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PANEVĖŽIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 

VAIKŲ GLOBOS IR RŪPYBOS SKYRIAUS GLOBOS CENTRO 

2021 M. VEIKLOS PLANAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

Prioritetinės kryptys: 

Veiklos apie vaiko globos (rūpybos), priežiūros, įvaikinimo srityse ir įvaikinimo, globos (rūpybos) 

šeimoje galimybes, viešinimas; 

Globos centre įdiegti Europos socialinių paslaugų kokybės sertifikavimo sistemą (EQUASS), kuri 

padėtų įvertinti savo veiklos rezultatus, efektyvumą, numatyti veiklos tobulinimo tikslus, kryptis ir 

taip užtikrinti paslaugų kokybę bei socialinių paslaugų gavėjų pasitenkinimą teikiamomis 

paslaugomis. 

Globėjų ir globojamų vaikų motyvavimas psichologinei pagalbai.  

Didesnio skaičiaus globėjų ir globojamų vaikų įtraukimas į psichologo individualias ir grupines 

konsultacijas. 

Priklausomybių prevencija. 

 

Metiniai veiklos tikslai: 

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. 

 

II. 2020 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

Siekiant teikiant kokybiškas socialines paslaugas, atitinkančias Panevėžio miesto 

gyventojų poreikius atlikta savianalizė. Jos pagrindu nustatytos stipriosios ir silpnosios įstaigos 

pusės pagal SSGG metodiką.  



Stipriosios pusės: 

1. Darbuotojų motyvacija 

2. Komandinis darbas 

3. Siekiant išvengti socialinės įtampos bei užtikrinti 

paslaugų gavėjų socialinį teisingumą kryptingai 

planuojama Globos centro veikla, paslaugų 

gavėjams prieinama ir suteikiama reikalinga 

konsultacinė, psichosocialinė ir kita pagalba 

4. Kvalifikuotas socialinių paslaugų teikimas, 

pagarbus, mandagus ir suprantamas GC 

darbuotojo bendravimas su paslaugų gavėjais, 

atsižvelgiant į paslaugų gavėjo požiūrio prizmę 

5. Globos centras užtikrina asmens (šeimos) 

informuotumą, pritaiko antidiskriminacinius bei 

pozityvius veiksmus teikdamas savo paslaugas. 

6. Globos centras užtikrina paslaugų gavėjų lygias 

galimybes, vienodą požiūrį į kiekvieną, 

pasirinkimo teisę, apsisprendimo laisvę ir 

lygiateisį dalyvavimą 

7. Geras GC darbuotojų darbo priemonėmis 

aprūpinimas 

8. Teigiamas paslaugų gavėjų požiūris į GC 

darbuotojus, paslaugų gavėjams dėl paslaugų 

kokybės gerinimo yra sudaryta galimybė teikti 

pasiūlymus  

9. Personalo tobulėjimo, mokymosi skatinimas 

10. Informacijos apie GC teikiamas paslaugas 

prieinamumas visuomenei, GC veiklos 

viešinimas 

11. Paslaugų gavėjams lengvai pasiekiamos GC 

psichologo paslaugos 

12. Darbuotojų socialinė atsakomybė 

13.  Kiekvieno Centro darbuotojo atsakomybė 

numatyta pareigybės aprašyme 

 

Silpnosios pusės: 

1. Darbuotojų kaita, darbuotojo emocinė 

savijauta, perdegimas 

2. Darbuotojų patirties ir įgūdžių stoka 

3. Emocinis darbuotojų išsekimas, supervizijų 

nebuvimas 

4. Nepakankamas bendradarbiavimas tarp 

teritorinių GC siekiant apraše numatytų tikslų 

 

 



Galimybės: 

1. EQUASS standarto diegimas, teikiamų 

socialinių paslaugų kokybės tobulinimas 

2. Darbuotojų vidinės motyvacijos stiprinimas, 

skatinimas  

3. Darbuotojų  kvalifikacijos kėlimas, naujai įgytų 

žinių ir įgūdžių pritaikymas teikiant  bendrąsias 

ir specialiąsias socialines paslaugas paslaugų 

gavėjui, atsižvelgiant į socialinių paslaugų 

poreikį 

4. Darbuotojų asmeninis ugdymasis, nuolatinis 

mokymasis ir tobulėjimas, siekiant atitikti 

paslaugų gavėjų socialinius poreikius bei 

užtikrinti socialinių paslaugų kokybę 

5. Glaudesnis bendradarbiavimas su socialiniais 

partneriais, abipusis palaikymas teikiant 

kokybiškas socialines paslaugas paslaugų 

gavėjams 

 

Grėsmės: 

1. Neigiamas paslaugų gavėjų požiūris į GC 

darbuotoją dėl per dažno apsilankymo  

2. Neigiamas visuomenės požiūris į vaiko globą 

3. Teisinės aplinkos nestabilumas - teisės aktų 

keitimas 

4. Didelė institucijų kontrolę ir perteklinis 

dokumentacijos bei skirtingų ataskaitų joms 

teikimas 

5. Nesusikalbėjimas su veiklos kokybės 

priežiūrą atliekančiomis institucijomis dėl GC 

darbuotojams priskirtų funkcijų atlikimo ar 

socialinių paslaugų teikimo paslaugų 

gavėjams 

6. Pandemija, karantinas, nuotolinis socialinių 

paslaugų teikimas paslaugų gavėjams. 

 

 

 



III. 2021 metų uždaviniai ir priemonės 

1 tikslas: Viešinimas 

Uždaviniai Priemonės 

2021 m. siektinas 

rezultatas, vertinimo 

rodiklis 

Atsakingas asmuo 

Įgyvendinimo 

laikotarpis / 

terminai 

Numatytos lėšos 

ir šaltinis 

Globos (rūpybos) šeimoje ir 

įvaikinimo viešinimas bei 

informavimas miesto 

bendruomenei 

 Dalyvauti miesto 

šventiniuose 

renginiuose, mugėse, 

viešinant veiklą 

5 renginiai Vyr. soc. darbuotoja  

 

Pagal 

skelbiamas 

renginių datas 

Iki 2021-12-

31 

 

6.   Atvirų durų dienos 

Globos centre 

organizavimas. 

20 asmenų Vyr. soc. darbuotoja  

 

Globos 

savaitė 

30,00 Eur. 

PANSPC 

7.  Globėjų savaitės 

renginiai 

60 asmenų GC darbuotojai Globos 

savaitė 

300,00 Eur. 

PANSPC 

Bendruomenės (savanorių) 

įtraukimas į vaiko globos 

veiklos viešinimą 

Savanorių švietimas 

globos glausimais 

įsijungiant į Globos 

centro organizuojamas 

veiklas (viešinimas, 

renginiai) 

2-3 savanoriai Socialinė darbuotoja 

GIMK programos 

vykdymui. 

 2 užsiėmimai  

  I-IV ketv. 

 

      

2  tikslas: Mokymų grupės pagal GIMK programą 



Uždaviniai Priemonės 

2021 m. siektinas 

rezultatas, vertinimo 

rodiklis 

Atsakingas asmuo 

Įgyvendinimo 

laikotarpis / 

terminai 

Numatytos lėšos 

ir šaltinis 

Pravesti  mokymus pagal 

GIMK programą 

  Globėjų (rūpintojų), 

šeimynos steigėjų ir/ar 

dalyvių, budinčių 

globotojų 

2 Globos centro vyr. 

socialinė darbuotoja 

Iki 2021-12-

31 

15,00 

PANSPC 

 Mišrios grupės 2 Globos centro vyr. 

socialinė darbuotoja 

Iki 2021-12-

31 

15,00 

PANSPC 

  Bendruomeninių 

vaikų globos namų 

darbuotojų 

 Globos centro vyr. 

socialinė darbuotoja 

Iki 2021-12-

31 

15,00 

PANSPC 

  Tęstiniai mokymai 2 Globos centro vyr. 

socialinė darbuotoja 

Iki 2021-12-

31  

15,00 

PANSPC 

  Savipagalbos grupės  12  Globos centro vyr. 

socialinė darbuotoja 

Iki 2021-12-

31 

15,00 

PANSPC 

  Savipagalbos grupės 

budintiems 

globotojams 

6 BG GC psichologė Iki 2021-12-

31 

15,00 

PANSPC 

3  tikslas: Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, savišvieta 

Uždaviniai Priemonės 

2021 m. siektinas 

rezultatas, vertinimo 

rodiklis 

Atsakingas asmuo 

Įgyvendinimo 

laikotarpis / 

terminai 

Numatytos lėšos 

ir šaltinis 

Darbuotojų asmeninis 

ugdymasis, nuolatinis 

mokymasis ir tobulėjimas, 

siekiant atitikti paslaugų 

gavėjų socialinius poreikius 

 Seminarai, mokymai  7 darbuotojai. Ne mažiau 

nei po 2 seminarus, 20 

ak. val. 

Darbuotojai tobulins 

Globos centro vyr. 

socialinė darbuotoja 

Iki 2021-12-

31  

 



žinias ir įgūdžius 

socialinio darbo, 

įvaikinimo, globos ir 

kitose, susijusiose su 

GIMK veikla, srityse. 

 . Vidiniai mokymai 6 užsiėmimai, 7 

darbuotojai 

Globos centro vyr. 

socialinė darbuotoja 

Iki 2021-12-

31  

 

 Bendradarbiavimas su 

Panevėžio rajono 

globos centru 

Bendri mokymai, 

susidarius grupei 

Globos centro vyr. 

socialinė darbuotoja 

Iki 2021-12-

31  

 

 Bendradarbiavimas su 

Panevėžio regiono 

globos centrais 

2 susitikimai. Gegužės ir 

spalio mėn. 

Globos centro vyr. 

socialinė darbuotoja 

Iki 2021-12-

31  

 

4  tikslas: Sudaryti sąlygas paslaugų gavėjams gauti psichologinę, metodinę pagalbą 

Uždaviniai Priemonės 

2021 m. siektinas 

rezultatas, vertinimo 

rodiklis 

Atsakingas asmuo 

Įgyvendinimo 

laikotarpis / 

terminai 

Numatytos lėšos 

ir šaltinis 

Metodinė pagalba paslaugų 

gavėjams vaiko gerovės 

klausimais 

Organizuoti 

globėjams (įtėviams) 

susitikimus-popietes 

su  „Vilties arka“ 

vaikų dienos 

užimtumo centro 

darbuotojais 

  

2 kartus per metus 

Globėjams (įtėviams) 

susitikimas, 

supažindinimas su centro 

veikla, konsultavimas 

globotinių gerovės 

klausimais 

Globos centro vyr. 

socialinė darbuotoja 

Iki 2021-12-

31  

 



Padėti paslaugų gavėjams 

pažinti save, išreikšti 

susikaupusius jausmus, 

įtampą. 

Dailės terapijos 

užsiėmimai  

Globėjų grupė iki 10 

asmenų. 

Socialinė darbuotoja 

GIMK programos 

vykdymui. 

5 užsiėmimai 

 I-IV ketv. 

 Reikalinga 

akvareliniai 

dažai, guašas, 

paprasti 

pieštukai, 

spalvoti 

pieštukai, A3 

popieriaus lapai.  

Skatinti paslaugų gavėjus 

siekti sveikos gyvensenos  

Sveikatinimo veiklos 

(šiaurietiškas ėjimas, 

treniruotė Pilateso 

metodu)  

Grupinis užsiėmimas iki 

10 asmenų 

Socialinė darbuotoja 

GIMK programos 

vykdymui. 

2 užsiėmimai 

  I-IV ketv. 

 

Įtraukti paslaugų gavėjus į 

meninės išraiškos skatinimą, 

savo stiprybės atradimą, 

įgalinimą,  

1. Susitikimas su 

aktoriais už kulisų - 

 globėjams ir 

globotojams bendra 

edukacija. 

Bendradarbiavimas su 

Juozo Milinio dramos 

teatru. 

 Vyr.  soc. darbuotoja ir 

soc. darbuotoja 

Iki 2021-12-

31 

 

 2. Organizuoti 

Atvelykio šventę 

globojamiems 

vaikams Atviro 

Jaunimo Centro 

patalpose   

Vyks margučių paroda, 

bus eksponuojami vaikų 

rankdarbiai.  

Globos centro vyr. 

socialinė darbuotoja 

II ketvirtis  

 3. Organizuoti rudens 

piešinių parodą 

 

1 kartą metuose. 10-15 

vaikų 

Socialiniai darbuotojai 

globos koordinatoriai 

III-IV 

ketvirtis. Iki 

2021-12-31 

 

Stiprinti tarpusavio 

bendravimą, ryšį, supratimą, 

emocinės būsenos gerinimą 

Origami vakaras 

globėjams ir 

globotiniams su 

psichologu ir soc. 

1 užsiėmimas, 5 šeimos I. Budrienė, U. Šopienė Iki 2021-11-

30 

 



darbuotoju. 

Teikti aktualią informaciją 

teisiniais klausimais 

Paskaitos apie 

nepilnamečių teises ir 

pareigas vaiko 

globėjams ir įstaigoje 

dirbantiems 

darbuotojams 

1x ketv., 2 paskaitos Globos centro vyr. 

socialinė darbuotoja 

Iki 2021-12-

31 

 

Teikti psichologinę pagalbą 1.Psichologinės 

grupės paaugliams  

 

 

1 kartą per mėn. GC psichologė Iki 2021-12-

31 

 

 2.Psichologinė grupė 

globėjams, 

globojantiems 

paauglius  

1x ketv. GC psichologė Iki 2021-12-

31 

 

Prevencinės pagalbos nuo 

priklausomybių 

organizavimas  

1. Paskaita 

„Priklausomybės nuo 

psichoaktyvių 

medžiagų prevencija 

globėjams, 

globojantiems 

paauglius (12-18 

metų)“  

1 paskaita GC psichologė Iki 2021-12-

31 

 

 2. Paskaita 

„Priklausomybės nuo 

technologijų 

prevencija globėjams, 

1 paskaita GC psichologė Iki 2021-12-

31 

 



globojantiems vaikus 

(4-12 metų)“  

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

Uždaviniai Priemonės 

2021 m. siektinas 

rezultatas, vertinimo 

rodiklis 

Atsakingas asmuo 

Įgyvendinimo 

laikotarpis / 

terminai 

Numatytos lėšos 

ir šaltinis 

 Panevėžio moksleivių 

namų atvirų durų 

diena 

 

 

1 kartą metuose. 10-15 

vaikų 

Socialiniai darbuotojai 

globos koordinatoriai, 

Moksleivių namų 

darbuotojas 

III-IV 

ketvirtis. Iki 

2021-12-31 

 

Užtikrinti socialinių 

paslaugų kokybę bei jų 

savalaikį teikimą  

 

 

 

Globos centro 

darbuotojų darbo 

kontrolė. 

Kontroliuoti ir vertinti ar 

kokybiškai teikiamos 

socialinės paslaugos 

klientams, susiejant su 

EQUASS keliamais 

uždaviniais 

Vyr. socialinė darbuotoja 1 x ketvirtyje  

Paslaugų gavėjų gyvenimo 

kokybės gerėjimas 

Teikiamų socialinių 

paslaugų kokybės 

gerinimas diegiant 

EQUASS kokybės 

sistemą 

Anketinė apklausa Globos centro vyr. 

socialinė darbuotoja 

Iki 2021-12-

31 

 

     

Kryptingai vykdyti 

visuomenę vienijančią 

veiklą, vystant tarpusavio ir 

kitų įstaigų, organizacijų 

Tarpinstituciniai 

susitikimai 

I kartą į ketvirtį Globos centro vyr. 

socialinė darbuotoja 

Iki 2021-12-

31 



bendradarbiavimą vaiko 

globos klausimais 

 

 

 

 

 

IV. LAUKIAMI REZULTATAI 

 

               Socialinių paslaugų gavėjas, nebegalintis, nebepajėgiantis pakeisti, pagerinti savo padėties, socialinės srities darbuotojui konkrečiais 

veiksmais padedant (tarpininkaujant) išplėtotų savyje esantį potencialą pradėtų vis labiau kontroliuoti, valdyti savo psichinę ir socialinę tikrovę. 

 

V. BAIGIAMOSIOSIOS NUOSTATOS 

Įgyvendinus 2021 metų tikslus ir uždavinius, globos centras taps įgalinančia organizacija – kvalifikuoti darbuotojai, įgalinti paslaugų 

gavėjai, paslaugų prieinamumas, tęstinumas, teigiamas globos centro įvaizdis, lygiaverčiai, pagarbūs santykiai, komandinis darbas, orientacija į 

bendradarbiavimą.  

_______________________________________________________________ 


