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I.  BENDROSIOS  NUOSTATOS 

 

             Jonavos vaiko ir šeimos gerovės centras (toliau – Centras) yra Jonavos rajono savivaldybės 

biudžetinė mišri socialinių paslaugų įstaiga   

     

Įstaiga Jonavos vaiko ir šeimos gerovės centras 

Padaliniai Vaikų globos skyrius Krizių įveikimo 

pagalbos padalinys 

Tipas Bendruomeniniai vaikų 

globos namai 

Vaikų globos skyrius Krizių įveikimo 

pagalbos padalinys 

Teisinė forma Savivaldybės biudžetinė įstaiga 

Adresas Tarybų g. 4, Kulvos sen., 

Jonavos raj. 

Mokyklos g.6, LT-55112, Jonava, 

Telefonas/faksas 8 349 52442 -

administracija 

Kulvos BVGN 

+37067576452 

8 349 52442 -

administracija 

+370 600 89470 

budinti šeimyna 

8 349 52442 

El.paštas jonavosvaikai@gmail.com  

Įkūrimo data 2017 m. rugpjūčio 28 d. 2018 m. birželio 6 d. 2018 m. liepos 1 d. 

         

           

          Vaiko ir šeimos gerovės centre   veikia: vaikų globos skyrius, teikiantis trumpalaikę (ilgalaikę) 

socialinę globą vaikams, likusiems be tėvų globos ir socialinės rizikos vaikams ir  palydimosios  globos 

paslaugas pilnametystės sulaukusiems ir globoje augusiems jaunuoliams.  Įstaiga turi  Socialinių paslaugų 

priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  licenciją Nr. L000000554 socialinei 

globai teikti. Licenzijos rūšis: institucinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) likusiems be tėvų globos vaikams, 

socialinės rizikos vaikiams. Licencija išduota 2014-12-16, papildyta (pakeista) 2017-09-19 ilgalaikė, 

trumpalaikė socialinė globa bendruomeniniai vaikų globos namai. 2018-06-06  licencija papildyta dėl 

įstaigos pavadinimo pakeitimo.   

          Vaiko ir šeimos gerovės centre  gyvena  našlaičiai ir be  tėvų globos likę vaikai nuo gimimo iki 18 

metų amžiaus  iš  Jonavos rajono  (1 lentelė).  Globojami (rūpinami) vaikai  buvo ugdomi ir mokomi pagal 

amžių ir  gebėjimus  mokyklose (2 lentelė).  

 
1 lentelė. 
 

Eil. 

Nr. 

Seniūnijos 

pavadinimas 

Vaikų skaičius 

2021 metais 

1. Jonavos miesto  3 

2. Žeimių 1 

3. Šilų 1 

4. Kulvos 5 

5. Dumsių 2 

2 lentelė. 

Eil. 

Nr. 

Mokyklos, kurioje mokosi, pavadinimas Vaikų 

skaičius 

1. Jonavos „Lietavos“ pagrindinė mokykla 3 

2. Jonavos politechnikos mokykla 1 

3. Kulvos A. Kulviečio pagrindinė mokykla 8 

  

    

 

 

 

       Vaiko ir šeimos gerovės centre gali gyventi ne daugiau 30 globojamų (rūpinamų) vaikų, kuriems 

nustatyta trumpalaikė (iki 3 mėnesių)  socialinė globa. Vaikai gyvena  2 šeimynose. Vienos šeimos vaikai 

apgyvendinami toje pačioje šeimynoje.  Kulvos bendruomeniniuose vaikų globos namuose, gali gyventi 7 

vaikai. Globojami (rūpinami)  vaikai   ruošiami  savarankiškam gyvenimui pagal sudarytas programas: 

„Savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo“, „Finansinio raštingumo ugdymo“, „Rengimo šeimai ir 

lytiškumo ugdymo“, „Tabako, alkoholio ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos“, 

mailto:jonavosvaikai@gmail.com


„Sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymo“, ,,Globojamų vaikų socialinių įgūdžių vasaros atostogų metu 

ugdymo“. 

 Visi centro rūpinami vaikai, pareiškę norą, gali gyventi iki jie baigs bendrojo lavinimo, profesinio 

ugdymo ar specialiųjų ugdymosi poreikių užtikrinimą garantuojančias programas.  Vaikams palikus globos 

įstaigą, jiems teikiamos palydimosios globos paslaugos.  Jonavos rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2021-12-27 įsakymu Nr.13B-2080 suteikta teisė Jonavos vaiko ir šeimos gerovės centrui trejus 

metus teikti akredituotą socialinę priežiūrą-palydėjimo paslaugą jaunuoliams nuo 2022m. sausio 1 d. 

Paslaugos gavėjų grupė – likę be tėvų globos vaikai (nuo 16 metų), ar vaikai iš socialinę riziką patiriančių 

šeimų (nuo 16 metų); sulaukę pilnametystės asmenys (iki 24 metų), kuriems buvo teikta socialinė globa 

(rūpyba) institucijoje ar kurie gyveno socialinę riziką patiriančioje šeimoje. Paslaugos teikimo vietos 

adresas-Mokyklos g.6, Jonava. 

       Krizių įveikimo pagalbos padalinys, teikiantis  kompleksinę pagalbą asmenims bei šeimoms su 

vaikais, atsidūrusiems krizinėje situacijoje ar vaiko laikinąją priežiūrą (kai jam nustatytas apsaugos 

poreikis), laikino apgyvendinimo paslaugas krizių atvejais ar dėl šeimoje iškilusių problemų, dėl kurių 

atsiranda grėsmė asmens sveikatai ar gyvybei, siekiant integruoti juos į visuomenę.  

  Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-12-27 įsakymu Nr.13B-2079 

suteikta teisė Jonavos vaiko ir šeimos gerovės centrui trejus metus  teikti akredituotą socialinę priežiūrą-

intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugą nuo 2022 m. sausio 1 d. Paslaugos gavėjų grupės - vaikai, 

kuriems pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą nustatyta laikinoji priežiūra, 

kiti tos šeimos vaikai kartu su jų atstovais (atstovu) pagal įstatymą; socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų 

šeimos; socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys; socialinę riziką patiriančios šeimos; kiti asmenys 

(pvz.:smurtą patyrę asmenys, jų vaikai ir kt.). Paslaugos teikimo vietos adresas – Mokyklos g.6, Jonava, 

padalinys veikia 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę. Krizių įveikimo pagalbos padalinyje teikiama laikino 

apgyvendinimo paslauga iki 3 mėnesių. Šio padalinio gyventojai turi patys pasirūpinti maistu, higienos 

priemonėmis, drabužiais, avalyne, vaistais ir kt. Centro specialistai  organizuoja reikiamą kompleksinę 

pagalbą krizių įveikimo pagalbos padalinio gyventojams, taip pat pagalbą teikia Socialinių paslaugų centro 

ir kitų įstaigų specialistai. 

        Jonavos  vaiko ir šeimos gerovės centro veikla 2021 metais buvo vykdoma vadovaujantis 

Jonavos vaiko ir šeimos gerovės centro: 2019-2021  metų Strateginiu veiklos planu, 2021 m. veiklos 

programa, 2020-2023 m. Pertvarkos planu. 

           Rengdama 2022 m. Metinės veiklos planą Jonavos vaiko ir šeimos gerovės centro 

bendruomenė vadovaujasi Lietuvos Respublikos Socialinių paslaugų įstatymu, Socialinės globos normų 

aprašu, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Jonavos rajono savivaldybės 

Socialinių paslaugų planu, Jonavos vaiko ir šeimos gerovės centro 2020-2023 strateginiu planu, Jonavos 

vaiko ir šeimos gerovės centro nuostatais, kitais socialines paslaugas reglamentuojančiais teisės aktais. 

 
       Vizija – šiuolaikiška, atvira visuomenei ir naujovėms  socialinių paslaugų įstaiga, užtikrinanti 

kiekvienam paslaugų gavėjui teisę į kokybiškas akredituotas socialinės globos ir priežiūros paslaugas, 

suteikiančias galimybes  pozityviai socializacijai ir integracijai į visuomenę. 

 

        Misija -  padėti socialinės rizikos vaikams, be tėvų globos likusiems vaikams ir krizinėje situacijoje 

atsidūrusioms šeimoms, gerinant jų gyvenimo kokybę, siekiant kuo didesnio jų savarankiškumo ir 

integracijos bendruomenėje. 

                                         

VAIKŲ  GLOBOS  SKYRIAUS 

 

  Tikslas: Užtikrinti globojamam (rūpinamam) ir laikinai apgyvendintam vaikui efektyvias globos 

(rūpybos), ugdymo (mokymo, lavinimo ir auklėjimo), socialines paslaugas, sudaryti kitas jam tinkamas 

sąlygas ir palaikyti aplinką, kurioje jis galėtų saugiai augti, vystytis ir tobulėti bei pasiruoštų savarankiškam 

gyvenimui visuomenėje. 



 

 

      Uždaviniai: 

 Sudaryti  Socialinės globos normų aprašą  atitinkančias gyvenimo sąlygas ir galimybes visapusiškai 

vaiko raidai, ruošti vaikus savarankiškam gyvenimui, įgyvendinant Individualų socialinės globos planą 

(ISGP) .  

 

 Stiprinti globojamų (rūpinamų) vaikų fizinę ir psichinę  sveikatą per specialistų, šeimynos darbuotojų 

kompetencijų ugdymą, mokymą kurti pasitikėjimu grindžiamus santykius, teikiant pagalbą trauminių 

patirčių elgesio ir emocijų sutrikimų turintiems  vaikams bei vaikams su specialiaisiais poreikiais.  

 

 Ugdyti atsakomybę už patyčias, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą, agresyvius, chuliganiškus 

veiksmus ir poelgius prieš vaikus ir darbuotojus, asmeninių finansų planavimą sudarant pareigas, 

atsakomybę bei visavertę asmenybės raišką formuojančią aplinką,  mokant visuomenei priimtino 

elgesio normų, ruošiant vaikus pozityviai  integracijai į visuomenę. 

 

  Dirbant socialinį darbą su šeimomis, sudaryti sąlygas tėvų globos netekusiam vaikui grįžti į savo tėvų 

biologinę šeimą arba būti globojamam (rūpinamam) šeimoje, šeimynoje ar įvaikintam. 

 

 Teikti bendrąsias paslaugas buvusiems globojamiems (rūpinamiems) vaikams ir palydėjimo paslaugas 

vaikams sulaukusiems pilnametystės.  

 

 Stiprinti centro specialistų, šeimynų darbuotojų profesines kompetencijas ypatingą dėmesį skiriant 

komandinio darbo vystymui. 

                             

                                   

                         VAIKŲ GLOBOS  SKYRIAUS VEIKLOS KRYPTYS  

 

 

Eil. 

Nr. 
        Veiklos  kryptys                Veiklos tikslas 

    

 

  1. 

 

 

VAIKŲ GLOBOS SKYRIUS 

      Dvejose šeimynose teikti trumpalaikę iki 

3 mėnesių globą (rūpybą) be tėvų globos 

likusiems vaikams. Pereinamuoju 

laikotarpiu iki 2023 metų teikti ir ilgalaikę 

globą be tėvų globos likusiems vaikams. 

   

  2. 

 

 BENDRUOMENINIAI VAIKŲ 

GLOBOS NAMAI 

Teikti ilgalaikę ir trumpalaikę vaikų nuo 

gimimo iki 18 metų socialinę globą 

bendruomeniniuose vaikų globos namuose 

  

    

 

 3. 

 

  

 

PALYDIMOJI GLOBA 

      Teikti palydimosios globos paslaugas 

likusiems be tėvų globos vaikams (nuo 16 

metų), ar vaikams iš socialinę riziką 

patiriančių šeimų (nuo 16 metų); 

sulaukusiems pilnametystės asmenims (iki 

24 metų), kuriems buvo teikta socialinė 

globa (rūpyba) institucijoje ar kurie gyveno 

socialinę riziką patiriančioje šeimoje 



sudarant galimybę gyventi palydimosios 

globos šeimynoje. 

 

PALYDYMOSIOS GLOBOS  VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 
 

         Tikslas:  Teikti  akredituotas palydėjimo  paslaugas asmenims, likusiems be tėvų globos vaikams 

(nuo 16 metų), ar vaikams iš socialinę riziką patiriančių šeimų (nuo 16 metų); sulaukusiems pilnametystės 

asmenims (iki 24 metų), kuriems buvo teikta socialinė globa (rūpyba) institucijoje ar kurie gyveno socialinę 

riziką patiriančioje šeimoje. 

         

           Uždaviniai: 

 Teikti palydėjimo paslaugas globojamiems (rūpinamiems) vaikams sulaukusiems pilnametystės. 

 Teikti nuoseklų, tęstinį, individualų, į jaunuolių  poreikius orientuotą palydėjimą. 

 Plėsti  palydimosios globos paslaugų gavėjų tinklą. 

 Stiprinti padalinio darbuotojų profesines kompetencijas. 

 

Eil. 

Nr. 
             Renginio/veiklos pavadinimas     Laikotarpis Atsakingi asmuo 

 

 

  1. 

 

Palydimosios globos paslaugas  gaunančiam 

jaunuoliui (-ei) pagalba tvarkantis dokumentus, 

santykio su “savu” asmeniu palaikymas. 

 

 

      2022 m.  

 

Direktorius 
Direktoriaus pavaduotojas 

socialiniams reikalams 

Psichologas 

Socialinis darbuotojas 

   

  2. 

Galimybės gauti palydėjimo paslaugas socialinę 

riziką patiriančiose šeimose augusiems jaunuoliams. 

 

2022 m. 

Direktorius 

Psichologas 

Socialinis darbuotojas 

  

  3. 

Palydimosios globos paslaugos  gerinimas: 

- Įvertinti  teikiamos  palydėjimo globos 

kokybę  - jaunuolių  apklausa. 

 

    2022 m. 

 

Direktoriaus pavaduotojas 

socialiniams reikalams 

Psichologas 

Socialinis darbuotojas 

  4. Supažindinti su įstaigomis, kurios gali padėti spręsti 

iškilusias problemas. 

2022 m. Socialinis darbuotojas 

  5. Naujų rėmėjų paieška  padėti palydimojoje globoje 

esantiems jaunuoliams. 

2022 m. Psichologas 

Socialinis darbuotojas 

  6. Rūpinamų vaikų institucinėje globoje augančių  ir 

jaunuolių susitikimai, diskusijos su palydimosios 

globos paslaugas gaunančiais ar gavusiais šią 

paslaugą jaunuoliais. 

2022 m. Direktorius 
Direktoriaus pavaduotojas 

socialiniams reikalams 

Psichologas 

Socialinis darbuotojas 

  

  7. 

Palydėjimo   paslaugų viešinimas: 

-informacijos atnaujinimas įstaigos internetiniame 

puslapyje, Facebook paskyroje 

-lankstinukų rengimas, platinimas; 

-informacijos pateikimas rajono žiniasklaidoje; 

-susitikimas su Jonavos rajono savivaldybės 

administracijos socialinės paramos skyriaus, 

Socialinių paslaugų centro,  policijos,švietimo 

pagalbos tarnybos, pirminės sveikatos priežiūros 

centro, visuomenės sveikatos biuro atstovais, 

seniūnais, dvasininkais. 

 

2022 m.  

 
Direktoriaus pavaduotojas 

socialiniams reikalams 

Psichologas 

Socialinis darbuotojas 

 

 

 



 

 

 

                  KRIZIŲ ĮVEIKIMO PAGALBOS PADALINIO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 
 

        Tikslas:  Teikti ir organizuoti akredituotas kompleksines paslaugas asmenims, dėl krizinės situacijos 

negalintiems naudotis gyvenamąja vieta ir (ar) išgyvenantiems sunkumus, kurių negali išspręsti be 

nuolatinės specialistų priežiūros ir pagalbos, ir (ar) kai šeimoje dėl vaiko teisių pažeidimų yra nustatytas 

vaiko apsaugos poreikis ir paskirta vaiko laikinoji priežiūra socialinę priežiūrą teikiančioje socialinių 

paslaugų įstaigoje, siekiant išspręsti šią asmens (šeimos) krizinę situaciją ir mažinti jos poveikį asmens 

(šeimos) gyvenimui, pašalinti krizinės situacijos sukeltas pasekmes, siekiant atkurti savarankiškumą, 

prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę. 

        

      Uždaviniai: 

 Organizuoti ir teikti laikino apgyvendinimo ir krizės intervencijos socialines paslaugas krizių įveikimo 

pagalbos padalinyje gyvenantiems asmenims bei šeimoms su vaikais. 

 Teikti laikinosios priežiūros paslaugas socialinę priežiūrą teikiančioje socialinių paslaugų įstaigoje.-  

 Sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ir stiprinti gebėjimus bei galimybes savarankiškai spręsti 

savo socialines problemas, padėti jiems įveikti socialinę atskirtį, atkurti socialinius ryšius su visuomene 

bei integruotis į ją. 

 Dirbti su bendruomene viešinant krizių įveikimo pagalbos padalinyje teikiamas paslaugas, siekiant, kad 

apie jas sužinotų, kuo daugiau potencialių paslaugos gavėjų. 

 Stiprinti padalinio darbuotojų profesines kompetencijas. 

 

 

Eil. 

Nr. 
             Renginio/veiklos pavadinimas     Laikotarpis Atsakingi asmuo 

 

 

  1. 

 

 Krizių įveikimo pagalbos padalinio dokumentacijos 

rengimas, atnaujinimas ir darbo organizavimas 

vadovaujantis Socialinės apsaugos ir darbo 

ministeriojos rekomendacijomis, naujai patvirtintais 

teisės aktais. 

 

 

      2022 m.  

 

 

Direktorius 
Direktoriaus pavaduotojas 

socialiniams reikalams 

Psichologas 
Socialiniai darbuotojai 

Socialinių darbuotojų 

padėjėjai 

   

  2. 

 

Prevenciniai renginiai: 

- Tarptautinė socialinė akcija „16 aktyvumo 

dienų prieš smurtą prieš moteris“. 

- Paskaita „Pozityvus drausminimas“ 

- Savipagalbos grupė tėvams, kurie vieni 

augina vaikus. 

- Prevencinės paskaitos „Smurtas šeimoje“, 

dalyvių diskusijos dalyvaujant policijos , 

vaiko teisių specialistams, Spc ir kt. 

- Rūpinimasis vaiko sveikata, higiena. 

- Vaiko sveikos mitybos pagrindai, 

atsižvelgiant į amžiaus tarpsnio, sveikatos 

ypatumus (praktiniai užsiėmimai) 

 

2022 m. 

11-25- 12-10 

 

 

2022-05 mėn. 

 

2022 m.  

 

 
Direktoriaus pavaduotojas 

socialiniams reikalams 

Psichologas 

Socialiniai 

darbuotojai 

 

 

 

Slaugytojas 

Mitinimo 

organizatorius 

 

 



  

  3. 

 

Krizių įveikimo pagalbos padalinio veiklos 

gerinimas: 

- Įvertinti krizių įveikimo pagalbos padalinyje 

teikiamos pagalbos kokybė - gyventojų apklausos 

- Bendradarbiavimas su kitomis 

įstaigomis,teikiančiomis krizių įveikimo pagalbą, 

keitimasis  gerąja patirtimi.  

 

    2022 m. 

 

 
Direktoriaus pavaduotojas 

socialiniams reikalams 

Psichologas 

Socialiniai 

darbuotojai 

 

 

 

  

  4. 

 

Krizių įveikimo pagalbos padalinyje teikiamų 

paslaugų viešinimas: 

-informacijos atnaujinimas įstaigos internetiniame 

puslapyje, Facebook paskyroje 

-lankstinukų rengimas, platinimas; 

-informacijos pateikimas rajono žiniasklaidoje; 

-susitikimas su Jonavos rajono savivaldybės 

administracijos socialinės paramos skyriaus, 

Socialinių paslaugų centro, TBK,vaiko teisių 

apsaugos skyriaus, policijos,švietimo pagalbos 

tarnybos, pirminės sveikatos priežiūros centro, 

visuomenės sveikatos biuro atstovais, seniūnais, 

dvasininkais. 

 

 

2022 m.  

 
Direktoriaus pavaduotoja 

socialiniams reikalams 

Psichologas 

Socialiniai 

darbuotojai 

 

 

 

 

                                                      

ĮSTAIGOS  TARYBOS POSĖDŽIAI 

 

       Tikslas.  Atstovauti  globojamiems (rūpinamiems) vaikams, įstaigos darbuotojams ir vietos 

bendruomenei. 

        

      Uždaviniai: 
          Teikti siūlymus nustatant pagrindines įstaigos veiklos kryptis; 

          Pritarti įstaigoje rengiamiems dokumentams; 

          Teikti pasiūlymus dėl įstaigos finansinės veiklos organizavimo. 

 

Eil. 

Nr. 
             Renginio pavadinimas     Laikotarpis Atsakingas asmuo 

 

 

1. 

 

Aptarti įstaigos tarybos metinės veiklos planą 

ir kryptis  

 

 

       2022 m.  

    sausio mėn. 

 

 

Įstaigos tarybos nariai 

 

 

 

2. 

 

Aptarti įstaigos darbuotojų kompetencijos 

tobulinimo ir kvalifikacijos kėlimo 

klausimus, siekiant užtikrinti teikiamų  

socialinių paslaugų kokybę. 

2022 m.  

kovo mėn. 

     spalio mėn. 

Direktorius 

Įstaigos tarybos nariai 

 

 

3. 
Organizuoti centro bendruomenės nariams 

išvykas, pramogas pagal  jų pasiūlymus.  

2022 m. 

 gegužės mėn. 

Direktorius 

Įstaigos tarybos nariai 

 

4. 

Aptarti 2022 metų biudžeto lėšų tikslingą 

panaudojimą. 

 

2022 m. 

Direktorius 

Įstaigos tarybos nariai 



Susipažinti su įstaigos 2023 metų veiklos 

planu. 

 gruodžio mėn.  

 

 

    

 

                         

 

                           SOCIALINIŲ  DARBUOTOJŲ  PASITARIMAI 

 

Tikslas –  Aptarti iškilusias  socialinių darbuotojų  profesinio  bei socialinio darbo problemas, ieškoti 

sprendimo būdų; 

Uždaviniai:  

               Aptarti iškilusias profesinio  bei socialinio ugdymo problemas, ieškoti sprendimo būdų; 

               Pristatyti įstaigos veiklos rezultatus už 2021 metus; 

             

 

Eil. 

Nr. 
Renginio pavadinimas Laikotarpis Atsakingi asmenys 

1. 

      Supažindinimas su atitikties Socialinės globos 

normų aprašui  2021 m. įsivertinimo rezultatais ir 

numatytomis priemonėmis: 

-  Paskatinimai vaikams. Kaip formuoti vidinę 

vaikų motyvaciją veikti. 

- 2022 Seimo paskelbti savanorystės metai. Kaip 

centre stiprinti savanorystės kultūrą. 

 - ISGP  sudarymas ir įgyvendinimas, 

vadovaujantis Socialinės globos normų aprašu ir 

Socialinių paslaugų priežiūros departamento 

rekomendacijomis. 

   

 

  2022-01-25 

 

 

 

Direktorė 
 Direktorės pavaduotoja 

socialiniams reikalams 

Psichologas 

Socialiniai 

darbuotojai 

 

 

2. 

   

   Mikroklimatas socialiniame darbe 

 - Saugios aplinkos kūrimas. Alternatyvūs 

konfliktų sprendimo ir elgesio korekcijos  būdai. 

 - Santykių reikšmė vaikų emocinei būsenai. 

 - Pagalbos teikimas „Krizių įveikimo pagalbos 

padalinio“ klientams 

   

 

  2022-03-22  
Direktorės    

pavaduotoja 

socialiniams reikalams 

Psichologas 

Socialiniai 

darbuotojai 

 

3. 

 Rūpinamų  vaikų vasaros poilsio ir darbo vasaros 

metu organizavimo aptarimas:  

- Paauglių įsiliejimo į darbo rinką ypatumai. 

- Teisinė nepilnamečio ir globėjo atsakomybė 

- Krizių įveikimo pagalbos padalinio darbo 

organizavimas vadovaujantis Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos 

rekomendacijomis, atnaujintais teisės aktais. 

 

 

  2022-05-10 

Direktorės    

pavaduotoja 

socialiniams reikalams 

Psichologas 

Socialiniai   

darbuotojai 

 

   

4. 

 Vaiko savarankiškumas ir atsakomybė 

- Stiprybių atpažinimas. Kaip formuoti pozityvų. 

vaiko požiūrį į save ir į jį supančią aplinką. 

 

  2022-09-05 

Direktorės    

pavaduotoja 

socialiniams reikalams 

Direktorė  



- Suaugusiojo pavyzdys-raktas į sėkmingą vaiko 

adaptaciją visuomenėje. 

Psichologas 

Socialiniai 

darbuotojai 

 

 

        

 

 

 
                                             METODINIS DARBAS 

 

Tikslas – Kurti pozityvios socializacijos aplinką, mokant globojamus (rūpinamus) vaikus, visuomenei 

priimtino elgesio normų  ir   savarankiškumo įgūdžių, ugdant pareigas ir atsakomybę už savo veiksmus ir 

poelgius, per  darbuotojų kompetencijų ugdymą. 

Uždaviniai:  

  Kelti vaiko ir šeimos gerovės centro  darbuotojų profesinę kvalifikaciją.  

  Skatinti  socialinių darbuotojų  savišvietą, praktinės patirties sklaidą    įstaigoje. 

Eil. 

Nr. 
Renginio pavadinimas Laikotarpis Atsakingas 

  1. Bendradarbiavimas su rajono: Psichikos sveikatos 

centru , PPT, Socialinių paslaugų centru, TBK, 

VTAS, policija, visuomenės sveikatos biuru,  ir 

respublikos specialistais: Respublikiniu 

priklausomybės ligų centro Vilniaus ir Kauno 

filialais,  ugdymo centru „Diemedis“, SPPC, globos 

namais „Užuovėja“, Kauno miesto poliklinikos 

psichikos sveikatos centru, SPPD  teikiant  reikiamą 

kompleksinę pagalbą globojamiems (rūpinamiems) 

vaikams ir įgyvendinant pateiktas rekomendacijas.  

 

2022 m. 

Direktorės pavaduotoja 

soci aliniams reikalams 

Psichologas 

Socialiniai darbuotojai 

Slaugytoja 

  2. Kelti vaiko ir šeimos gerovės centro   socialinių 

darbuotojų, socialinio darbuotojo padėjėjų profesinę 

kompetenciją. 

 

2022 m. 

Direktorė 

Direktorės pavaduotoja 

socialiniams reikalams 

Psichologas 

  3. Teikti profesinę pagalbą vaiko ir šeimos gerovės 

centro  socialiniams darbuotojams,  socialinių 

darbuotojų padėjėjoms ATVEJO APTARIMO GRUPĖSE 

(intervizijose) aptariant iškilusias problemas ir jų 

sprendimo būdus. 

 

   2022 m. 

Kiekv. 

savaitę 

Direktorė 

Direktorės pavaduotoja 

socialiniams  reikalams 

Psichologas 

  4. NETINKAMO ELGESIO APTARIMAI su vaiko ir šeimos 

gerovės centro ar kitų institucijų specialistais,  ugdant 

pareigas ir atsakomybę už savo veiksmus ir poelgius.  

 

2022  m 

Direktorės pavaduotoja 

soc. reikalams 

Socialinis darbuotojas 

Psichologas 

5. 
Individualios konsultacijos darbuotojams: 

 
2022 m. 

Direktorės pavaduotoja 

socialiniams reikalams 

5.1. 
Darbo vietoje, stebint globojamų (rūpinamų) vaikų 

veiklą, planuojant ir organizuojant jų veiklas. 
 

Direktorė 

Direktorės pavaduotoja 

socialiniams  reikalams 5.2. Ruošiantis išvykoms, ekskursijoms, renginiams.  

5.3.  Sprendžiant konfliktines situacijas.  



5.4. 

Darbo su vaiko biologine šeima priemonės ir 

metodai.  

Direktorės pavaduotoja 

socialiniams  reikalams 

Socialinis darbuotojas 

Psichologas 

  6. Vaiko elgesio pokyčiai  ir situacijos vertinimas. 
Kiekv. 

mėn. 

Direktorės pavaduotoja 

socialiniams  reikalams 

Socialiniai darbuotojai 

  7. 

Teikti informaciją apie respublikoje ir mieste 

vykstančius renginius, seminarus, paskaitas, 

metodinius užsiėmimus 

2022 m. 
Direktorė 

Direktorės pavaduotoja 

socialiniams  reikalams 

   8. 

Sudaryti sąlygas socialiniams darbuotojams dalyvauti 

rajono metodiniuose renginiuose, lankytis kitų miestų 

vaikų globos įstaigose, dalintis gerąją darbo patirtimi 

2022 m. 
Direktorė 

Direktorės pavaduotoja 

socialiniams  reikalams 

   9. 
Sudaryti sąlygas  socialiniams darbuotojams ir kitiems 

specialistams kelti kvalifikaciją, atestuotis. 2022 m. 
Direktorė 

Direktorės pavaduotoja 

socialiniams  reikalams 

  10.  
Tarpinstituciniai susirinkimai ir metodinė pagalba. 

2022 m 
Direktorė 

Psichologė 

  11. 

Bendradarbiavimas su AC Patria, siūloma 

paslauga „Lydimasis būstas“,Jaunimo 

savarankiškumo ugdymo centru „Kitaip“, jaunimo 

organizacija “Jonavos atvirasis jaunimo centras”. 

2022 m. 
Direktorė 

Psichologė 

Socialiniai darbuotojai 

  12. 
Pirkti metodinę literatūrą, kanceliarines prekes, 

pratybų sąsiuvinius, žaislus. 2022 m. 2022 m. 
Socialiniai darbuotojai 

Direktorės pavaduotoja 

socialiniams  reikalams 

  13. 

Atnaujinti „Tabako, alkoholio ir kitų psichiką 

veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos 

programą“ 
2022 m. 

Psichologė 

Socialiniai darbuotojai 

Direktorės pavaduotoja 

socialiniams  reikalams 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

                                SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ  
                   KVALIFIKACIJOS  KĖLIMO  PLANAS   2022 METAMS 

 



Eil. 

Nr. Vardas, pavardė 

Kvalifikaci

jos kėlimo  

valandų 

skaičius 

Kvalifikacijos 

kėlimo  laikas 

 

Planuojamos  kvalifikacijos kėlimo temos 

  1.   Stanislava 

Frankauskienė 

   16     2022 m. Streso mažinimo  būdai ir jo valdymas. 

Konfliktų sprendimas socialiniame darbe. 

Interaktyvių metodų taikymas socialiniame 

darbe su vaikais ir paaugliais. 

Vaiko emocinio intelekto ugdymas per 

projektinę veiklą. 
 ISGP  sudarymas ir įgyvendinimas. 

  2. Laura Maželienė    16     2022 m. Emocinio intelekto lavinimas socialinio darbuotojo 

profesinėje veikloje. 

Socialiai priimtino elgesio formavimas. Kritinių 

situacijų valdymas. 

Interaktyvių metodų taikymas socialiniame darbe su 

vaikais ir paaugliais 

ISGP sudarymas ir įgyvendinimas. 

  3.   Loreta 

Drabavičienė 

   16     2022 m.  Vaikų savireguliacijos ugdymas pasitelkiant 

žaidimus. 

Interaktyvių metodų taikymas socialiniame darbe su 

vaikais ir paaugliais. 

Vaiko emocinio intelekto ugdymas per 

projektinę veiklą. 
 ISGP  sudarymas ir įgyvendinimas.  

  4.   Jurgita  

Talijūnaitė 

   16     2022 m.  Dėmesingumu (mindfulness) grįstas kelias nuo 

įtampos į ramybę socialiniame darbe. 

Interaktyvių metodų taikymas socialiniame darbe su 

vaikais ir paaugliais 

Socialiai priimtino elgesio formavimas. Kritinių 

situacijų valdymas. 

Vaiko emocinio intelekto ugdymas per 

projektinę veiklą. 
ISGP sudarymas ir įgyvendinimas. 

  5.   Aldona  

Skurdauskienė 

   16     2022 m. Emocinio intelekto lavinimas socialinio darbuotojo 

profesinėje veikloje. 

Vaiko emocinio intelekto ugdymas per projektinę 

veiklą. 

  6.   Rasa 

Skurdauskaitė 

   16     2022 m.  Interaktyvių metodų taikymas socialiniame darbe.  

Socialiai priimtino elgesio formavimas. Kritinių 

situacijų valdymas. 

Konfliktų sprendimas socialiniame darbe. 

  7.   Svetlana 

Komičienė 

   16     2022 m.  Interaktyvių metodų taikymas socialiniame darbe su 

vaikais ir paaugliais 

Vaikų savireguliacijos ugdymas pasitelkiant 

žaidimus. 

                                

                       

                         SOCIALINIŲ  DARBUOTOJŲ  PADĖJĖJŲ 

                   KVALIFIKACIJOS  KĖLIMO  PLANAS   2022 METAMS 

Eil. 

Nr. Vardas, pavardė 

Kvalifika

cijos 

kėlimo  

Kvalifikacijo

s kėlimo 

laikas 

 

Planuojamos  kvalifikacijos kėlimo temos 



valandų 

skaičius 

  

 1. 

 

Rita  Klibavičienė 

   

   16 

   

   2022 m.  

 Socialiai priimtino elgesio formavimas. Kritinių 

situacijų valdymas.Individualios priežiūros 

personalo psichosocialinių įgūdžių ugdymas. 

2. Lolita Grajauskienė    16 
    

   2022 m. 

Vaikų savireguliacijos ugdymas pasitelkiant 

žaidimus. Individualios priežiūros personalo 

psichosocialinių įgūdžių ugdymas. 

3.  Jūratė Zujavienė 16 
     

   2022 m.  

Vaiko pyktis ir agresija. Ką daryti ? 

.Individualios priežiūros personalo 

psichosocialinių įgūdžių ugdymas. 

4. Agnė Kiburienė 16 
    

    2022 m. 

Socialiai priimtino elgesio formavimas. Kritinių 

situacijų.Individualios priežiūros personalo 

psichosocialinių įgūdžių ugdymas valdymas. 

 5. 
Virginija  

Antanavičienė 
16 

  

    2022 m. 

Streso mažinimo būdai ir jo valdymas. 
Individualios priežiūros personalo psichosocialinių 

įgūdžių ugdymas. 

 6. 
Gražina  

Pakalniškienė 
16 

    

    2022 m. 

Vaikų savireguliacijos ugdymas pasitelkiant 

žaidimus.Individualios priežiūros personalo 

psichosocialinių įgūdžių ugdymas. 

7. 
         Teresė         

Zlotnikovienė 
16 

    

    2022 m. 

Konfliktų sprendimas socialiniame darbe. 

Individualios priežiūros personalo psichosocialinių 

įgūdžių ugdymas. 

8. 
Audronė  

Kondrotienė 
16 

     

   2022 m. 

Streso mažinimo būdai ir jo valdymas. 

Individualios priežiūros personalo psichosocialinių 

įgūdžių ugdymas. 

 9. Edita  Banulevičiūtė 16 
    

    2022 m.  

Socialiai priimtino elgesio formavimas. 

Individualios priežiūros personalo psichosocialinių 

įgūdžių ugdymas 

10. 
Valentina 

Karaulovskienė 
16 

    2022 m. Individualios priežiūros personalo psichosocialinių 

įgūdžių ugdymas 

11. 
Audronė 

Jevstignejeva 
16 

    

    2022 m. 

Konfliktų sprendimas socialiniame darbe. 

Streso mažinimo būdai ir jo valdymas. 
Individualios priežiūros personalo 

psichosocialinių įgūdžių ugdymas. 

 

12. Jolanta Mazūrienė 16 
     

    2022 m. 

Konfliktų sprendimas socialiniame 

darbe.Individualios priežiūros personalo 

psichosocialinių įgūdžių ugdymas 

13. Dalė Rūtelionienė 16 
    2022 m.  Individualios priežiūros personalo 

psichosocialinių įgūdžių ugdymas 

14. Eglė Vaškevičiūtė 16 
   

    2022 m. 

Socialiai priimtino elgesio formavimas. 

Individualios priežiūros personalo 

psichosocialinių įgūdžių ugdymas 

 

  Direktorės pavaduotoja  socialiniams reikalams              Aldona  Skurdauskienė 

 
ŠVENTĖS, RENGINIAI 

 

Tikslas: Kurti saugią ir sveiką pozityvios socializacijos aplinką, sudarant sąlygas vaikams reikšti save per 

darbinę, sportinę veiklą, siekiant pozityvios jų socializacijos ir integracijos į visuomenę. 

Uždaviniai: 



      Mokyti globojamus (rūpinamus) vaikus  organizuoti šventes ir renginius, skatinant vaikų saviraišką. 

       Pratinti  vaikus   ruoštis šventėms laikantis lietuvių liaudies papročių ir tradicijų. 

       Kurti aplinką artimą šeimai  ir ugdyti šeimos tradicijas švenčiant šventes. 

 

Eil. 

Nr. 
Renginio pavadinimas Laikotarpis Atsakingas 

  1. Diskoteka „Su Naujaisiais Metais“ šeimynose 2022-01-01 
Socialiniai darbuotojai 

  2. 
Akcija „Knyga gali padėti man pakeisti gyvenimą“ 2022 m. 

 kiekv. mėn. 

Socialiniai  darbuotojai 

  3. 
Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“, skirta 

Lietuvos Laisvės  gynėjų dienai atminti 
2022-01-13 

VySocialinis darbuotojas  

  4. 
Akcijos, skirtos Gyvūnų globos metams. 2021 m. 

 kiekv. mėn. 

S Socialinis  darbuotojas    

  5. 
Duonos kepimas ir šventinimas Šv. Agotos dieną. 

2022-02-05 
Socialiniai  darbuotojai 

  6. 
Vaikų kūrybos vakaras  “ Aš ir Lietuva““, skirta 

Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai. 

2022-02-15  Socialiniai darbuotojai 

 7. Užgavėnių kaukių ir kostiumų  kūrimas ir darymas. 2022- 03-01 Socialiniai darbuotojai 

 8. Užgavėnės  „Užgavėti ir bėdų neturėti“ 2021-02-01 Socialiniai darbuotojai 

 9. 
Gyvename be patyčių     2022 m.  

 kiek. ketv. 

Socialiniai darbuotojai 

Psichologas 

10. 
Bendruomenės pareigūnės paskaita ,,Teisinė 

nepilnamečio atsakomybė“ 
2021-02- 28 

Socialinis darbuotojas 

11. Pramoga KAZIUKO MUGĖ 2022-03-04 Socialiniai darbuotojai 

12. 

Sudaryti sąlygas globojamiems (rūpinamiems) 

vaikams aktyviai dalyvauti mokyklos, miesto 

meninėje, kultūrinėje, sportinėje veikloje 
2022 m. 

Socialiniai darbuotojai 

13 

Renginiai   Jonavos jaunimo organizacijų: „JVB 

atvirasis centras“,  VšĮ „Dekoresto“, VšĮ „Vaikų ir 

jaunimo visapusiško lavinimo centro“ ir kt.  

2022 m.. 

Socialinis darbuotojas 

14. 

Akcija „Pasveikinkite moteris pirmais pavasario 

žiedais“ Kovo 8-osios proga sveikinamos  Jonavos 

įstaigų darbuotojos. 

 

2022-03-08 

Socialinis darbuotojas 

15. 
Žemės diena.  „Žemė – visų namai“   

Vaikų kūrybos konkursas  „Žemės dovanos“ 
2022-03-20 

Socialiniai darbuotojai 

16. 
Vaikų kūrybos  knygelių paroda „ Mano    svajonė“, 

skirta tarptautinei  vaikų knygos dienai. 

2022-04, 05 

mėn. 

 

Socialiniai darbuotojai 

17. 
Projekto „Puoškime Jonavos rajoną“ Akcija 

„Švariame mieste gyventi geriau“ 
2022-04 mėn. 

A. Skurdauskienė 

Socialiniai darbuotojai 

 

18. 
Respublikinė akcija „ Darom 2020“. Miesto 

tvarkymo darbai. 

2022 pagal 

pranešimą 

Socialiniai darbuotojai 

19. 
Margučių šventė ir gražiausio margučio rinkimas 

„Jau Velykos“ 

2022-04-17 Socialiniai darbuotojai 

20. VELYKŲ ŠVENTINIS RYTMETYS 2022-04-17 A. Skurdauskienė 

21. 
Akcija „Dalinamės gerumu“ – dovanos  beglobiams 

gyvūnams     „Jonava ir keturkojai“ 

2022-01 mėn. 

 2022-10 mėn. 

Socialinis darbuotojas 



22. Edukacija Alpakų ūkyje „Gyvūnai-mūsų draugai“ 2022-04 mėn. L. Drabavičienė 

23. 
Teatro  edukacinis projektas „Lygybės medis“ kartu 

su Jonavos rajono savivaldybės teatru. 

2022 pagal 

pranešimą 

 

Socialinis darbuotojas 

24. 
Instaliacijos iš antrinių žaliavų „Nereikalinga- 

pakeisk naudingu“, skirtos kiemo puošimui. 

2022m. Socialiniai darbuotojai 

25. 
Kroso varžybos, skirtos pasaulinei judėjimo 

sveikatos dienai. 

2022-05 mėn. Socialiniai darbuotojai 

26. KALBOS SAVAITĖS   “Kalbėkime gražiai” 2022-05 mėn. Socialiniai darbuotojai 

27. 
Projekto „Puoškime Jonavos rajoną“ akcija „Dirbu ir 

ilsiuosi miške “. Išvyka į Bartonių k.  sodybą 

2022-05, 09 

mėn. 

A. Skurdauskienė 

28. Instaliacijos „Gyvenkime be smurto“ 2022-05 mėn. Socialinis darbuotojas 

29. Vaiko ir šeimos gerovės centro GIMTADIENIS. 2022-06-06 Socialiniai darbuotojai 

30. 
Projektas ``Puoškime Jonavos rajoną`` -  dieninė  

darbo stovykla  Taurostos parke „Dirbu  gamtoje“ 

2022 -06 mėn. J. Talijūnaitė 

Socialiniai darbuotojai 

31. Išvyka į Kėdainių ledų fabriką „Vikeda“ 2022-06 mėn. J. Talijūnaitė  

  
Organizuoti ir įgyvendinti vaikų vasaros poilsiui, 

sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymui projektus: 

 Socialiniai darbuotojai 

  - „Mes gamtios vaikai“-darbo stovykla miške. 2022-06 mėn. A.Skurdauskienė 

  
-„Bičiulių linksmosios kelionės“,žygis pėsčiomis į 

Lokenėlių piliakalnį. 

2022-06 mėn. 

2022-08 mėn. 

J. Talijūnaitė 

  - „Keliaukime, draugaukime“ - žygis 2022-06 mėn. L. Drabavičienė 

  - „Svajonių vasara“- BVGN ir centro vaikai Kulvoje 2022-07 mėn. S. Frankauskienė 

  - „Draugystė-gerumas“ – su Kulvos BVGN bendr. 2022-06 mėn. L. Drabavičienė 

32. 
Vaikų vasaros poilsio programa „Po tėviškės 

dangum“ – sportinė stovykla Palangoje.  

2022-08 mėn. Socialinis darbuotojas 

33. Išvyka į T. Survilos sodybą šveicarijos k. 2022-07 mėn. L. Drabavičienė 

34. 
Edukacinė išvyka į Šveicarijos k. pažintiniu taku 

„Kopa“ 

2022-08 mėn. L. Drabavičienė 

35. 
Pramoga „Arbata gali būti ir vaistas“- vaistažolių 

surinktų ruošimas ir gydomosios savybės, 

2022-08 mėn. J. Talijūnaitė 

36. 
Susitikimas po vasaros atostogų. Palydos į mokyklą. 

Vaikų kūrybos vakaras „Mano  pareigos“ 

2022-09-01 Socialiniai darbuotojai 

37. 
  Projekto „Puoškime Jonavos rajoną“ talka miško 

tvarkymui   Svilonių  girininkijoje. 

2022-09 mėn. A. Skurdauskienė 

38. 
Žygis dviračių takais  „Gaudom vėją“ 2022 m.-08 

mėn. 

 

39. 
Piešinių parodos  vaiko ir šeimos gerovės   centro 

erdvėse pagal metų laikus 

2022 m. 

 

Socialiniai darbuotojai 
 

40. Išvyka pas ūkininką „Rudens dovanos vaikams“ 2022 m. Socialiniai darbuotojai 

41. 

Akcija „Nebūk abejingas“ – skirta apleistų kapų 

tvarkymui.  Pagalba tvarkant Senelių pensionate 

gyvenusių senelių kapus. Artimųjų kapų lankymas. 

 

2022-10 mėn. 

 

 J. Talijūnaitė 

42. 
TEATRO MĖNUO. Šeimynų pasirodymai. Skatinti  

globojamų vaikų vaidybinius pasirodymus. 

2022-11 mėn. Socialiniai darbuotojai 



43. ADVENTINIAI VAKAROJIMAI , burtai, žaidimai. 2022-12 mėn. Socialiniai darbuotojai 

44. 
Paruošti šventinius  sveikinimus, dovanėles  ir 

pasveikinti bendruomenes su kuriomis bendraujame . 

2022 m. Socialiniai darbuotojai 

 

45. 

DALYVAUTI RAJONO, RESPUBLIKINIUOSE 

PROJEKTUOSE, KONKURSUOSE, PARODOSE IR KT. 

RENGINIUOSE: 

  2022 m. Socialiniai darbuotojai 

 
45.1 

 Respublikinis konkursas „Eismo saugumas  

bendruomenėse 2022“; 

  2022 m. J. Talijūnaitė 

 

45.2 

   VŠĮ „Saugi pradžia“ socialiniame projekte     

 „ Kalėdinės  vaikų svajonės“  

  2022 m. Socialinis darbuotojas 

45.3 
 Projektas „365 dienos kitaip“ kartu su jaunimo 

organizacija „Jonavos atvirasis jaunimo centras“ 

2022 m. 

 kiekv. mėn. 

J. Talijūnaitė 

45.3 Nacionalinis mokinių piešinių konkursas   2022 m J. Talijūnaitė 

 

Ruošti vaikus savarankiškam gyvenimui  per veiklas 

šeimynose pagal programas: 

„Savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo“; 

„Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo“; 

„Sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymo“; 

„Finansinio raštingumo ugdymo“ 

„Psichologinis atsparumas žalingiems įpročiams“  

 2022 m. Socialiniai darbuotojai 

Psichologas 

46. PADĖKOS DIENA rėmėjams „Atvirų širdžių vakaras“                                         2022-12 mėn. Socialiniai darbuotojai  

47. KŪČIŲ  VAKARIENĖ (dalyvauja klebonas) 2022-12-24 Socialiniai darbuotojai  

48. KALĖDŲ ŠVENTĖ 2022-12-25 Socialiniai darbuotojai 

49. 
Globojamų (rūpinamų)  vaikų motyvavimas įsitraukti 

į savanorystę  
2022 m. Socialiniai darbuotojai 

50. Švęsti  šeimynoje  kiekvieno   vaiko Gimimo dieną. 2022 m. Socialiniai darbuotojai 

51. 
Pakrikštyti nekrikštytus  vaiko ir šeimos gerovės 

centro globojamus vaikus. 

2022 m. 

 

Socialiniai darbuotojai 

 

52. 
Organizuoti susitikimus su buvusiais vaikų globos 

namų  rūpinamais vaikais. 

2022 m. Socialinis darbuotojai 

53. 
  Vaiko ir šeimos gerovės centro, šeimynų  aplinkos,   

interjero teminis puošimas  prieš šventes,   

2022 Socialiniai darbuotojai 

           

                    BENDRADARBIAVIMAS  SU  BENDRUOMENE 
 

Tikslas -  Bendrauti ir bendradarbiauti su bendruomene,  siekiant globojamų ( rūpinamų) pozityvios  

socializacijos ir integracijos į visuomenę. 

Uždaviniai: 

          Padėti globojamiems (rūpinamiems)  vaikams  siekti geresnių  mokymosi rezultatų; 

          Bendradarbiauti su mokyklomis, kitomis institucijomis  ir padėti spręsti  vaikams iškilusius  

sunkumus. 

 

Eil. 

Nr. 
Renginio pavadinimas 

Laikotar

pis 
Atsakingas 

1. 
Bendrauti ir  bendradarbiauti su  Jonavos  rajono, 

Kauno miesto bendruomenėmis: 

2022 m. Direktorė 



Direktorės pavaduotoja soc. 

reikalams 

1.1. „Lietavos“ pagrindinės mokyklos; 
 

Socialiniai darbuotojai 

1.2. Jonavos  politechnikos mokyklos; 
 

Socialiniai darbuotojai 

1.4. Kulvos A. Kulviečio pagrindinės mokyklos; 
 

Socialiniai darbuotojai 

1.6. Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo  centro 
 

Socialiniai darbuotojai 

1.8. AC „Patria“; 
 

Socialinis darbuotojas 

1.8. 
Respublikinio priklausomybės ligų centro Kauno 

filialo vaikų ir paauglių skyriaus specialistais; 

 
Socialiniai darbuotojai 

1.9. Kauno Karaliaus Mindaugo mokymo centro; 
 

Socialiniai pedagogai 

  2.  

Bendradarbiavimas su kitomis  bendruomenėmis, 

siekiant rūpinamų vaikų pozityvios socializacijos ir 

integracijos: 

2022 m. Socialinis darbuotojas 

2.1. Užimtumo tarnyba Jonavos skyrius 
 

 Socialinis darbuotojas 

2.2. UAB „Baldai Jums“ 
 

 Socialinis darbuotojas 

2.3.  Jonavos  viešoji biblioteka 
 

Socialiniai darbuotojai 

2.4. Pabėgėlių  priėmimo centras 
 

Socialinis darbuotojas 

2.5.  Kėdainių pagalbos šeimai centras 
 

Direktorė 

2.6. Labdaros fondas ,,Skruzdėliuko judėjimas“ 
 

Direktorė 

2.7. J.onavos visuomenės sveikatos biuru 
 

Socialiniai darbuotojai 

2.8. Jonavos atviruoju jaunimo centru   

2.9. 
Jonavos rajono socialinių paslaugų centro 

socialiniais darbuotojais 

 
Socialiniai darbuotojai 

2.10. Kulvos seniūnija 
 

Direktorė 

2.11. Jonavos globos namų 
 

J. Talijųnaitė 

2.12. Jonavos kultūros centras  Socialiniai darbuotojai 

3. 

Kviesti mokytojus, rėmėjus ir kitų bendruomenių 

atstovus  dalyvauti  vaiko ir šeimos gerovės centro 

organizuojamuose renginiuose, šventėse. 

2022 m. Direktorė 

Socialiniai darbuotojai 

4. 
Dalyvauti mokykloje organizuojamuose 

renginiuose tėvams. 

2022 m. Socialiniai darbuotojai 

  7. 
Miesto bendruomenės švietimas apie  Krizių 

įveikimo pagalbos padalinio paslaugas 

2022 m. Direktorė 

 

 

 

 

 

DARBAS  SU  TĖVAIS  IR  GLOBĖJAIS 

 
Tikslas. Dirbti socialinį darbą su šeima, kad vaikas galėtų sugrįžti į šeimą. 

Uždaviniai: 

               Padėti šeimai įveikti sunkumus ir vaikui sugrįžti į biologinę šeimą; 

               Ieškoti globėjų šeimų, taip suteikiant  vaikui galimybę gyventi šeimoje; 

               Mokyti vaikus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių globėjų šeimose. 

                

Eil. 

Nr. 
Renginio pavadinimas Laikotarpis Atsakingas 



1. 

Sudaryti sąlygas vaikų bendravimui su biologiniais 

tėvais, giminėmis, globėjais. 2022 m 

Direktorė 

Direktorės pavaduotoja 

socialiniams reikalams 

Socialiniai darbuotojai 

2. 

Vesti pokalbius su biologiniais tėvais apie; 

        jų pareigas ir atsakomybę;  

        vaikų priežiūrą ir ugdymą; 

        žalingų įpročių įveikimo galimybe ir būdus 

2022 m. 

 

 

Direktorė 

Socialiniai darbuotojai 

 

 

 

3. 

Kviesti atvykti tuos tėvus, kurie nelanko vaikų, vesti 

pokalbius apie tolimesnį vaikų likimą, spręsti dėl 

vaiko gyvenimo šeimoje galimybės. 

2022 m. 

 

Direktorė 

Socialiniai darbuotojai 

4. 
Bendradarbiavimas su Socialinių paslaugų centru 

socialiniais darbuotojais, dirbančiais su šeimomis. 
2022 m. 

Socialiniai darbuotojai 

5. 

Vesti pokalbius su  tėvais ir globėjais apie: 

       vaikų priežiūrą, ugdymą; 

       sveikos ir saugios gyvensenos mokymą; 

       elgesio valdymo būdus: 

       darbinių įgūdžių ugdymą; 

       bendravimo įgūdžių ugdymą; 

2022 m. 

Direktorė 

Direktorės pavaduotoja 

socialiniams reikalams 

Socialiniai darbuotojai 

6. Organizuoti TĖVŲ DIENAS.  2022 m. Socialiniai darbuotojai 

7. 
Lankyti šeimas, kuriuose atostogauja globojami 

(rūpinami) vaikai.  
2022 m. 

Socialiniai darbuotojai 

8. 

Bendradarbiavimas su Jonavos Globos centro specialistaislist 

ieškant laikinųjų ir nuolatinių globėjų.  

 

2022 m. 

Direktorė 

Socialiniai darbuotojai 

9. 
Kviesti tėvus ir globėjus į renginius ir šventes, 

vykstančias vaiko ir šeimos gerovės centre. 
2022 m. 

Socialiniai darbuotojai 

 

 

                                  

 

                        DARBAS SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS 

 

Eil. 

Nr. 
Renginio pavadinimas Laikotarpis Atsakingas 

1. 
Vaikų teisių atstovavimas teismui, medicinos, 

policijos ir kitose institucijose. 

Pagal 

reikalą 

Direktorė 

Socialiniai darbuotojai 

2. 

Vaiko lankymas šeimose, kai būna arba 

svečiuojasi pas globėjus, tėvus. 

Bendradarbiaujant su VTAS, SPC specialistais, 

atvejo vadybininkais. 

Pagal 

reikalą 

 
Socialiniai darbuotojai 

3. 
Vaikų asmens bylų tvarkymas, trūkstamų 

dokumentų, faktų apie vaiką  rinkimas. 

2022 m. 

 

Direktorė 

Socialiniai darbuotojai 

4. 

Adaptacija šeimose: globa, įvaikinimas.  

Dokumentų tvarkymas. 
2022 m. 

 

 

Direktorė 

Direktorės pavaduotoja 

socialiniams  reikalams 

Socialiniai darbuotojai 

5. 

Bendradarbiauti su VTAS ir SPC siekiant 

sugrąžinti vaiką į šeimą, spręsti vaiko globos 

rūšies keitimo klausimą, bendradarbiaujant su 

2022 m. 

 

Socialiniai darbuotojai 

Direktorė 



įvaikinimo tarnyba ieškoti vaikui įtėvių. Darbas 

su biologine šeima, tikslu grąžinti vaiką į šeimą.  

Direktorės pavaduotoja 

socialiniams reikalams  

6. 
Tvarkyti vaiko teisinius ir turtinius klausimus (dėl 

paveldėto turto, alimentų išieškojimo) 
2022 m. 

 Direktorė 
Socialiniai darbuotojai 

7. 

Dalyvauti vaiko ISGP  peržiūrose  ir aptarti 

priimtus sprendimus dėl   vaikų  grąžinimo į 

šeimas ar gyvenimo vaiko ir šeimos gerovės 

centre, bendruomeniniuose vaikų globos 

namuose. 

2022 m. 

Socialiniai darbuotojai 

Direktorė 

Direktorės pavaduotoja 

socialiniams. reikalams  

8. 

Susitikimai su Vaiko teisių apsaugos skyriaus, 

PK  specialistais. Vaiko teisių konvencijos, 

Vaiko teisių pagrindų įstatymo, Vaiko gerovės 

koncepcijos aptarimas vaikų grupėse. 

2022 m. 

 

 

Direktorės pavaduotoja 

socialiniams  reikalams 

Socialiniai darbuotojai 

9. 

Vaikų susitikimai su Vaiko teisių apsaugos 

skyriaus  specialistais 

 

Pagal 

reikalą 

Direktorė 

Direktorės pavaduotoja 

socialiniams  reikalams 

10. 
Vaikų susitikimai su Tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo koordinatoriumi 
2022 m. 

Direktorės pavaduotoja 

socialiniams  reikalams 

     

        

 

     

  

 

 

 
             
 

                                                                               

                     VAIKO IR ŠEIMOS GEROVĖS CENTRO  3,  4, ŠEIMYNŲ IR  

                       KULVOS BENDRUOMENINIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ   

                     SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ METINĖS VEIKLOS    PLANAI     2022 m.  

     YRA ŠEIMYNOSE IR KULVOS BENDRUOMENINIUOSE VAIKŲ GLOBOS NAMUOSE 

 

   

 PSICHOLOGO, SOCIALINIO DARBUOTOJO  METINĖS VEIKLOS   PLANAI 2022 m.  yra   PAS  

SPECIALISTUS  IR ĮSTAIGOS VADOVĄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Metinės veikos planą parengė: 
 
Direktorė Emilija   Markucevičienė  

Markucevičienė 

 

 

 

Direktorės pavaduotoja socialiniams reikalams Aldona Skurdauskienė 

 

 

 

 

Socialinis darbuotojas                                               Rasa  Skurdauskaitė 

Psichologas Erika Puzerienė 

Direktorės pavaduotoja ūkio  reikalams                                         Milda  Cinkuvienė 

Slaugytoja Violeta Račkauskienė 

Maitinimo organizatorius  

 

 

 

 

 

 

Teresė Kuzmičienė 

 

 

                                                                                    

Darbinė grupė:                                                   

Socialinis  darbuotojas                                                      Loreta Drabavičienė 

Socialinis darbuotojas                                                      Stanislava Frankauskienė                                                     

Socialinis darbuotojas  Jurgita Talijūnaitė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


