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VILNIAUS RAJONO ŠEIMOS IR VAIKO KRIZIŲ CENTRO VADOVO 
2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

I. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ 

 

 Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centras (toliau Centras) yra mišri socialinių 

paslaugų įstaiga, kuri nuo 2009 m. lapkričio 13 d. yra registruota Juridinių asmenų registre, kuriai 

2010 m. kovo 24 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3- 78 nuo 2010 m. kovo 29 

d. vadovauja direktorius, kuris organizuoja ir koordinuoja Centro darbą taip, kad būtų įgyvendinti 

Centro tikslai, uždaviniai ir atliekamos nustatytos funkcijos. 

 Vykdydamas savo veiklą Centras vadovaujasi Lietuvos Respublikos konstitucija, 

Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos 

Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų 

įstatymu bei kitais įstatymais ir teisės aktais, kurie nurodyti 2017 m. kovo 31 d. Vilniaus rajono 

savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-119 patikslintuose ir patvirtintuose Vilniaus rajono šeimos ir 

vaiko krizių centro nuostatuose, kurie reglamentuoja įstaigos teisinę formą, savininką, savininko 

teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją ir jos kompetenciją, buveinę, tipą, pagrindinę paskirtį, 

vidaus struktūrą, veiklos sritį, rūšis, tikslus, funkcijas, teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir 

valdymą, lėšų šaltinius, finansinės veiklos kontrolę, veiklos priežiūrą, reorganizavimo, likvidavimo 

tvarką ir kt. 

 Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centras veiklą pradėjo 2011 m. vasario 19 d. 

Centras yra Vilniaus rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, 

organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankų 

įstaigose, antspaudą su įstaigos pavadinimu. 

 Nuo įsteigimo pradžios Centro veikla buvo nuolat plėtojama, apimant vis didesnę 

socialinių paslaugų sritį. Šiuo metu Centras yra tapęs viena iš dviejų socialinio pobūdžio įstaigų 

Vilniaus rajone, kuriame veikla organizuojama  5 padaliniuose: 

  1. Intensyvios krizių įveikimo pagalbos padalinys. 

  2. Vaikų dienos centras „Draugystės namai“. 

  3. Pagalbos šeimai padalinys. 

  4. Bendruomeniniai vaikų globos namai. 

  5. Globos centras. 

 Kiekvienas padalinys turi aiškiai apibrėžtą teikiamų paslaugų sritį ir užtikrina, kad visos 

paslaugos būtų teikiamos sudarant žmogaus orumą nežeminančias sąlygas ir užtikrinant kokybišką 

socialinių  paslaugų teikimą. Centro padalinių tikslai, uždaviniai, funkcijos ir kt. yra apibrėžtos 

įstaigos direktoriaus patvirtintuose padalinių nuostatuose. Vykdant veiklą siekiama ilgalaikių tikslų, 

naujų inovacijų bei nuolatinio tobulėjimo, bendradarbiavimo ryšių bei partnerystės plėtojimo. 



 2018 m. gegužės 25 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-157 „Dėl 

didžiausio leistino pareigybių skaičiaus Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centre“ patvirtintas 41 

etatas įstaigos tikslams ir uždaviniams siekti. 2019 m. gruodžio mėn. įstaigoje dirbo 39 asmenys, 

užimta 35,25 etato, iš jų 27,25 socialinį darbą dirbantys. Direktorė Leokadija Pavtel, vadybinis stažas 

- 10 metų. 

 Šiuo metu Centrui priklauso 4 pastatai Kalvelių gyvenvietėje. 

 Administracija ir Globos centro padalinys yra įsikūrę pagrindiniame įstaigos pastate 

adresu Vilniaus g. 13. Šiuo adresu savo veiklą taip pat vykdo ir kiti du įstaigos padaliniai: Intensyvios 

krizių įveikimo pagalbos padalinys bei vaikų dienos centras „Draugystės namai“. 

 Bendruomeniniai vaikų globos namai, teikiantys trumpalaikę ir ilgalaikę globą vaikams, 

likusiems bė tėvų globos yra įsikūrę dviejuose Kalvelių gyvenvietėje adresu Naujoji g. 18 ir Šv. 

Faustinos g. 27 esančiuose individualiuose namuose. 

 Pastate, esančiame Vilniaus g. 15, veikla nėra vykdoma dėl pastato pripažinimo  

netinkamu naudoti dėl būklės. 

 Šiuo metu įstaiga disponuoja dviem septynviečiais WV TOURAN  

automobiliais, kurie užtikrina, kad reikalingos paslaugos visiems Centro paslaugų gavėjų grupes būtų 

lengviau  prieinamos ir užtikrinamas savalaikis jų vykdymas. 

 

II. ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI IR POBŪDIS, UŽDAVINIAI 

 

 Centras teikia šias socialines paslaugas: 

 - bendrąsias socialines paslaugas: informavimo; konsultavimo; tarpininkavimo ir 

atstovavimo; maitinimo organizavimo; sociokultūrines; asmeninės higienos ir priežiūros; laisvalaikio 

užimtumo; transporto organizavimo; kitas bendrąsias paslaugas. 

 - specialiąsias socialines paslaugas: socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) 

atkūrimo; laikino apnakvindinimo; laikino apgyvendinimo krizių centruose; intensyvios krizių 

įveikimo pagalbos; psichosocialinės pagalbos; pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams; 

trumpalaikės socialinės globos;  ilgalaikės socialinės globos. 

 Centro veiklos tikslai: 

 1. teikti socialines paslaugas, siekiant užkirsti kelią asmens, šeimos, bendruomenės 

socialinėms problemoms kilti, taip pat visuomenės saugumui užtikrinti; 

 2. sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes 

savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene;    

          3. užtikrinti globojamam bendruomeniniuose globos namuose apgyvendinamam vaikui 

(toliau – vaikas) artimas šeimos aplinkai gyvenimo sąlygas, palaikyti aplinką, kurioje jis galėtų 

saugiai augti, vystytis ir tobulėti bei pasiruoštų savarankiškam gyvenimui visuomenėje; 

 4. 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. 

 Centro pagrindiniai uždaviniai: 

 1. tobulinti ir gerinti paslaugų teikimą smurtą patyrusiems asmenims ir jų šeimos 

nariams; 



 2. padėti paslaugų gavėjui spręsti socialines problemas, įveikti socialinę atskirtį ir rengti 

jį savarankiškam gyvenimui bei integracijai į visuomenę; 

 3. užtikrinti, kad kiekvienam socialinių paslaugų gavėjui pagal įvertintus individualius 

poreikius būtų sudaromas ir įgyvendinamas socialinių paslaugų teikimo planas, vykdoma atvejo 

peržiūra; 

 4. užtikrinti, kad klientas (šeima ar/ir smurtą patyręs vaikas) gautų reikalingą kokybišką 

ir efektyvią pagalbą; 

 5. teikti socialines paslaugas prevencijos tikslais, kad nekiltų socialinių problemų; 

          6. sudaryti sąlygas Bendruomeninių vaikų globos namų gyventojams gauti reikalingas 

paslaugas bendruomenėje; 

 7. užtikrinti vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugą; 

 8. dirbti socialinį darbą su vaiku ir jo tėvais, įgyvendinant vaiko laikinosios globos 

(rūpybos) planą; 

 9. užtikrinti, kad individualus vaiko ugdymo ir socialinių paslaugų teikimo planas būtų 

sudaromas ir įgyvendinamas pagal įvertintus individualius vaiko poreikius; 

 10. rengti vaiką savarankiškam gyvenimui ir integracijai visuomenėje; 

 11. teikti kvalifikuotas atrankos, konsultavimo bei mokymų organizavimo paslaugas 

būsimiems globėjams, įtėviams, giminėms, auginantiems globojamus (rūpinamus) ir įvaikintus 

vaikus. 

 

III. VEIKLOS APIBŪDINIMAS 

 

 Centras yra mišri socialinių paslaugų įstaiga, kurios padaliniuose teikiamos socialinės 

paslaugos. 

 Intensyvios krizių įveikimo pagalbos padalinys, teikiantis kompleksinę pagalbą 

asmeniui (šeimai), atsidūrusiam (-iai) krizinėje situacijoje, laikino apnakvindinimo ir  laikino 

apgyvendinimo krizių centre paslaugas asmenims krizių atvejais ar dėl šeimoje iškilusių problemų, 

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

 Vaikų dienos centras „Draugystės namai“, teikiantis pedagogines, socialines ir 

psichologines paslaugas vaikams dienos metu. 

 Pagalbos šeimai padalinys, teikiantis socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo 

paslaugas, sociokultūrines paslaugas, socialinę - psichologinę pagalbą socialinių įgūdžių 

stokojančioms šeimoms ir asmenims, siekiant grąžinti gebėjimą pasirūpinti savimi bei integruotis į 

šeimą ir visuomenę. 

 Socialinės globos padalinys likusiems be tėvų globos vaikams, vaikams su negalia, 

apgyvendintiems bendruomenėje atskiruose namuose, šeimai artimoje aplinkoje ir, kuriems 

sudaromos sąlygos gauti reikalingas paslaugas bei turiningai leisti laisvalaikį bendruomenėje: 

Vilniaus r., Kalvelių sen., Kalvelių k., Šv. Faustinos g. 27 ir Naujojoje g. 18; 

 Globos centras, kuris, įgyvendindamas vaiko globėjo (rūpintojo) teises ir pareigas, 

pagal tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį perduoda likusį be tėvų globos vaiką, 

socialinę riziką patiriantį vaiką prižiūrėti budinčiam globotojui, teikia ir organizuoja socialines 

paslaugas bei kitą pagalbą pagal poreikį vaikui ir budinčiam globotojui, taip pat kitokią pagalbą vaiko 

tėvams, siekiant grąžinti vaiką į šeimą, pagalbą globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams. 

 



IV.  ĮSTAIGOS PASLAUGŲ GAVĖJŲ TIKSLINĖS GRUPĖS 

 

 Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro padaliniuose pagalba teikiama šioms 

tikslinėms socialinių paslaugų gavėjų grupėms: 

 1. socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos; 

 2. vaikai iš socialinę riziką patiriančių šeimų; 

 3. vaikai su negalia ir jų šeimos; 

 4. socialinę riziką patiriančios šeimos; 

 5. vaikus globojantys (rūpinantys), prižiūrintys ar įvaikinę asmenys bei siekiantys 

globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais ar įtėviais tapti asmenys; 

 6. vaikai, laikinai likę be tėvų globos; 

 7. be tėvų globos likę vaikai, kuriems nustatyta nuolatinė globa; 

8. kiti asmenys (pvz., vieniši tėvai ir jų vaikai, besilaukiančios moterys, nepilnametės besilaukiančios 

merginos ir nepilnametės motinos) 

 

V. ĮGYVENDINTOS VEIKLOS IR DARBAI 

 

 Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro globos centre dirba 4 koordinatoriai, kurie 

teikia paslaugas 117 vaikų, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa globėjų šeimose. Iš jų 67 

vaikai globojami artimųjų giminaičių (pas senelius, brolius, seseris), 6 nustatyta globa tėvų prašymu 

ir 4 vaikai globojami budinčios globotojos šeimoje. Globos centre teikiamos informavimo, 

konsultavimo, tarpininkavimo paslaugos. Organizuojamos psichologo konsultacijos. Vasaros 

pabaigoje jau trečią kartą buvo organizuota tradicija tapęs renginys “Meilė kuria šeimą”, kuris 

skirtas globėjams, įtėviams ir jų prižiūrimiems vaikams. Renginyje dalyvavo per 100 žmonių. 

 2019 metais globos centro tarnybos atestuoti asmenys parengė: 

3 išvadas žmonėms, kurie pasiruošę įvaikinti vaiką, 12 išvadų globėjams, 13 rekomendacijų 

asmenims, kurie nori priimti vaiką laikinai svečiuotis. Išvadų tikslinimas, atnaujinimas atliktas 5 

šeimoms. 

 2019 metais GIMK mokymai pagal  pagrindinę globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, 

įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą. Mokymai 

buvo organizuoti 2 grupėms asmenų, norinčių globoti ir įvaikinti. Pagrindinius mokymus pagal 

GIMK programą sėkmingai baigė 15 asmenų, iš jų - 4 norintys įvaikinti, 10 – socialinių globėjų, 1 

globėjas giminaitis. 5 šeimoms suteiktos konsultacijos, reikalingą pagalbą prieš suporavimą (t. y. 

prieš įvaikinimą, globą). 

 Viešinimas: 

 Informacija nuolat atnaujinama socialinio tinklo Facebook paskyroje „Vilniaus r. globos 

centras- Kalveliai“.  Per 2019 metus patalpinta 20 pranešimų.   

 Straipsniai talpinami  http//vrsa.lt, http//seimoskc.lt 

 2019-08-08 interviu radijui Znad Wilii, laidoms „Znamy się ze słyszenia“, „Ziarno 

wiary“, kurios buvo transliuojamos 3 dienas. 

 2019-08 interviu radijui LRT Klasika. 

 2019-12-12. Interviu radijo stotims M1, Lietus. 

 2019 metais Krizių centro teritorijoje, įgyvendinant projektą “Lietuvos vizija 2019” 

buvo įkurtas šimtmečio sodas. Lietuvos nacionalinio dramos teatro grafikos dizainerė Lina Bastienė 



ir skulptorius, tapytojas Darius Bastys kartu su Britų taryba Krizių centro teritorijoje įgyvendino 

projektą “Lietuvos vizija 2119”. Visą gegužės mėnesį talkų metu Krizių centro, Dienos centro 

“Draugystės namai” ir Kalvelių gyvenvietės bendruomenė sodino medelius ir krūmus, kuriuos 

padovanojo projekto iniciatoriai. Pasodinta keli šimtai įvairiausių medelių, krūmų ir kitų augalų, 

kuriuos prižiūri gyventojai ir darbuotojai. Projektą vainikavo renginys, skirtas vaikų gynimo dienai, 

kuriame dalyvavo per 120 svečių, rėmėjų, centro darbuotojai ir vaikai. Renginyje dalyvavo: Lietuvos 

nacionalinio dramos teatro atstovai: direktorius Martynas Budraitis, teatrologė Daiva Šabasevienė bei 

jau gerai mums pažįstami Lina ir Darius Basčiai, Britų tarybos atstovas Baltijos šalyse, Vilniaus 

rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos vaikui ir šeimai skyriaus vedėja Kristina 

Malinovska, Kalvelių apylinkės seniūnė Kristina Gerasimovič, Vilniaus rajono tarybos narys 

Stanislav Zajankovski, Baikerių klubo “Niedzwiedzie polnocy” iš Lenkijos atstovai, Lietuvos 

baikerių klubo “Siena” atstovai, “GRH 147 Pułk Piechoty” iš Gižycko, atstovai iš kitų Vilniaus rajone 

veikiančių socialinių ir kultūros įstaigų. Reportažas apie projektą buvo transliuojamas per LTR 

televizijos laidą „Labas rytas“ 

 Bendruomeniniuose vaikų globos namuose (BVGN) teikiama globa atitinka 

patvirtintas socialinės globos normas. Licencija Nr. L000000753 „Institucinė socialinė globa 

(ilgalaikė, trumpalaikė) vaikams su negalia, socialinės rizikos vaikams, likusiems be tėvų globos 

vaikams socialinės globos įstaigoje, išskyrus šeimyną“. 

 Visiems įstaigoje globojamiems vaikams yra sukurta namus primenanti aplinka, jie yra 

aprūpinami visomis priemonėmis, užtikrintas tinkamas vaikų maitinimas, priežiūra, ugdymas, laiku 

teikiamos medicininės, psichologinės ir kitos reikalingos paslaugos, socialinių ir kasdienių įgūdžių 

ugdymas, turiningo užimtumo organizavimas ir kt. 2019 metais Centro BVGN buvo globojami 29 

vaikai. Bendruomeniniuose vaikų globos namuose globa buvo teikta 22 vaikams nuo 6 iki 17 metų 

amžiaus (dviem iš jų buvo nustatytas lengvas neįgalumo lygis), 7 vaikai (nuo gimimo iki 15 metų 

amžiaus) buvo globojami budinčiųjų globotojų šeimoje. 

 Bendruomeniniuose vaikų globos namuose, adresu Naujoji g. 18, 2019 m. globa buvo 

teikiama 9 vaikams nuo 6 iki 17 metų amžiaus, iš jų 4 mergaitėms ir 5 berniukams. Tuo tarpu 

bendruomeniniuose vaikų globos namuose adresu Šv. Faustinos g. 27 globa buvo teikiama 13 vaikų 

nuo 8 iki 17 metų amžiaus, iš jų 6 mergaitėms ir 7 berniukams. 

 Iš 29 globojamų vaikų nuolatinė globa buvo teikiama 8 vaikams, likusiems 21 vaikui – 

laikinoji. Nutraukus laikinąją globą į šeimas buvo grąžinta 11 vaikų, iš jų 3 mergaites ir 8 berniukus. 

 2019 metais globojami vaikai lankė 10 skirtingų ugdymo įstaigų – Kalveliuose, 

Šumske, Medininkuose, Mickūnuose, Kyviškėse, Rudaminoje bei Vilniaus mieste. Ugdymo įstaigas 

vaikai pasiekdavo mokykliniais autobusais, visuomeniniu arba įstaigos transportu. 

 2019 m. pavasario ir žiemos laikotarpiais, bendradarbiaujant su Lenkijos organizacija 

„Atviri namai“ (Otwarty dom) 10 Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro globotinių buvo išvykę 

atostogų į Lenkijoje gyvenančias šeimas. Svečiavimosi metu turėjo galimybę susipažinti su kitos 

šalies istorija, gyvenimo būdu, naujais žmonėmis, gilino bendravimo, atsakomybės ir kitus socialinius 

įgūdžius, įgijo daugiau savarankiškumo. 

 2019 m. liepos mėnesį globojami vaikai dalyvavo Vilniaus rajono savivaldybės 

administracijos finansuojamos vasaros stovyklos veikloje. Aplankė daug muziejų, gilino savo 

istorines žinias apie Lietuvą, ugdė savyje bendruomeniškumo bei komandinio darbo jausmą. 



 2019 m. rugpjūtį keturi Centro globojami vaikai turėjo galimybę nemokamai dalyvauti 

„Artotekos“ organizuojamoje savaitinėje meninėje stovykloje, kurios metu aktyviai dalyvavo 

veiklose, mokėsi išreikšti savo jausmus, atskleisti sugebėjimus pasitelkiant įvairias meno technikas. 

 Kaip ir kasmet 2019 m. rugpjūtį globojami vaikai kartu su  dienos centrą „Draugystės 

namai“ lankančiais vaikais (viso 25 vaikai) buvo išvykę trijų dienų poilsiui prie Baltijos jūros, 

pasisemti jėgų prieš naujųjų mokslo metų pradžią. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. A27(1)-2198  buvo skirta 630 Eur. iš „Mokinių 

vasaros poilsiui organizuoti“ lėšų. 

 Vaikų dienos centras „Draugystės namai“ veiklą vykdo nuo 2014 metų. Dienos 

centro veiklos sritis – teikti dienos priežiūros paslaugas ikimokyklinio, pradinio ugdymo ir kitiems 

mokiniams, besimokantiems pagal pagrindinio ugdymo programą.  Veiklos buvo vykdomos pagal 

patvirtintą 2019 metais priemonių sąrašą, laimėjus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos Vaikų dienos centrų veiklos projektų atrankos konkursą. Veiklos ir panaudotų lėšų 

ataskaitos rengiamos ir pateikiamos SADM priežiūros departamentui kas ketvirtį ir metų pabaigoje 

rengiama metinė ataskaita. Dienos centras išlaikomas Vilniaus rajono savivaldybės, tikslinių 

valstybės biudžeto lėšų ir paramos lėšų. 

 Dienos centrą nuolat lanko 15 vaikų iš Kalvelių seniūnijos, kurie mokosi Kalveliuose 

Stanislavo Moniuškos ir „Aušros“ gimnazijose. Dienos centras teikia šias paslaugas vaikams: 

neformalus ugdymas, maitinimas, higieninių, kultūrinių įgūdžių formavimas, savarankiškumo 

ugdymas, socialinė, psichologinė-pedagoginė pagalba, pamokų ruošos ir prasmingo užimtumo 

organizavimas, vasaros stovyklos ir t.t. Esant poreikiui, organizuojama konkreti teisinė, moralinė bei 

psichologinė pagalba vaikams bei jų tėvams. Vaikams buvo teikiama pagalba ruošiant pamokas, 

kurios metu buvo stiprinama mokymosi motyvacija, taip pagerėjo jų mokymosi rezultatai. Vaikai 

buvo nemokamai maitinami. Antradieniais ir ketvirtadieniais Dienos centre vyko meniniai 

užsiėmimai, kurie padėjo skleistis vaikų asmenybei bei davė naudingos medžiagos darbuotojams apie 

vaikų emocijas, išgyvenimus, pažiūras bei apie vidinę vaikų būklė. Meninė veikla dažniausiai buvo 

siejama su tautos tradicijomis, šventėmis ir papročiais. Du kartus į mėnesį vyko maisto gaminimo 

pamokėlės, vaikai buvo mokomi higienos įgūdžių, sutvarkyti darbo vietą, bei gaminti. Daug dėmesio 

buvo skiriama taisyklingų vaikų mitybos įpročių formavimui, saikingam ir atsakingam vartojimui. 

Dienos centre jau kelis metus iš eilės vykdoma prevencinė žalingų įpročių ir smurto prieš vaikus 

programa, kuri orientuota į vaikų tolerancijos ugdymą bei atsparumo didinimą žalingiems įpročiams. 

Penktadieniais vyko namų kinas, jaukioje aplinkoje vaikai žiūrėjo animacinius, pamokančius 

filmukus, vaikai galėjo pailsėti nuo pamokų ruošos, išmoko geriau išreikšti savo jausmus, emocijas.  

Dienos centre vaikams yra organizuojamas turiningas užimtumas, išvykos, ekskursijos. 

Vaikai dalyvauja konkursuose, šventėse, įvairiuose renginiuose ne tik įstaigoje, bet ir už jos ribų. 

Paslaugos Dienos centrą lankantiems vaikams yra nemokamos. 2019 metais vaikai turėjo nemažai 

smagių išvykų. Vasario 20 d. išvyka į Tarptautinę interaktyvią parodą „Robotų miestas“, balandžio 

24d. ekskursija į MO muziejų. Birželio 1 d. vaikai minėjo savo šventę – Tarptautinę vaikų gynimo 

dieną, kur nuo pat ryto mažųjų laukė įvairios pramogos: linksmi žaidimai, estafetės, futbolas, loterija 

ir siurprizai. Birželį lankėmės Gėlių gatvės keramikos studijoje, turėjome linksmą ir nesudėtingą 

užsiėmimą piešiant ant pagaminto ir glazūravimui paruošto gaminio. Birželio mėn. dar apsilankėme 

ir Uno pramogų parką. Liepos mėnuo buvo gausus ekskursijomis, apsilankėme Trakuose, kur vaikai 

dalyvavo edukacinėse ir pramoginėse veiklose.  Visu pirma buvo įdomus pasivaikščiojimas po pilį su 

gidu, po pilies aplankymo pasiplaukiojom laivu „Akmena“. Rugpjūčio 25 – 27 dienomis dienos centrą 



lankantys vaikai kartu su BVGN vaikais vyko prie Baltijos Jūros, vaikai pailsėjo ir gerai praleido 

laiką. 

2019 m. lapkritį Dienos centro vaikams buvo surengti 2 užsiėmimai su garsiąja 

dailininke Sigute Ach. Menininkė mokė vaikus piešti akvarele, o užsiėmimų pabaigoje kiekvieno 

vaiko piešinyje „surado“ ir nupiešė kokį nors gyvūnėlį. Surengta piešinių paroda. 

 Intensyvios krizių įveikimo pagalbos ir Pagalbos šeimai padaliniuose 2019 m. buvo  

teikiamos šios bendrosios ir specialiosios socialinės paslaugos: 

 1. Informavimas. Reikalinga informacijos apie socialinę pagalbą asmeniui (šeimai) 

buvo suteikta 19 gavėjams, iš jų 4 suaugusiems (vienas iš jų su negalia) ir 15 vaikams. Paslauga buvo 

suteikta 40 kartų. 

 2. Konsultavimas.  Pagalba, kurią teikiant kartu su asmeniu analizuojama asmens 

(šeimos) problema ir ieškoma veiksmingų jos sprendimo būdų buvo suteikta 16 gavėjams, iš jų 4 

suaugusiems (vienas iš jų su negalia) ir 12 vaikams. Paslauga buvo suteikta 314 kartų. 

 3. Tarpininkavimas ir atstovavimas. Pagalbos asmeniui (šeimai) suteikimas sprendžiant 

įvairias asmens (šeimos) problemas (teisines, sveikatos, ūkines, buitines), tvarkant dokumentus, 

mokant mokesčius, užrašant pas specialistus, organizuojant ūkinius darbus ir kt., tarpininkaujant tarp 

asmens (šeimos) ir jo aplinkos (kitų institucijų, specialistų, asmenų) buvo suteikta 17 gavėjams, iš jų 

4 suaugusiems (vienas iš jų su negalia) ir 13 vaikams. Paslauga buvo suteikta 101 kartų. 

 4. Maitinimo organizavimas.  Trumpo galiojimo  bei ilgai negendančių maisto produktų 

daviniai  buvo suteikti 19 gavėjų, iš jų 4 suaugusiems (vienas iš jų su negalia) ir 15 vaikams. Paslauga 

buvo suteikta 477 kartų. 

 5. Aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne.  Pagalba būtiniausiais drabužiais, 

avalyne ir kitomis higienos reikmenimis buvo suteikta 18 gavėjų, iš jų 4 suaugusiems (vienas iš jų su 

negalia) ir 14 vaikų. Paslauga buvo suteikta 201 kartą. 

 6. Transporto organizavimas. Paslauga, teikiama pagal poreikius asmenims, kurie dėl 

negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl to ar dėl nepakankamų pajamų negali 

naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu buvo suteikta 17 gavėjų, iš jų 4 suaugusiems (vienas 

iš jų su negalia) ir 13 vaikams. Paslauga buvo suteikta 79 kartus. 

 7. Sociokultūrinės paslaugos. Laisvalaikio organizavimo paslaugos, teikiamos siekiant 

išvengti socialinių problemų, mažinant socialinę atskirtį, aktyvinant bendruomenę. Jas teikiant, 

asmenys (šeimos) gali bendrauti, dalyvauti grupinio socialinio darbo užsiėmimuose, užsiimti 

mėgstama veikla, vaikai – ruošti pamokas ir pan. Įstaigoje šios paslaugos buvo suteiktos 17 gavėjų, 

iš jų 4 suaugusiems (vienas iš jų su negalia) ir 13 vaikams. Paslauga buvo suteikta 73 kartus. 

 8. Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas. Paslaugos, teikiamos 

asmenims (šeimoms), siekiant stiprinti jų bendravimo gebėjimus (ieškant pagalbos, prisitaikant prie 

naujų situacijų, dalyvaujant visuomenės gyvenime, užmezgant ir palaikant ryšius su artimaisiais ir 

pan.) Paslauga buvo suteikta 19 gavėjams, iš jų 4 suaugusiems (vienas iš jų su negalia) ir 15 vaikams. 

Paslauga buvo suteikta 1140 kartų. 

 9. Psichosocialinė pagalba. Pagalbos (socialinės, psichologinės, sielovados) suteikimas 

asmenims, išgyvenantiems krizę ar patyrusiems stiprius emocinius išgyvenimus (sunkias ligas, 

netektis, skyrybas šeimoje, psichologinį, moralinį, fizinį ar seksualinį smurtą), ir jų šeimoms, 

artimiesiems buvo organizuotas 206 kartus. Šiomis paslaugomis pasinaudojo 9 gavėjai, iš jų 3 suaugę 

(vienas iš jų su negalia) ir 6 vaikai. 



 10. Laikinas apnakvindinimas. Nakvynės ir būtinųjų paslaugų (asmens higienos, 

buitinių) suteikimas esant krizinei situacijai buvo skirtas 27 gavėjams, vienas iš jų su negalia. 

 11. Intensyvi krizių įveikimo pagalba asmenims, atsidūrusiems krizinėje situacijoje 

buvo paskirta 24 paslaugų gavėjams, iš jų 20 vaikų ir 1 asmeniui su negalia. 

 

VI. REZULTATŲ VERTINIMAS 

 

 2019 m. gruodžio mėn. padaliniuose ir administracijoje dirbo 39 asmenys, užimta 35,25 

etato, iš jų 27,25 socialinį darbą dirbantys. Paslaugas teikiantys specialistai: socialinis darbuotojas, 

tarnybos atestuotas asmuo, socialinio darbuotojo padėjėjas, užimtumo specialistas, psichologas, 

administratorius, buhalteris, ūkvedys, ūkio meistras, kiemsargis, pastatų prižiūrėtojas, katilinės 

operatorius, IT specialistas. Direktorė Leokadija Pavtel, vadybinis stažas - 10 metų. 

 Per 2019 metus Vilniaus rajono savivaldybės taryba priėmė 4  sprendimus, susijusius 

su Krizių centro veikla: 

 2019 m. lapkričio 22 d. sprendimu Nr. T3-414  „Dėl  Vilniaus rajono savivaldybės 2019 metų 

biudžeto asignavimų perskirstymo“ 

 2019 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T3-440  „Dėl  Vilniaus rajono savivaldybės 2019 metų 

biudžeto asignavimų perskirstymo“ 

 2019 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. T3-26  „Dėl  Vilniaus rajono savivaldybės 2019 metų 

biudžeto patvirtinimo“ 

 2019 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. T3-373 „Dėl ilgalaikio nekilnojamojo turto, esančio 

Vilniaus r. sav., Kalvelių sen., Šv. Faustinos g. 27, nurašymo ir likvidavimo“ 

Per 2019 metus gauti 568 raštai, parengti ir išsiųsti 355 raštai. Parengta 155 direktoriaus 

įsakymų veiklos, personalo - 46, atostogų - 105 klausimais. 

 Krizių centro darbuotojų veikla nukreipta ryšių tarp žmonių ir jų aplinkos pagerinimui. 

Vykdant šį darbą didelis dėmesys skiriamas darbuotojų, tiesiogiai dirbančių su vaikais kvalifikacijai. 

Sudarytos sąlygos kelti socialinį darbą dirbančių profesinę kvalifikaciją. 7 bendruomeninių vaikų 

globos namų darbuotojai dalyvavo 60 val. privalomuose mokymuose pagal Globėjų (rūpintojų), 

budinčių globotojų įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo 

programą. 20 darbuotojų dalyvavo Safe Talk mokymuose. 

 Per 2019 metus darbuotojai dalyvavo Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuojamuose, kitose kvalifikaciniuose renginiuose. 

Viso įstaigos darbuotojai dalyvavo 1364,5 val. kvalifikaciniuose renginiuose. 

 Projektinė veikla. Nuo 2019-01-02 vykdome  projektą „Vaikų gerovės ir saugumo 

didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra Nr. 

08.4.1-ESFA-V-405-02-0001“, kuriame esame trečiasis partneris. Projekto finansavimas 143 061 

Eur. skirtas 36 mėn. Darbo vietos įrengimui buvo skirta 1600 Eur. automobilio įsigijimui – 13591 

Eur., 122870 Eur. darbuotojų, dirbančių globos centro padalinyje, darbo užmokesčiui. Centras 

organizavo Globos centrų darbuotojų mokymus „Kontakto užmezgimas ir pokalbis su klientu. Atvejų 

aptarimas“, kuriuos vedė Paramos vaikams centro specialistai. Dviejų dienų mokymuose (16 val.) 

dalyvavo 18 asmenų. Taip pat 5 globos centro darbuotojai dalyvavo 15 val. konferencijoje 

„Globojamas vaikas šeimoje:globos centro iššūkiai ir galimybės“ 

2019 m. Krizių centras dalyvauja dviejuose ESFA finansuojamuose projektuose kaip partneris – 

tai projektas „Esame veiklūs ir reikalingi“, kurį vykdo Trakų švietimo centras. Projekto tikslas – 



sukurti palankias sąlygas vyresnio darbingo amžiaus asmenims (54+) įsitraukti į savanorišką veiklą 

ir ilgiau išlikti aktyviems darbo rinkoje.  Projekto metu 2019 m. įstaigoje savanoriavo 5 savanoriai. 8 

asmenys nemokamai baigė po 40 valandų trukmės anglų kalbos mokymus ir gavo įgytas žinias 

patvirtinančius pažymėjimus, 7 asmenys dalyvavo įstaigos psichologės paskaitoje „Savanorystės 

skatinimas“. Gegužės mėnesį įstaigos specialistai dalyvavo Trakuose vykusiuose mokymuose 

„Savanorystės reikšmė ir galimybės socialiniuose įstaigose“, kurių metu aplankė socialines paslaugas 

Trakuose teikiančiose socialinėse įstaigose, susipažino su jų vykdoma veikla, dalijosi patirtimi. 

Kitas projektas „Socialinis aktyvinimas į darbo rinką“ Nr. 08.3.1-ESFA-K-413-01-0046, kurį 

vykdo VšĮ "Pagalbos paaugliams iniciatyva". Tikslinės  grupės, kurios įtraukiamos į veiklas -  

socialinės rizikos vaikai 14 -17 m.,  buvę vaikų socialinės globos namų, specialiųjų internatinių 

mokyklų auklėtiniai 18-29 m., socialinės rizikos šeimos. Projekto metu per 2019 metus vyko 

individualios socialinės darbuotojos konsultacijos, kasdienio gyvenimo ir darbo įgūdžių formavimo 

užsiėmimai, Centro darbuotojos kėlė kvalifikaciją 64 val. Projekte įdarbinta psichologė konsultavo 

tikslinės grupės klientus 92 val. 

 

2019 m. Centre suteiktų paslaugų suvestinė 

 

 

Paslaugos pavadinimas 

 

 

Gavėjų 

skaičius 

Iš bendro gavėjų skaičiaus:  

Suteiktų 

paslaugų 

skaičius 

Suaugę 

asmenys su 

negalia 

Vaikai 

Informavimas 378 1 240 1443 

Konsultavimas 345 1 202 1576 

Tarpininkavimas ir 

atstovavimas 
84 1 73 899 

Maitinimo organizavimas 76 1 73 3650 

Aprūpinimas būtiniausiais 

drabužiais ir avalyne 
45 1 41 399 

Transporto organizavimas 48 1 44 99 

Sociokultūrinės paslaugos 60 1 56 170 

Socialinių įgūdžių ugdymas, 

palaikymas ir (ar) atkūrimas 

institucijoje 

46 1 42 1864 

Laikinas apnakvindinimas 27 1 24 27 

Intensyvi krizių įveikimo 

pagalba 
24 1 20 24 

Psichosocialinė pagalba 37 1 33 439 

Trumpalaikė socialinė globa 

bendruomeniniuose vaikų 

globos namuose 

23  23 23 

Ilgalaikė socialinė globa 6  6 6 

Laikinas atokvėpis įstaigoje 2   10 



GIMK mokymai pagal 

pagrindinę programą 
14   245 

Pozityvios tėvystės įgūdžių 

ugdymas 
9   36 

Išvykos 15  15  

 

VII. BIUDŽETAS 

 

2019 m. lėšų panaudojimas pagal finansavimo šaltinius (tūkst. Eur.) 

 

Išlaidų straipsniai 

Finansavimo šaltiniai 

Savivaldybė
s lėšos (SB) 

Vasaros 
poilsio 

organizavima
s (SB lėšos) 

Vaiko 
globos  
išmok

a 

 Dienos 
centras 
(VB 
lėšos) 

ESFA 
projektas 

(ES 
lėšos) 

IŠ 
VISO 

Darbo užmokestis 380.6       34.9 415.5 

Soc. draudimo įmokos 5.5       0.5 6 

Mityba 0.4   9.5 5.1   15 

Medikamentai 0.1   1.3     1.4 

Šildymas 6.8         6.8 

Elektros energija 3.6         3.6 

Ryšių paslugos 2.1     0.1   2.2 

Nuotekų išvežimas 1.8         1.8 

Atliekų tvarkymas 0.4         0.4 

Transporto išlaikymo ir transporto 
paslaugų įsigijimo išlaidos 

8.2     2.4   10.6 

Aprangos ir patalynės įsigijimo 
išlaidos 

    2.8     2.8 

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo 
išlaidos 

11.9 0.9 5.4 4 1.8 24 

Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 1         1 

Turto nuomos išlaidos 1         1 

Materialiojo turto paprastojo remonto 
prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 

0.4         0.4 

Informacijos technologijų prekių ir 
paslaugų įsigijimo išlaidos 

1.7         1.7 

Komandiruočių išlaidos 0.4         0.4 

Reprezentacinės išlaidos 0.5         0.5 

Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio 
išlaidos 

0.1         0.1 

Mokėjimas laikinajam globėjui 18.6         18.6 

Ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos 2.5         2.5 

IS VISO: 447.6 0.9 19 11.6 37.2 516.3 

 

 



 
1 pav. 2019 m. lėšų panaudojimas pagal finansavimo šaltinius 

 

 
2 pav. 2017-2019 m. lėšų panaudojimo pagal finansavimo šaltinius palyginimas (tūkst. Eur.) 

 

2019 m. lėšų panaudojimas pagal padalinius (tūkst. Eur.) 

 

Išlaidų straipsniai 
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Darbo užmokestis 121.9 69.9 58.9 67.7 76.5 20.6 415.5 

Soc. draudimo įmokos 1.8 1.1 0.8 0.9 1.1 0.3 6 

Mityba     0.4 4.2 5.3 5.1 15 

Medikamentai     0.1 0.5 0.8   1.4 

Šildymas 1.5 0.3 1 1.7 1.8 0.5 6.8 

Elektros energija 0.6 0.2 0.8 0.7 0.8 0.5 3.6 

447,8

11,6

37,2
19

Savivaldybės biudžeto lėšos
(87 %)

Dienos centras, Valstybės
biudžeto lėšos (2%)

ESFA  globos centro
projektas, ES lėšos (7%)

Vaiko išmoka, Valstybės
biudžeto lėšos (4%)

Savivaldybės iždas Valstybės biudžetas
(Vaiko globos

išmoka)

 SADM (Dienos
centras )

ES lėšos
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Ryšių paslaugos 0.5 0.3 0.1 0.5 0.6 0.2 2.2 

Nuotekų išvežimas 0.5 0.1 0.6 0.5   0.1 1.8 

Atliekų tvarkymas 0.1   0.1 0.1 0.1 0 0.4 
Transporto išlaikymo ir transporto 
paslaugų įsigijimo išlaidos 4 2.1 0.5 0.8 0.8 2.4 10.6 

Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos       1.2 1.6   2.8 
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo 
išlaidos 7.4 3 2.3 3.3 3.5 4.5 24 

Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 0.8   0.1 0.1     1 

Turto nuomos išlaidos   1         1 
Materialiojo turto paprastojo remonto 
prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 0.1   0.1 0.1 0.1   0.4 
Informacijos technologijų prekių ir 
paslaugų įsigijimo išlaidos 0.7 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 1.7 

Komandiruočių išlaidos 0.3 0.1         0.4 

Reprezentacinės išlaidos 0.3 0.2         0.5 
Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio 
išlaidos 0.1           0.1 

Mokėjimas laikinajam globėjui 0 18.6         18.6 

Ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos 2.5           2.5 

IŠ VISO: 143.1 97.2 66 82.5 93.2 34.3 516.3 

 

 

 
 3 pav. 2019 m. lėšų panaudojimo  pagal padalinius (%) palyginimas 

 

 Vadovaujantis Europos Sąjungos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2018 

m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. DĮ-288 patvirtinta metodika bei Vidutinio darbo užmokesčio 

skaičiavimo tvarkos aprašu,  darbuotojų, dirbančių Centre bruto darbo užmokestis – atlyginimas 

pinigais, apimantis tiesiogiai darbdavio darbuotojui mokamą pagrindinį darbo užmokestį ir 

papildomą uždarbį, įskaitant darbuotojo mokamas valstybinio socialinio draudimo įmokas ir 

gyventojų pajamų mokestį, 2019  m. sudarė 1050 Eur/mėn. Vidutinis valandinis bruto darbo 

užmokestis - 6,25 Eur. 

 Vieno vaiko, apgyvendinto BVGN, išlaikymo kaina per mėnesį: 1229 ir 1443 Eur. 

143,192,2

175,7
66

34,3

Administracija (28%)

Globos centras (18%)

BVGN (34%)

Krizių centras (13%)

Dienos centras (7%)



Ūkiniai ištekliai (Eur) 
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Naujoji 

g. 18 

Faustinos 

g. 27 

Nuotekos 
UAB „Nemėžio komunalininkas“, 

nuotekų išvežimas 
1644 - 1644 

Kuras 

UAB „Kuro tiekimas“, anglis, 

malkos 
3333 1699 1787 6819 

UAB „Autoerdvės kuras“ 

(dyzelinas, benzinas) 
4248 4248 

Ryšiai 

AB „Telia“ (televizija, internetas, 

telefonija ir internetas) 
866 178 443 1487 

UAB „Tele2“, mobilusis ryšys 375    375 

Elektra 

AB „Energijos skirstymo 

operatorius“ 
   164  164 

UAB „Ignitis“ 682 682 

UAB „Energijos tiekimas“ 1274 1274 

Atliekų 

išvežimas 

Vilniaus rajono savivaldybės 

administracija, atliekų išvežimas 
217 66 103 386 

Atliekos UAB „Dokrinas“, kenkėjų kontrolė   65 65 65 195 

Draudimas 
BTA draudimas, automobilių 

KDD355 ir KTV504 draudimas 
1376 1376 

Automobilių 

remontas 

UAB „Moller auto“, automobilių 

remontas 
2546 2546 

Gaisravietės 

tvarkymas 

UAB „Gaisriniai projektai“, 

gaisravietės tvarkymas 
    2813 2813 

Gesintuvų 

patikra 

UAB „Iksados aptarnavimo 

centras“, gesintuvų patikra 
626 626 

Spausdintuvo 

kasečių 

pildymas ir 

remontas 

UAB „Baltic Print“, UAB 

„Pryzmat“, spausdintuvo kasečių 

pildymas ir remontas 

1079 1079 

Informacinės 

sistemos 

priežiūra 

UAB „Nevda“, finansų valdymo ir 

apskaitos informacinės sistemos 

„Biudžetas VS“ priežiūra 

647     647 

PREKĖS       

Baldai Minkštųjų baldų komplektas 1476     1476 

Kompiuterinė 

technika 
Kompiuteris 1000     1000 

 Ūkio prekės, buitinė chemija, ūkinis inventorius, 

kanceliarinės prekės 
2975 856 1798 2013 7642 

Iš viso 36479 

 



VIII.  VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS ATEINANTIEMS FINANSINIAMS METAMS. 

PAGRINDINIŲ VEIKLOS RODIKLIŲ PROGNOZĖS 

 

 Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centras vadovaudamasis savo strateginiu ir 

metiniu veiklos planais, numato 2020 metais tęsti savo veiklą pagal anksčiau nurodytas veiklos 

kryptis, plėsdamas jau teikiamų paslaugų prieinamumą, gerindamas praėjusių metų rodiklius ir 

keldamas sau naujus iššūkius.   

 2020 metais prioritetas skiriamas paslaugų kokybės gerinimui ir prieinamumui. 2019 

m. gruodžio mėnesį pasirašyta sutartis su Pelesos verslo centru, išnuomotos patalpos Vilniaus m. 

netoli stoties. Paslaugos bus arčiau kliento, kadangi ne visiems klientams patogu atvykti per Vilnių į 

Kalvelius. Specialistai – socialinis darbuotojas, psichologas konsultuos, vyks grupiniai mokymai. 

 Iššūkiai 

- tobulinti teikiamų paslaugų kokybę bei profesionaliai ir dinamiškai reaguoti į paslaugų gavėjų 

poreikius; 

- įtraukti savanorius į įstaigos teikiamų  paslaugų kokybės gerinimo procesą; 

- domėtis ir taikyti novatoriškus darbo metodus paslaugų teikimo procese; 

-plėtoti bendradarbiavimo ir partnerystės ryšius su Lietuvos teritorijoje esančiomis socialinėmis 

įstaigomis, dalintis gerąja patirtimi, semtis naujų idėjų ir metodų. 

 

 

Direktorė      Leokadija Pavtel 


