Projektas

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL PRITARIMO ŠEIMOS GEROVĖS CENTRO ,,ŠALTINĖLIS“ DIREKTORIAUS 2019
METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
2020 m. vasario
Tauragė

d. Nr.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19
punktu, Tauragės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Tauragės rajono
savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. 1-365 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės
tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 253 punktu, Tauragės rajono savivaldybės taryba
n u s p r e n d ž i a:
Pritarti Šeimos gerovės centro ,,Šaltinėlis“ direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitai
(pridedama).
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.
Savivaldybės meras

Administracijos direktorius
Modestas Petraitis

Parengė
Ligita Rimkuvienė
Socialinės paramos skyriaus vedėja
Tel. Nr. (8 446) 62 836, el. p. ligita.rimkuviene@taurage.lt
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PRITARTA
Tauragės rajono savivaldybės tarybos
2020 m. vasario d. sprendimu Nr.
ŠEIMOS GEROVĖS CENTRAS„ŠALTINĖLIS“ DIREKTORIAUS 2019 METŲ VEIKLOS
ATASKAITA
I. BENDROJI INFORMACIJA
Įstaigos tipas: savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Adresas: Tauragė, D. Poškos g.26, tel. (8 446) 61575, 8 685 29845.
Interneto svetainės adresas www.saltinelio.lt, el. p. l.baziliauskiene@saltinelio.lt
Šeimos gerovės centro veiklos sritis: stacionarinė vaikų globa.
Šeimos gerovės centro ,,Šaltinėlis“ direktorė: Lina Baziliauskienė.
Teikiamos paslaugos: trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos (rūpybos) paslaugos,
globotojų ir įtėvių paieškos, konsultavimo bei jų mokymo paslaugos.
Teikiamų socialinių paslaugų grupės: apgyvendinimo, maitinimo, aprūpinimo drabužiais ir
avalyne, asmeninės higienos ir priežiūros, transporto, medicininės priežiūros, informavimo,
konsultavimo,

tarpininkavimo

ir

atstovavimo,

savarankiškumo

įgūdžių

ugdymo,

ugdymo

organizavimo, sociokultūrinės veiklos organizavimo, psichologinio vaikų ir šeimų konsultavimo, kitos
bendrosios paslaugos, atsižvelgiant į vaiko individualius poreikius.
Paslaugų gavėjai, amžiaus grupė: Tauragės miesto ir rajono vaikai, netekę tėvų globos
(rūpybos) nuo 0 iki 21 metų kol mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo
profesinio mokymo programą bei jų globotojai, globėjai (rūpintojai).
Licencija socialinei globai teikti: Nr. L000000004.
Šeimos gerovės centro vizija: Šeimos gerovės centras „Šaltinėlis“ – mišri socialinių paslaugų
įstaiga, kurioje veikia Globos centras ir Vaiko globos centras, teikiantis kokybiškas profesionalias
socialines paslaugas, bendradarbiaujanti, tobulėjanti ir atvira naujovėms bei visuomenei.
Šeimos gerovės centro misija: teikti kokybiškas paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams,
atstovauti jiems, ginti jų teises, teisėtus interesus, sudaryti sąlygas vaiko grįžimui į biologinę šeimą bei
teikti kokybiškas paslaugas juos globojančioms ar įvaikinusioms šeimoms.
Šeimos gerovės centro veiklos tikslas – sudaryti galimybes kiekvienam vaikui ar jo šeimai
(globotojams, globėjams, rūpintojams), atsižvelgiant į individualius poreikius, gauti paslaugas ir
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reikiamą pagalbą bendruomenėje, o kiekvienam likusiam be tėvų globos vaikui augti saugioje ir jo
raidai palankioje aplinkoje, įtėvių, globėjų šeimoje, išskirtiniu atveju – institucijoje.
Teisinis paslaugų teikimo pagrindas: veikla organizuojama vadovaujantis LR Konstitucija,
LR Civiliniu kodeksu, LR vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, ES teisės aktais, LR tarptautinėmis
sutartimis, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, LR socialinių paslaugų įstatymu, LR Vyriausybės
nutarimais, Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, higienos normomis, Globos centro veiklos
ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašu,
Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimais ir kitais teisės aktais.
Prioritetas: kokybiškų socialinių paslaugų teikimas budintiems globotojams, globėjams,
nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais
tapti bei globojamo vaiko ruošimas savarankiškam gyvenimui, socialinei, profesinei, darbinei
integracijai į visuomenę.
Globos centras. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Tauragės vaikų globos
namams „Šaltinėlis“ pavesta vykdyti Globos centro funkcijas nuo 2018 m. vasario 21 d. vadovaujantis
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018m. sausio 19 d. įsakymu Nr. A1-28.
„Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės
priežiūros“.
Globos centro funkcijos. Globos centras teikia ir (ar) organizuoja pagalbą – budinčių
globotojų, globėjų nesusijusiais giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, šeimynos dalyvių, įtėvių
atrankos, konsultavimo ir mokymo, tarpininkavimo paslaugas, vykdo budinčių globotojų, globėjų
giminaičių, globėjų nesusijusiais giminystės ryšiais veiklos kokybės vertinimą, organizuoja laikino
atokvėpio paslaugą ir kitą pagalbą.
Globos centro veikla. 2019 m. rugsėjo mėn. baigta vykdyti projektą „Tvaraus perėjimo nuo
institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas
Lietuvoje“. Projekto tikslas –suteikti psichologines konsultacijas budintiems globotojams, budinčių
globotojų suradimas, kokybiškas globotojų veiklos organizavimas ir globojamam vaikui visuose globos
etapuose. Projekto įgyvendinimo trukmė 2018 m. birželio mėn. – 2019 m. rugsėjo mėn.
Projekto dalyviams suteiktos 227 individualios konsultavimo paslaugos, 75 psichologo
individualios konsultacijos budintiems globotojams ir globojamiems vaikams, suorganizuot savitarpio
9 pagalbos grupės, 5 supervizijos, 2 meno terapijos, 8 mokymai /seminarai.
2019 m. sausio mėn. pradėtas vykdyti projektas „Įgyvendinant vaikų gerovės ir saugumo
didinimo, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimo bei prieinamumo plėtra“
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partnerystės sutartis. Projekto tikslas – teikti psichologines, socialines ir kt. konsultacijas globėjams,
globėjams nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, šeimynoms ir jų vaikams.
Įrengtos Globos centro koordinatoriaus ir psichologo darbo vietos, įsigyta kompiuterinė įranga,
automobilis. Projekto lėšomis klientams suteikiamos psichologo paslaugos, bei dalinai finansuojamas
darbo užmokestis Globos centro koordinatoriui 0,75 pareigybės, o 0,25 – iš Tauragės rajono
savivaldybės biudžeto. Projekto trukmė 36 mėn.
2019 metais Globos centro organizuojamuose mokymuose ,,Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių
mokymas ir konsultavimas“ (GIMK) dalyvavo 14 asmenų: 2 iš jų pageidavo tapti budinčiais arba
socialiniais globėjais, 2 asmenys – įsivaikinti, o kiti 10 pageidavo globoti giminystės ryšiais susijusius
vaikus. Mokymus baigė 10 asmenų (2 asmenys atidėjo vertinimo procesą dėl išvados suteikimo 2020
metams), 4 asmenys reikiamo įvertinimui kurso neišklausė. Per 2019 metus parengtos 6 išvados: 4
globėjams, susijusiems giminystės ryšiais (8 asmenys), 1 giminystės ryšiu nesusijusiam globėjui
(mokymus baigė 2018 m.), 1 budinčiam globotojui (mokymus baigė 2018 m.).
2019 m. gruodžio 31 d. Tauragės rajono savivaldybėje yra 26 globėjai giminaičiai ir pas juos
globojami 27 vaikai, 8 globėjai nesusiję giminystės ryšiais ir pas juos auga 11 vaikų.
2019 m. Globos centre veiklą vykdė 5 budintys globotojai, pas kuriuos apgyvendinta 15 vaikų
iš nesaugios jiems aplinkos ir 7 globėjai (rūpintojai), kurie globojo 13 vaikų.
Nuo 2019 metų sausio mėnesio vykdomas projektas „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas,
paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ Nr. 08.4.1ESFA-V-405-02-0001. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis ir yra skirtas vaikus
auginančioms šeimoms ir globėjams teikti kompleksines paslaugas, siekiant įgalinti šeimą įveikti
iškilusius sunkumus.
Nuo 2018-08-01 iki 2019-09-30 Šeimos gerovės centras „Šaltinėlis“, pagal jungtinę sutartį su
Šilalės rajono socialinių paslaugų namais ir VŠĮ Jurbarko socialinės paslaugos, vykdė projektą
„Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos
sąlygų sukūrimas Lietuvoje“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-01-0001. Šio projekto tikslas - globa šeimoje,
siekiant, kad vaikui būtų suteikta socialiai ir psichologiškai komfortabili bei socializacijai tinkamiausia
aplinka tuo metu, kai jis yra atskirtas nuo šeimos ir siekiama pozityvių pokyčių biologinės šeimos
gyvenime, kad į ją būtų galima grąžinti vaiką.
Globos centro personalas. Globos centro personalą sudaro: socialinis darbuotojas, atliekantis
Globos centro koordinatoriaus funkcijas (1 pareigybė), GIMK atestuoti socialiniai darbuotojai (2
pareigybės).
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Vaikų globos padalinio personalas. Institucijoje suformuota tokia personalo struktūra, kuri
užtikrintų paslaugų kokybę, tenkintų vaikų poreikius, leistų siekti įstaigos tikslų. Įstaigoje yra 43,25
pareigybės: tiesiogiai su vaiku dirbantys specialistai užima 27,5 pareigybės, netiesiogiai su vaiku
dirbantys 15,75 pareigybės. Pusė tiesiogiai su vaiku dirbančio personalo turi aukštąjį išsilavinimą (1
pav.). Darbuotojams 2019 m. sausio mėn. buvo nustatytos einamųjų metų veiklos užduotys.

1 pav. Tiesiogiai su vaikais dirbančio personalo išsilavinimas
1 lentelė. Įstaigos personalo struktūra
Eil.Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Pareigybės pavadinimas
Dirbančiųjų tiesiogiai su vaiku
Pavaduotojas socialiniams reikalams
Socialinis darbuotojas
Socialinis darbuotojas
Neformalaus ugdymo pedagogas
Neformalaus ugdymo pedagogas
Specialusis pedagogas
Psichologas
Socialinio darbuotojo padėjėjas
Bendrosios praktikos slaugytojas
Dirbančiųjų netiesiogiai su vaiku
Direktorius
Ūkio dalies specialistas
Vyr. buhalteris
Dietistas
Sekretorius
Sandėlininkas
Rūbų prižiūrėtojas
Valytojas
Vairuotojas
Kiemsargis

Patvirtintas pareigybių
skaičius
27,50
1
1
10
0,61
0,39
0,5
1
12
1
15,75
1
1
1
0,75
1
1
1
0,5
1
0,5
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Virėjas
Elektrikas
Santechnikas
Projekto vadovas
Socialinis darbuotojas (GIMK)
Socialinis darbuotojas (Globos centro koordinatorius)

20.
21.
22.
23.
24.
25.
Iš viso:

3
0,25
0,25
0,5
2
1
43,25

Šeimos gerovės centro „Šaltinėlis“ socialiniai darbuotojai ir socialinių darbuotojų padėjėjai,
vadovaujantis LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. Nr. A1-92 „Dėl
socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacijos reikalavimų, socialinių darbuotojų
ir socialinių darbuotojų padėjėjų profesinės kvalifikacijos kėlimo tvarkos bei socialinių darbuotojų
atestacijos tvarkos aprašų patvirtinimo“, nuolat kelia savo kvalifikaciją įvairiuose mokymuose ir
seminaruose. Kiekvienas socialinis darbuotojas ir socialinio darbuotojo padėjėjas per metus skyrė
vidutiniškai (~16-18 akad. val.) kvalifikacijos tobulinimui. Kiti įstaigos darbuotojai dalyvavo įvairiuose
mokymuose: darbuotojų atlygio apskaičiavimas, viešųjų pirkimų vykdymas, pirmosios pagalbos
suteikimas, savižudybių prevencijos modelis, lytinio auklėjimo iššūkiai, bendruomeninių paslaugų
teikimas likusiems be tėvų globos vaikams, sveiko maisto gamyba, efektyvi komunikacija teikiant
sveikatos priežiūros ir socialines paslaugas.
Vaikų skaičiaus ir struktūros analizė, kaitos duomenys. Per 2019 m. Šeimos gerovės centre
„Šaltinėlis“ vidutiniškai gyveno 22 globotiniai. Per metus atvyko 13 vaikų, išvyko – 20 vaikų (2 pav.).
Sausis

Vasaris

Kovas

Balandis

Gegužė

Birželis

Liepa

Rugpjūti

Rugsėjis

Spalis

Lapkritis

Gruodis

Iš viso

s
Atvyko

1

6

0

2

0

0

0

0

1

0

3

0

13

Išvyko

1

2

2

2

0

1

3

3

0

1

1

4

20

2 lentelė. Į Šeimos gerovės centrą atvykę/išvykę vaikai per 2019 m.
2019 metais sulaukę pilnametystės gyventi savarankiškai išvyko 4 vaikai, 1 globotinis išvyko į
kito miesto bendruomeninius šeimos namus, 11 vaikų grąžinti į šeimas, 3 vaikai apgyvendinti pas
budinčią globotoją kitame rajone. Metų pradžioje Šeimos gerovės centre „Šaltinėlis“ gyveno 24 vaikai
(13 iš jų su nuolatine globa ir 11 su laikinąja globa). Metų pabaigoje įstaigoje gyveno 17 globotinių (iš
jų 13 su nuolatine globa ir 4 su laikinąja globa).
Per 2019 metus Šeimos gerovės centre “Šaltinėlis“ vidutiniškai gyveno daugiau berniukų (14),
nei mergaičių (9). Daugiau nei pusė globojamų vaikų 7-14 metų amžiaus (2 pav.).
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2 pav. Globotinių pasiskirstymas pagal amžiaus grupes per 2019 m.
Ūkio valdymas, finansinės veiklos analizė. Šeimos gerovės centre „Šaltinėlis“ ūkio dalies
darbas vykdomas aktyviai planuojant, atliekant kontrolę, informuojant personalą, vykdant įstaigos
patalpų, teritorijos ir aplinkos priežiūrą, pagal poreikį sutvarkytos lauko erdvės ir vidaus patalpos.
Įstaiga, teisės aktų nustatyta tvarka, įvykdė 12 viešųjų pirkimų, 64 kartus vykdė žodinę
apklausą. Gruodžio mėnesį įstaigoje atlikta įstaigos turto inventorizacija.
Pasirašyta sutartis su UAB „Elmitra“ dėl projekto „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės)
panaudojimas Šeimos gerovės centro „Šaltinėlis“ pastate“ įgyvendinimo.
2019 metais įstaiga gavo paramos vaikų mokymosi motyvacijai didinti bei gyvenimo
sąlygoms ir kokybei pagerinti: iš privačių asmenų gauta paramos už 1200Eur, iš Norvegijos juridinių
asmenų – 1100 Eur, kunigas M. Dikšaitis paaukojo medikamentų už 725 Eur. Dalyvauta VšĮ „Saugi
pradžia“ projekte, vaikai gamino Kalėdinius atvirukus, už kuriuos gauta 65 Eur. 2019 m. gruodžio mėn.
Šeimos gerovės centre „Šaltinėlis“ lankėsi kunigė Walla iš Švedijos, kiekvienam globotiniui
padovanojo po Kalėdinę dovaną. Vokiečių bičiulių draugija padovanojo viryklę, 2 dviračius.
Įstaiga 2019 m. gavo finansavimą iš įvairių šaltinių. Gautos lėšos buvo racionaliai panaudotos
socialinėms

paslaugoms

teikti.

Didelis

dėmesys

buvo

kreipiamas

į

ekonomišką

panaudojimą(3 lentelė).
Finansavimo šaltinis

Gautos lėšos (tūkst. Eur)

Tauragės r. savivaldybės biudžetas

474,1

Valstybės VTAIT prie SADM ES projektas budintiems globėjams

17,5

Valstybės VTAIT prie SADM ES projektas Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001

19,6

„Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams)

lėšų
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kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“
Tauragės raj. savivaldybės administracija ES projektas Nr. 08.4.1-ESFA-V-416-12-

15,9

0001 „Tauragės rajono savivaldybės bendruomeniniai šeimos namai“
Valstybės tikslinės dotacijos (globos/rūpybos išmoka)

38,9

Tauragės raj. savivaldybės administracija, savivaldybės lėšos budintiems globėjams

50,3

Tauragės raj. savivaldybės administracija, globos (rūpybos) išmoka budintiems

19,4

globėjams
Tauragės raj. savivaldybės administracija, pagalbos pinigai budintiems globėjams

5,4

Finansinė parama

2,7

Iš jų:
Iš privačių asmenų

1,2

Iš užsienio juridinių

1,1

2 % GPM

0,4

3 lentelė. Šeimos gerovės centro „Šaltinėlis“ finansavimo šaltiniai ir gautos lėšos
II. TEIKIAMOS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGOS
Apgyvendinimas, būstas. Šeimos gerovės centre „Šaltinėlis“ vaikai apgyvendinami šeimynų
principu. Vadovaujantis socialinės globos normomis, šeimos nariai (broliai ir seserys) apgyvendinami
neišskiriant vienoje šeimynoje. Atsižvelgiant į geriausius vaikų interesus, vaikai gali būti apgyvendinti
atskirai nuo brolių ir seserų. Šeimynose remiantis vidutinės šeimos modelio sąlygomis gyvena
vidutiniškai po 8 įvairaus amžiaus vaikus. Vaikai gyvena patalpose, atitinkančiose teisės aktų
nustatytus higienos reikalavimus ir užtikrinančiose sąlygas vaikams gyventi, ugdytis, leisti laisvalaikį ir
kt. Patalpos aprūpintos visais reikalingais baldais ir inventoriumi. Vaiko gyvenamosios patalpos
artimos šeimos namų aplinkai. Kiekvienas vaikas gyvena dviviečiame arba triviečiame kambaryje,
atsižvelgiant į lytį, amžių ir individualius poreikius. Kiekvienam mokyklinio amžiaus vaikui sudarytos
sąlygos – yra rašomasis stalas, tinkamas apšvietimas ruošti pamokas, kiekvienas globotinis turi
individualią erdvę, savo spintą ar spintelę, kur laikomi asmeniniai daiktai, sudaryta galimybė
individualizuoti savo gyvenamąją aplinką, atsižvelgiant į globotinio pomėgius ir interesus. Vaikai
naudojasi privatumą užtikrinančiomis patalpomis, sudarančiomis galimybes pakviesti artimuosius
(tėvus, globėjus, rūpintojus), giminaičius ar draugus, jei tai neprieštarauja vaiko interesams. Globotiniai
turi galimybę praustis ir maudytis, išsiskalbti drabužius, išsilyginti, galimybę gaminti maistą
virtuvėlėje.
Maitinimas. Šeimos gerovės centro „Šaltinėlis“ globotiniai yra maitinami 4 kartus per dieną.
Vaiko maitinimui, atsižvelgiant į amžiaus grupes, skiriama nuo 2,65 Eur iki 3,09 Eur per dieną. Taip
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pat mokyklinio amžiaus vaikams yra sudaryta galimybė valgyti priešpiečius mokykloje – tam skirta
0,58 Eur. per dieną. Kiekvieno vaiko gimtadieniui, įvairioms šventėms šeimynose ar išvykoms
skiriama maisto produktų, perkamos proginės dovanėlės, vaišės. Savaitgaliais ir švenčių dienomis
vaikai gaminasi maistą savarankiškai.
Parengtas ir patvirtintas 10 dienų perspektyvinis valgiaraštis, remiantis „Dėl maitinimo
organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose
tvarkos aprašo patvirtinimo“ įsakymu, kuris įsigaliojo nuo 2018m. rugsėjo 1 dienos.
2019 m. dalyvauta „Maisto banko“ pavasarinėje ir rudeninėje akcijose, kurių metu surinkta
2140 vnt. maisto produktų už 2288,38 Eur. Maisto produktai naudojami organizuojant maitinimą
darbo dienomis ir

savarankiškam maitinimui savaitgaliais bei švenčių dienomis. Akcijose noriai

savanoriavo globotiniai bei įstaigos darbuotojai.
Pravesti pokalbiai su globotiniais apie tinkamą maitinimąsi, cukraus poveikį sveikatai,
išklausomi kiti globotiniams rūpimi su maitinimusi susiję klausimai. Organizuoti renginiai: Užgavėnių
šventė, pasaulinė obuolio diena, pyragų diena.
Aprūpinimas drabužiais ir avalyne. Kiekvienam vaikui, įvertinus individualius poreikius,
asmeninius pageidavimus, yra perkami i rūbai ir avalynė. Vaikas turi galimybę dalyvauti pirkimo
procese, išsirinkti jam patinkantį rūbą ar batus. Per 2019 m. įsigyta minkšto inventoriaus už 3464,93
Eur.
Medicininė priežiūra. Įstaigos medicinos kabinetas nuo 2006-11-07 turi „Įstaigos asmens
priežiūros licenciją“ Nr. 3042, išduotą Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos
prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Globotiniams teikiamos medicininės paslaugos, užtikrinančios
tinkamą vaikų sveikatos priežiūrą. Pagal sveikatos priežiūros įstaigos reikalavimus, globotiniai yra
apdrausti „Sveikatos priežiūros įstaigų civilinės atsakomybės už padarytą žalą privalomuoju
draudimu“. Įstaigoje dirba licenciją turinti bendrosios praktikos slaugytoja. Per 2019 m. Šeimos
gerovės centre „Šaltinėlis“ užregistruota 18 somatinių susirgimų. Globotiniai pagal poreikį yra
konsultuojami, gydomi įvairiose šalies medicinos įstaigose: Tauragės ligoninės vaikų ligų skyriuje
gydyti 6 vaikai, Klaipėdos ligoninės vaikų psichiatrijos skyriuje dėl emocijų ir elgesio sutrikimų – 1
vaikas, Klaipėdos vaikų ligoninėje gydėsi 6 globotiniai.
Šeimos gerovės centro „Šaltinėlis“ bendrosios praktikos slaugytoja organizuoja vaikų
konsultacijas, palydi vaikus į medicinos įstaigas. Globotiniams ligų profilaktikai, vadovaujantis
gydytojo nurodymais, nupirkta vitaminų, žuvų taukų. Globotiniams, turintiems regos sutrikimų,
nupirkta 6 vnt. akinių. Atlikta 22 vaikų profilaktiniai patikrinimai prieš mokslo metų pradžią.

Ugdymo organizavimas. 2019 m. gruodžio 31 d. Šeimos gerovės centre „Šaltinėlis“ gyveno
17 globotinių, lankančių įvairias ugdymo įstaigas: Tauragės M. Mažvydo progimnaziją lanko 11 vaikų,
iš jų – vienam paskirtas mokymas namuose, Tauragės Jovarų pagrindinę mokyklą – 2, Tauragės
Žalgirių gimnaziją – 2, Tarailių progimnaziją – 1 ir vaikų lopšelį-darželį „Ąžuoliukas“ lanko 1
globotinis.
Šeimos gerovės centre „Šaltinėlis“ nuolat teikiama specialioji pedagoginė pagalba mokiniams,
turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, globotiniams padedama atlikti namų darbus. Yra sudarytas
lankomumo tvarkaraštis, atsižvelgiant į vaikų galimybes, į dalyvavimą kitoje užklasinėje veikloje ir kt.
Pasibaigus kiekvienam trimestrui, aptariami vaikų mokymosi pasiekimai bei rezultatai, 3 vaikai,
pasiekę geriausių rezultatų, apdovanojami piniginėmis stipendijomis. Mokymosi motyvacijos
skatinimui naudojama „Pozityvaus elgesio palaikymo sistema“ ir „ClassDojo skatinimo sistema“.
Psichologo paslaugos. 2019 metais individualios psichologo konsultacijos suteiktos 16
klientų, iš kurių 10 vaikų, 6 socialiniai darbuotojai. Iš viso suteikta 78 individualios konsultacijos
(4 lentelė). Daugiausia klientų buvo išgyvenančių atskirties nuo tėvų krizę. Dažniausiai konsultacijų
suteikta dėl elgesio ir/ar emocijų problemų, iš kurių daugiausia yra agresyvumas, pyktis.
Klientų skaičius

Konsultacijų skaičius

Problema
Vaikai

Soc. darb.

Vaikai

Soc. darb.

Vaikai ir
soc. darb.

Depresija, liūdesys

1

-

3

-

-

Neklusnumas,
netinkamas elgesys

1

-

11

-

-

Agresyvumas,
piktumas

2

6

36

3

3

Patirtas fizinis smurtas

-

-

-

-

-

Mokymosi: motyvacijos stoka

1

-

6

-

1

Krizės: atskirtis

3

-

5

-

-

Savivertės

1

-

9

-

-

Metodinė pagalba

-

-

-

-

-

Emocinės būklės įvertinimas

1

-

1

-

-

Iš viso:
Bendrai:

10

6
16

71

3
78

4

Elgesio ar/ir
emocijų

4

lentelė. Šeimos gerovės centre „Šaltinėlis“ suteiktos individualios konsultacijos

Tarpininkavimas, atstovavimas ir kita veikla. 2019 m. Šeimos gerovės centre „Šaltinėlis“
vykdoma ankstyvoji prevencija, ugdomi socialiniai įgūdžiai, teikiamos vaikui reikalingos socialinės
paslaugos, vaikams atstovauta ir tarpininkauta įvairiose socialinėse situacijose. Lankytasi mokyklose,
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domėtasi globotinių ugdymosi rezultatais, bendradarbiauta su socialiniais pedagogais, mokytojais,
klasių auklėtojais, sprendžiant klausimus dėl netinkamo elgesio, pamokų nelankymo. Nuolat
bendraujama su neformalaus ugdymo pedagogais, būrelių vadovais. Taip pat įvairiais klausimais
ruošiami globotinių dokumentai, bendradarbiauta ir bendrauta su įvairiomis įstaigomis, institucijomis,
bankais, antstolių kontoromis, dalyvauta ir atstovauta globotiniams teismo posėdžių bylose, parengti ir
pateikti dokumentai dėl globos (rūpybos) išmokų skyrimo, vaiko išmokų skyrimo, našlaičio pensijos
skyrimo. Organizuota 18 įstaigos Vaiko gerovės komisijos posėdžių svarstant su globotiniais susijusius
klausimus.
Sociokultūrinė veikla. Neformalaus ugdymo veikloje dalyvauja visi Šeimos gerovės centro
„Šaltinėlis“ globotiniai.
Organizuojant vaikų vasaros poilsį prisideda rėmėjai. 2019 metais 9 globotiniai stovyklavo
„Krikščioniškoje Batakių vaikų stovykloje“. Organizuota 5 dienų išvyka į poilsiavietę „Žydroji
liepsna“ Šventojoje.
Globotiniai noriai dalyvauja įvairiuose renginiuose ir veiklose: bėgimuose, domisi futbolu,
krepšiniu, patys dalyvauja bei vyksta stebėti rungtynių. Vaikai yra daugkartiniai LFF projekto
„Sugrąžink vaikus į futbolo aikštelę“ prizininkai, Vilniaus kartingų varžybose laimėta 1 vieta. Gruodį
globotiniai vyko į Alytuje ir Kėdainiuose vykusius sporto renginius „Kalėdinės žaidynės“, kuriuose
dalyvauja globotiniai iš visų Lietuvos miestų.
Globotiniai aktyviai dalyvauja miesto renginiuose, vyksta į įvairius koncertus, šventes, filmus.
2019 m. globojami vaikai noriai įsitraukė į savanorišką veiklą: reguliariai savanoriauja
Lietuvos gyvūnų globos draugijos Tauragės skyriuje, lanko Lauksargių globos senelių namų
gyventojus. Kad įgautų reikalingų savarankiškam gyvenimui socialinių įgūdžių, iniciatyvumo,
organizuotumo ir darbštumo, pilietiškumo, vaikai nuolat dalyvauja įvairiose projektinėse veiklose,
renginiuose ir konkursuose. Vaikai dalyvavo: akcijoje „ŽvejOK 2019“, projekte „Kalėdinės vaikų
svajonės“, kuriame pagamino 65 atvirukus ir gavo lauktas dovanas.
Globotiniai aktyviai dalyvauja prevencinėse programose: Tauragės apskrities vyriausiojo
policijos komisariato bendruomenės pareigūnų organizuotoje „Saugaus eismo dienoje“ Pilies aikštėje
ir prevenciniame renginyje „Savaitė be patyčių“. Įstaigos vaikų taryba

organizavo viktoriną

antikorupcijos tema.
Individualių vaiko poreikių vertinimas ir veiklos planavimas. Šeimos gerovės centre
„Šaltinėlis“, vadovaujantis globos normomis, per 1 mėnesį nuo vaiko atvykimo į globos namus yra
įvertinami kiekvieno vaiko individualūs poreikiai ir sudaromas Individualios socialinės globos planas
(toliau – ISGP), kuriame, atsižvelgus į vaiko amžių, lytį, asmenybę, poreikius ir pomėgius, reikalingą
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pagalbą, suplanuojamas ir numatomas tolesnis darbas su vaiku. Jei vaikui nustatyta ilgalaikė globa,
ISGP peržiūrimas kartą per 6 mėn. ISGP fiksuojami visi įsimintini įvykiai, įvykę vaiko gyvenime,
vykdytos su vaiku veiklos, taikytos priemonės, numatoma, į ką reiktų daugiau atkreipti dėmesio, ir kt.
Personalo komandinis darbas užtikrina kompleksišką vaiko problemų sprendimą ir reikiamų socialinių
paslaugų teikimą. Vaikai ir tėvai (globėjas, rūpintojas) žino, kad Šeimos gerovės centro darbuotojai
bendradarbiauja su vaiko teisių apsaugos, švietimo, sveikatos, teisėsaugos, įdarbinimo ir kitomis
institucijomis. Šeimos gerovės centre nuolat aktyviai bendradarbiaujama su šeimynų darbuotojais,
kitais įstaigoje dirbančiais specialistais aptariant aktualius klausimus, sprendžiant iškilusius klausimus,
ieškant efektyvių pagalbos būdų, vyksta periodiniai pasitarimai, socialinių darbuotojų pasitarimai ir kt.
Įstaiga bendradarbiauja su Tauragės rajono savivaldybės administracijos atstovais, kitomis socialinių
paslaugų įstaigomis, vaiko biologiniais tėvais, individualiai bendrauja su vaikais, siekdami teigiamų
pokyčių. Šeimos gerovės centre vykdomas profesinis orientavimas ir informavimas, kurio tikslas
paruošti jauną žmogų sąmoningam profesijos pasirinkimui, sugebėjimui planuoti savo karjerą, profesinį
gyvenimą. Ugdomi, formuojami ir stiprinami vaikų socialiniai, bendravimo įgūdžiai, kritinis ir
kūrybinis mąstymas, sugebėjimas dirbti komandoje, su kitais žmonėmis, priimant kito asmens
savitumą, ugdoma atsakomybė už save ir aplinką. Buvo vykdoma socialinio atsparumo programa,
suteikiant žinių apie rūkymo, alkoholio, kitų narkotinių medžiagų vartojimo žalą jaunam organizmui,
ugdyti sugebėjimą pačiam priimti sprendimus ir tinkamai pasirinkti.
Šeimos gerovės centre „Šaltinėlis“ kasmet atliekamas veiklos ir socialinės globos atitikties
socialinės globos normoms vertinimas (įsivertinimas) bei rengiamas veiklos gerinimo priemonių
planas.
Kita informacija.2019 m. pasiekti užsibrėžti tikslai: gauta finansinė parama, pagerinta vaikų
buitis, globotiniai turėjo galimybę atostogauti vasaros stovyklose, nuvyko prie Baltijos jūros, į Trakus, į
Vilnių. Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys. Darbuotojams suteikta galimybė nemokamai kelti
kvalifikaciją (dalyvauti mokymuose, seminaruose, konferencijose).
Įgyvendintas ,,Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje
teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“

Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-01-0001.

projektas.
III. 2020 METŲ PERSPEKTYVOS IR SIEKIAMI TIKSLAI
• Įgyvendinti projektą „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų plėtra
Tauragės rajono savivaldybėje“ Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-01-0003.
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• Vykdyti projektą „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams
(rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001.
• Užtikrinti kokybiškų socialinės globos paslaugų teikimą Šeimos gerovės centre „Šaltinėlis“.
• Viešinti, skatinti ir koordinuoti globėjų (rūpintojų), įtėvių, šeimynų veiklą Tauragės rajono
savivaldybėje, skatinti socialinių globėjų veiklą.
• Vykdyti Globos centro funkcijas, suformuoti, organizuoti ir užtikrinti kokybiškų paslaugų
teikimą.
• Teikti kokybiškas paslaugas (GIMK mokymuose) Tauragės rajono savivaldybės
globėjams/įtėviams.
• Atsižvelgiant į poreikius ir planuojant teikti naujas paslaugas, organizuoti kvalifikacijos
kėlimą įstaigos darbuotojams.

Direktorė

Lina Baziliauskienė

