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TAURAGĖS ŠEIMOS GEROVĖS CENTRO  

2022 METŲ VEIKLOS PLANAS  

 
Tauragės šeimos  gerovės centras  ( toliau – Centras) – mišrių socialinių paslaugų įstaiga, kurią sudaro: 

 Nakvynės namai – struktūrinis padalinys 

 Globos centras 

 Vaiko globos skyrius 

 Bendruomeniniai vaikų globos namai 

 Paramos šeimai skyrius 

 Neįgaliųjų dienos centras 

 

Centro paskirtis – teikti kokybiškas socialines paslaugas Tauragės rajono savivaldybės gyventojams, siekiant užkirsti kelią asmens, šeimos, 

bendruomenės socialinės problemoms kilti, bei socialiniam saugumui užtikrinti.  

Centro veiklos tikslas- plėtoti ir teikti kompleksiškai socialines paslaugas, siekiant didinti socialiai pažeidžiamų asmenų  galimybes savarankiškai 

integruotis į visuomenę, mažinti skurdą,  padėti įveikti socialinę atskirtį, veiklą grindžiant aukštos darbo kokybės principais.  
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TAURAGĖS ŠEIMOS GEROVĖS CENTRO UŽDAVINIAI 

 

 Teikti kokybiškas socialines paslaugas asmeniui (šeimai), dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturinčiam, neįgijusiam arba 

praradusiam gebėjimus ir galimybes savarankiškai pasirūpinti asmeniniu (šeimos) gyvenimu  ir dalyvauti visuomenės gyvenime.  

 Įgyvendinti socialinių paslaugų teikimo programas, projektus, vykdyti pavestas funkcijas.  

 Plėtoti socialinių paslaugų įvairovę, atsižvelgiant gyventojų poreikius ir į Centro finansines galimybes. 

 Įgyvendinti socialinių paslaugų teikimo programas, projektus, vykdyti pavestas funkcijas.  

   Saugoti vaiko teises ir teisėtus interesus. 

   Sudaryti vaikui artimas šeimos aplinkai gyvenimo sąlygas. 

   Pažinti vaiko individualumą, plėtoti gebėjimus, rūpintis jo dvasiniu, fiziniu, socialiniu, šeimyniniu, darbiniu ir sveikos gyvensenos ugdymu. 

   Ruošti vaikus savarankiškam gyvenimui. 

   Rūpintis socialinę riziką patiriančių vaikų užimtumu, ugdymu ir jų šeimos funkcionalumo atstatymu. 

   Organizuoti vaikų ir jaunimo prasmingą laisvalaikį bei teikti rekreacines paslaugas vaikams. 

   Grąžinti krizinėje situacijoje atsidūrusios šeimos gebėjimus pasirūpinti savimi ir integruotis į visuomenę ir tenkinti asmens gyvybinius poreikius teikiant   

kompleksinę, nuolatinės specialistų priežiūros nereikalaujančią, pagalbą. 

   Teikti įtėvių ir globėjų (rūpintojų) paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems teikimo paslaugas. 

   Organizuoti mokymų paslaugas specialistams, tėvams ir vaikams. 

   Aprūpinti neįgaliuosius techninės pagalbos priemonėmis.  

   Teikti apgyvendinimo Nakvynės namuose ir laikino apnakvindinimo paslaugas.  

   Teikti intensyvios krizių įveikimo bei intensyvios psichologinės pagalbos paslaugas.  

   Teikti pagalbos į namus paslaugas. 

   Teikti sociokultūrines paslaugas negalią patiriantiems asmenims. 
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Priemonės 

kodas 
Priemonės 

pavadinimas 
Veiklos pavadinimas Proceso ir indėlio vertinimo 

kriterijai ir jų reikšmės 
Atsakingi 
vykdytojai 

Įvykdymo 
terminas 

ketvirčiais 

Asignavi
mai 

(tūkst. 
Eur.) 

01.10 Socialinės paramos įgyvendinimo programa 
02.01.03 Priemonei įgyvendinti 

skirtos lėšos 
     

 Tauragės šeimos 
gerovės centro veiklai 
užtikrinti lėšos: 

    212,3 

02.01.03 Savivaldybės biudžeto 
lėšos 

10-04-01-01    679,1 

02.01.03 Globos (rūpybos) 
išmoka (planuojamos) 

10-04-01-0    42,4 

02.01.03 Rėmėjų lėšos 10-04-01-01    1,0 
02.01.03 Spec. programų lėšos 10-04-01-01    6,1 
02.01.03 Spec. programų lėšos 10-07-01-01    23,1 
02.01.07 Spec. programų lėšos 10-07-01-01    4,9 
01.02.06 Projekto „Vaikų 

gerovės ir saugumo 
didinimo, paslaugų 
šeimai, globėjams 
(rūpintojams) kokybės 
didinimo bei 
prieinamumo plėtra“, 
veiklų vykdymą ir 
projekto įgyvendinimą  
Tauragės rajono 
savivaldybėje“ 
(planuojamos) 

10-04-01-01    18,9 

02.01.03  Tauragės šeimos 
gerovės centro veiklai 
užtikrinti 

10-07-01-01    504,1 
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02.01.09 Nakvynės namų veiklos 
užtikrinimas 

10-07-01-01    153,8 

02.01.03 Tauragės šeimos 
gerovės centro veiklai 
užtikrinti  

10-03-01-01    12,5 

01.02.53 Atsinaujinančių 
energijos išteklių 
panaudojimas 

    24,1 

02.01.02 Socialinės priežiūros 
teikimas Tauragės raj. 
socialinę riziką 
patiriančioms šeimoms 

10-04—01-01    635,4 

  1. Globotiniams 
(rūpintiniams) sudaryti 
sąlygas lankyti 
švietimo, neformalaus 
ugdymo įstaigas, ugdyti 
individualius 
gebėjimus, vykdyti 
profesinį orientavimą. 

Vaikai lankys švietimo, 
neformalaus ugdymo įstaigas, 
dalyvaus bendruomenės 
vykdomose veiklose. Pagalba 
globotiniams renkantis 
profesiją, skatinimas 
įsidarbinti vasaros atostogų 
metu. 

Direktorius 
 
Direktoriaus 
pavaduotoja 
socialiniams 
reikalams 
 
Socialiniai 
darbuotojai 
 
 
 

I-IV ketv.  
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  2. Suteikti reikalingas 
paslaugas globotiniams 
(rūpintiniams) 
tenkinant jų poreikius. 

Vaiko situacijos, poreikių 
vertinimas pagal raidos sritis. 
Individualaus socialinės globos 
plano sudarymas. 

Direktorius 
 
Socialiniai 
darbuotojai 
 
Direktoriaus 
pavaduotoja 
socialiniams 
reikalams 
 

I-IV ketv.  

  3. Ugdyti globotinių 
(rūpintinių) socialinius 
ir savarankiško 
gyvenimo įgūdžius. 

Vaikai gyvenantys įstaigoje ir 
bendruomeniniuose vaikų 
globos namuose gilins žinias  
biudžeto tvarkymo, 
elektroninės bankininkystės 
klausimais, įgys savarankiško 
maisto gaminimo, patalpų, 
aplinkos tvarkymosi, 
sodininkystės įgūdžių. 
Aktyviai dalyvaus 
savarankiško gyvenimo plano 
kūrime. 

Socialiniai 
darbuotojai 
 
Direktoriaus 
pavaduotoja 
socialiniams 
reikalams 
 

 
I-IV ketv. 

 

  4. Vaiko laikinosios 
priežiūros paslaugos 
teikimas Centre 
 
 
 
 

Organizuoti ir teikti visų 
paslaugų apgyvendintiems 
vaikams su tėvais ar vienu iš jų 
ar kitais vaiko įstatyminiais 
atstovais, siekiant užtikrinti 
fizinį ir psichologinį vaiko 
saugumą. 

Socialinė 
darbuotoja 
 
Atvejo 
vadybininkas 
 
 

I-IV ketv. 
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  5. Palydėjimo paslauga 
jaunuoliams, 
apgyvendinat 
savarankiško gyvenimo 
namuose  

Visuma tarpusavyje susijusių 
paslaugų, kurios teikiamos, 
siekiant padėti jaunuoliams 
nuo 16 m. iki 21 m. amžiaus, 
kuriems teikiama rūpyba 
Cente, prisitaikyti prie 
socialinės aplinkos, ugdyti jų 
gebėjimus spręsti 
savarankiškai kylančias 
socialines ir kitas problemas 

Socialinė 
darbuotoja 
 
Direktoriaus 
pavaduotoja 
socialiniams 
reikalams 
 

II-1V ketv.  

  6. Vykdyti globos 
centro  funkcijas. Teikti 
reikalingą konsultacinę, 
psichosocialinę ir kitą 
pagalbą, siekiant vaiką 
tinkamai ugdyti ir 
auklėti šeimai artimoje 
aplinkoje. 

Vykdyti mokymus pagal 
budinčių globotojų, įtėvių, 
bendruomeninių vaikų globos 
namų darbuotojų mokymo ir 
konsultavimo programą. 
Dalyvių skaičius mokymuose 
nemažiau kaip 6 asmenų. 
Suteikti pagalbą budinčiam 
globotojui, globėjui (rūpintojui) 
nesusijusiam giminystės 
ryšiams, globėjui giminaičiui, 
šeimynos dalyviams, įtėviams ir 
jų prižiūrimiems, globojamiems 
(rūpinamiems) vaikams, 
įvaikiams, bendradarbiauti su 
kitomis socialinių paslaugų, 
švietimo, sveikatos priežiūros 
įstaigomis, kitais globos centro 
specialistais, sudaryti sąlygas 
vaikui palaikyti ryšį su broliais, 
seserimis, biologiniais tėvais, 
suteikti pagalbą biologinei vaiko 

Direktorius 
 
Socialinis 
darbuotojas, 
atliekantis 
globos centro 
koordinatoriaus 
funkcijas 
 
Atestuoti GIMK 
specialistai 
 
Globos 
koordinatoriai 

I-IV ketv.  
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šeimai. 
  7. Budinčio globotojo, 

globėjo nesusijusio 
giminystės ryšiais, 
globėjo giminaičio 
paieška/ parinkimas 
tėvų globos netekusiam 
vaikui. 

Vaikui, likusiam be tėvų 
globos, parinkti geriausiai 
vaiko interesus atitinkančią 
globą. Surinkti informaciją 
apie galimus asmenis 
susijusius su vaiku emociniais 
ryšiais, jiems nesant, ieškoti 
globėjų, nesusijusių giminystės 
ryšiais ar budinčių globotojų. 
2 budinčių globotojų 
parengimas. 

Atestuoti  
GIMK 
specialistai 
 
Globos 
koordinatoriai 

I-IV ketv.  

  8. Laikino atokvėpio 
paslaugos 
organizavimas 
budintiems 
globotojams, esant 
galimybei globėjams, 
nesusijusiems 
giminystės ryšiais, 
globėjams 
giminaičiams. 

Laikino atokvėpio paslauga 
pareiškėjui suteikti ne daugiau 
kaip 30 kalendorinių dienų per 
metus, išskyrus nenumatytus 
atvejus. 

Socialinis 
darbuotojas 
atliekantis 
globos centro 
koordinatoriaus 
funkcijas 
 
Globos 
koordinatoriai 

I-IV ketv.  

  9. Gerosios patirties 
vaiko globos (rūpybos), 
priežiūros įvaikinimo 
srityse sklaida, 
viešinimas. 

Bendradarbiauti su Tauragės 
rajone esančiomis socialinėmis 
ir kt. įstaigomis, organizuoti ne 
mažiau kaip 2 informacinius 
renginius. 

Atestuoti GIMK 
specialistai 
 
Socialinis 
darbuotojas 
atliekantis 
globos centro 
koordinatoriaus 
funkcijas 
 
Globos 
koordinatoriai 
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  10. Budinčio globotojo, 
globėjo nesusijusio 
giminystės ryšiais, 
paieška. 

Vietinėje spaudoje 2 
straipsniai apie budinčio 
globotojo, globėjo nesusijusio 
giminystės ryšiais 
reikalingumą.  

Direktorius 
  
Atestuoti GIMK 
specialistai 
 
Globos 
koordinatoriai 
 
Socialinis 
darbuotojas 
atliekantis 
globos centro 
koordinatoriaus 
funkcijas 

I-IV ketv.  

  11. Projektinės veiklos 
vykdymas.  

Kompleksinės paslaugos 
šeimai Bendruomeninių 
šeimos namų veikla, 
Vaikų gerovės ir saugumo 
didinimas, paslaugų šeimai, 
globėjams (rūpintojams) 
kokybės didinimas bei 
prieinamumo plėtra. 
Priemonė Nr. 08.1.1-CPVA-V-
427 „Institucinės globos 
pertvarka: investicijos į 
infrastruktūrą“ 
„Bendruomeninių vaikų globos 
namų ir vaikų dienos centrų 
tinklo plėtra“ . 

Direktorius 
 
 
Projektų 
vadovas 
 
Viešųjų pirkimų 
specialistas 

I-IV ketv.  

  12. Gerosios patirties 
dalijimasis.  

Bendradarbiauti su kitų 
savivaldybių socialines 
paslaugas teikiančiomis 
įstaigomis, darbuotojais. 

Direktorius 
 
Direktoriaus 
pavaduotojas 
socialiniam 

I-IV ketv..  
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reikalams 
Vyriausias 
atvejo 
vadybininkas 
 
Socialiniai 
darbuotojai 
 
Atestuoti GIMK 
specialistai 
 
Socialinis 
darbuotojas 
atliekantis 
globos centro 
koordinatoriaus 
funkcijas 
 
Globos 
koordinatoriai 
 

  13. Socialinės priežiūros 
teikimas socialinę riziką 
patiriančioms šeimoms jų 
namuose. 

Teikti socialinių įgūdžių 
ugdymo ir palaikymo paslaugas 
socialinę riziką patiriančioms 
šeimoms, auginančioms vaikus 
bei socialinėje atskirtyje 
atsidūrusioms šeimoms. 

Socialiniai 
darbuotojai 
dirbantys 
šeimomis 

 I-IV ketv.  

02.01.09  14. Nakvynės namų 
veiklos užtikrinimas. 

Teikti laikino apnakvydinimo ir 
apgyvendinimo nakvynės 
namuose paslaugas. Organizuoti  
visumą paslaugų, kuriomis bus  
teikiama kompleksinė nuolatinės 
priežiūros reikalaujanti pagalba  
benamystės ar krizių atvejais. 

Direktorius 
 
Nakvynės namų 
vadovas  

I-IV ketv.  
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01.01.07  15. Palaikų pervežimas ir 
saugojimas. 

Tauragės rajono savivaldybėje 
mirusių asmenų palaikų 
pervežimas ir saugojimas. 
Mirusių asmenų palaikų 
nuvežimas ekspertiniams 
tyrimams atlikti . 

Direktorius 
 
Socialinis 
darbuotojas 

I-IV ketv.  

  16. Transporto 
organizavimo paslauga. 
 

Organizuoti   transporto 
(pavėžėjimo)  paslaugą 
asmenims dėl negalios, ligos ar 
kt. 

Socialinis 
darbuotojas  

I-IV ketv.  

  17. Neįgaliųjų 
aprūpinimo techninėmis 
pagalbos priemonėmis 
paslauga. 
 

Organizuoti techninių pagalbos 
priemonių išdavimą, sudaryti 
sąlygas padėti klientams jaustis 
pilnaverčiais ir savarankiškais. 

Socialinis 
darbuotojas  

I-IV ketv.  

  18.  Asmeninės 
higienos ir 
priežiūros  
organizavimo ir 
teikimo paslaugos. 
 

Organizuoti ir teikti pagalbą 
asmenims, kurie dėl 
nepakankamų pajamų ar skurdo 
negali (neturi galimybės) 
pasirūpinti savo higiena 
Dušo paslauga 
Skalbimo paslauga 

Socialinis 
darbuotojas  
 
Socialinio 
darbuotojo 
padėjėjas 

 
 
 
 
 
I-IV ketv. 
II-IV ketv. 

 

  19. Asmeninės 
pagalbos paslauga. 

Suteikti individualią pagalbą 
neįgaliesiems namuose ir 
viešojoje aplinkoje. 

Direktorius   
Socialinis 
darbuotojas  
Asmeniniai 
asistentai 

I-IV ketv.  

  20. Psichologo 
konsultacijos. 
 

Teikti psichologo konsultacijas 
Centro klientams, darbuotojams, 
globotiniams (rūpintiniams), 
neįgaliųjų dienos centro 
lankytojams. Teikiamos 
individualios ir grupinės 
psichologinės konsultacijos. 

Psichologas I-IV ketv.  
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  21. Centro teikiamų 
socialinių paslaugų  bei 
veiklos viešinimas. 

Veiklos viešinimas įstaigos 
internetinėje svetainėje, aktyvi 
Facebook paskyra. 

Direktorius I-IV ketv.  

  22. Efektyvaus paslaugų 
teikimo proceso 
užtikrinimas Nakvynės  
namų padalinyje. 

Atlikti  darbuotojų darbo sąlygų 
įsivertinimą pagal EQUASS 
reikalavimus. Atlikti gyventojų 
apklausą.  

Nakvynės namų 
vadovas 
 
Socialinis 
darbuotojas 
dirbantis su 
socialine riziką 
patiriančiais 
asmenims 

I-IV ketv.  

  23. Darbuotojų 
kvalifikacijos kėlimo 
užtikrinimas 

Užtikrinti Centro darbuotojų 
kvalifikacijos kėlimą. Parengti 
kvalifikacijos tobulinimo planą. 

Direktorius  
 
Direktoriaus 
pavaduotojas 
soc. reikalams,  
 
Vyr. atvejo 
vadybininkas 

I-IV ketv.  

  24. Efektyvaus paslaugų 
teikimo proceso 
užtikrinimas Neįgaliųjų 
dienos centre 
 
 
 
 
 

Neįgaliųjų dienos centre 
teikiamos sociokultūrinės 
paslaugos pagal centro lankytojų 
individualius poreikius. 

Užimtumo 
specialistas 
 
Socialinis  
darbuotojas  
 
Socialinio 
darbuotojo 
padėjėjas 

I-IV ketv.  

  25. ,,Maisto banko“ 
paramos plėtra  
 
 
 

Maisto produktų, besibaigiančio 
galiojimo laiko, paimtų iš 
parduotuvių išdalijimas 
skurstantiems Tauragės rajono 
gyventojams (seniūnijose). 

Socialinė 
darbuotoja 
 
Direktorius 

II-IV ketv.  
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  26. Bendradarbiavimas 
su socialiniais partneriais 
socialinėse srityse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bendradarbiavimas su  Tauragės 
rajono savivaldybės Visuomenės 
sveikatos biuru, Užimtumo 
tarnybos Tauragės skyriumi ir 
kitais socialiniais partneriais 
Centro darbuotojų ir paslaugų 
gavėjų sveikatinimo klausimais 
bei paslaugų gavėjų įdarbinimo 
ir motyvacijos dirbi klausimais 
bei bendradarbiavimas su rajone 
esančiomis sveikatos priežiūros 
įstaigomis vertinant socialinių 
paslaugų poreikį, teikiant 
ambulatorines slaugos 
paslaugas. 
 

Direktorius  
 
Socialinis 
darbuotojas 
 
Vyriausias atvejo 
vadybininkas 

I-IV ketv.  

  27. Socialinių paslaugų 
poreikio vertinimas 
Tauragės miesto 
gyventojams 

Besikreipiančių Tauragės miesto 
gyventojų dėl socialinių 
paslaugų gavimo, socialinių 
paslaugų poreikių įvertinimas ir 
dokumentų pateikimas 
Socialinės paramos skyriui dėl 
sprendimo priėmimo skirti 
socialines paslaugas.  

Socialinis 
darbuotojas 

I-IV ketv.  

 

Suderinta: 

Ligita Rimkuvienė 

Socialinės paramos skyriaus vedėja 


