartą ketvirtyje 4 Globos centro vyr. socialinė 

darbuotoja, psichologė 

Iki 2020-12-31 



4.4. Terapiniai užsiėmimai su globojamais 

vaikais sensoriniame kambaryje VDC 

1 1 kartą mėnesyje 5 vaikai  Globos centro vyr. socialinė 

darbuotoja 

Iki 2020-12-31 

4.5. Filmų terapija Neįvykdyta, nes 

psichologė 

pradėjo dirbti 

nuolatinė tik 4 

ketvirtyje 

1 kartą ketvirtyje 4 Globos centro vyr. socialinė 

darbuotoja 

Iki 2020-12-31 

4.4. Paskaitos apie nepilnamečių teises ir 

pareigas vaiko globėjams ir įstaigoje 

dirbantiems darbuotojams  

 1 kartą į pusmetį 2 paskaitos Globos centro vyr. socialinė 

darbuotoja 

Iki 2020-12-31 

4.6. Atvejų aptarimai Vyko kas savaitę. 2 k. x mėn., 

penktadieniais 

1 k. sav.  Globos centro vyr. socialinė 

darbuotoja 

Iki 2020-12-31 

4.7.       

5. Uždavinys:  Teikti socialines paslaugas, kuriomis siekiama įveikti esamas klientų krizes 

Priemonės:      

5.1. Grupiniai užsiėmimai su globojamais 

vaikais.   
4 užsiėmimai Ne mažiau 4 

užsiėmimai per 

metus 

4 užsiėmimai Globos centro vyr. socialinė 

darbuotoja 

Iki 2020-12-31 

5.2. Individualūs susitikimai su globėjais, 

teikiant pagalbą. Teisinės, psichologinės 

pagalbos, socialinių ir kitų paslaugų 

organizavimas. 

Suaug. – 2361 

Vaikams- 728 

Vid. 80 susitikimų-

konsultacijų 

Vidut. – 90 

konsultacijų. 

Globos centro vyr. socialinė 

darbuotoja 

Iki 2020-12-31 

5.3. Veiklos koordinavimo darbai.  
Pasikeitimas dalykine informacija, individualaus 

darbo formų aptarimas, komandinio darbo 

aptarimas, konkrečių uždavinių formulavimas.  
Komandiniai atvejų aptarimai. 

Vyksta 1x per 

savaitę. Reikalui 

esant ir dažniau.  

1 kartą savaitėje 

 

1 k. sav.  Globos centro vyr. socialinė 

darbuotoja 

Iki 2020-12-31 

5.4. Grupiniai užsiėmimai vaiko globėjams 

ir įstaigos darbuotojams - neformalus 

suaugusiųjų švietimas saugios ir vaiko 

raidai palankios aplinkos kūrimo kausimais  

1x mėn.  1 kartą ketvirtyje 1xmėn.  Globos centro vyr. socialinė 

darbuotoja, psichologė 

Iki 2020-12-31 



 

 

5.5. Išvyka su dviračiais Panevėžys – 

Berčiūnai + piknikas.  

 1 išvyka. 3 ketv. 5-6 globotiniai. Globos centro vyr. socialinė 

darbuotoja 

Iki 2020-06-30 

5.5.   Baigiamasis renginys – pasidalijimas 

gerąja patirtimi globos ir įvaikinimo klausimais. 
16 asmenų 1 renginys, 20 

asmenų 

 Globos centro vyr. socialinė 

darbuotoja 

Iki 2020-12-31 


