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 PRITARTA 

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos  

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS 

VILNIAUS RAJONO ŠEIMOS IR VAIKO KRIZIŲ CENTRAS  

2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

I. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ 

 

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

įstaiga, 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“. Vilniaus rajono šeimos ir 

vaiko krizių centras (toliau Centras) veiklą pradėjo 2011 m. vasario 19 d. Centras yra Vilniaus rajono 

savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti ūkinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo sąskaitas 

bankų įstaigose, antspaudą, nuostatus. 

 Krizių centre veikla organizuojama  5 padaliniuose: 

Intensyvios krizių įveikimo pagalbos padalinys; 

Vaikų dienos centras „Draugystės namai“; 

Pagalbos šeimai padalinys; 

Bendruomeniniai vaikų globos namai; 

            Globos centras. 

 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.  

 Centrui priklauso 4 pastatai Kalvelių kaime: viename (Vilniaus 13) yra administracija ir įsikūręs 

dienos centras, globos centras bei intensyvios krizių įveikimo pagalbos padalinys; dviejuose pastatuose 

(Naujoji 18 ir Šv. Faustinos 27) įsikūrę bendruomeniniai vaikų globos namai, ,vienas (Vilniaus 15) yra 

netinkamas naudoti dėl būklės. Įstaiga disponuoja vienu penkiaviečiu ir dviem septynviečiais 

automobiliais. 

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. Įstaigos ir žmogiškųjų išteklių valdymas.  Įstaigos 

struktūroje pokyčių 2021 metais nebuvo. Centro struktūrinės grandys nepakito. 2021 m. gruodžio mėn. 

dirbo 40 asmenų, užimta 37,5 etato, iš jų 29 dirbantys socialinį darbą. Konkurso būdu priimtas Globos 

centro vadovas, dviem tarnybos atestuotiems asmenims suteikta vyresniojo specialisto kategorija, dirba 

du atestuoti socialiniai darbuotojai.  

Direktorė Leokadija Pavtel, vadybinis stažas  nuo 2010 m. kovo 29 d. 

 Įstaigai 2021 m. vasario 19 d.  nuo atidarymo dienos, nuo pirmų gavėjų apgyvendinimo sukako 

10 metų. 
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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 ir palaikymo; laikino 

apnakvindinimo; laikino apgyvendinimo; 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. 
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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 

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 šiems gavėjams:  

socialinės rizikos vaikai ir jų šeimos, 

vaikai su negalia ir jų šeimos, 

likę be tėvų globos vaikai, 

be tėvų globos likę vaikai, kuriems nustatyta nuolatinė globa,   

suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, 

socialinės rizikos suaugę asmenys ir jų šeimos, 

socialinės rizikos šeimos, 

vaikus globojančios šeimos, 

vaikus globojantys (rūpinantys) ar įvaikinę asmenys bei siekiantys jais tapti, 

krizinėje situacijoje (skyrybos, darbo praradimas, artimo netektis ir kt.) esančios šeimos ir jų nariai, 

kiti asmenys ir šeimos.  

VIETŲ SKAIČIUS PAGAL PADALINIUS: 

Intensyvios krizių įveikimo pagalbos padalinys - 6 

Vaikų dienos centras  - 15 

Pagalbos šeimai padalinys – soc. darbuotojo, psichologo konsultacijos, kt. pagal poreikį 

Socialinės globos padalinys - 14 
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V. ĮGYVENDINTOS VEIKLOS IR DARBAI 

 

  2021 m. vasario 19 d. sukako 10 metų,  nuo atidarymo dienos. Dėl karantino šventinis 

renginys atidėtas ir vyko birželio 26 d., kartu su jau 5 kartą vykusiu reginiu „Meilė kuria šeimą“. Jame 

dalyvavo per 150 globėjų, įtėvių, vaikų ir svečių. Globėjų savaitės metu (birželio 28- liepos 3 d.) globos 

centro darbuotojai organizavo įvairius renginius, o liepos 3 d. kartu su globėjais, vaikais dalyvavo 

respublikinėje šventėje Kaune. 

 2021 metai gauti 474 raštai, išsiųsta – 389 raštų. Parengta 188 įsakymas veiklos klausimais, 86 

personalo ir 105 įsakymai atostogų klausimais. 

 

BENDRA 2021 m SUTEIKTŲ PASLAUGŲ ATASKAITA 

 

 

Paslaugos pavadinimas 

 

Gavėjų 

skaičius 

Iš bendro gavėjų skaičiaus: Suteiktų 

paslaugų 

skaičius 
Suaugę 

asmenys su 

negalia 

Senyvo 

amžiaus 

asmenys 

Vaikai 

Informavimas 555   207 9271 

Konsultavimas 187   92 5032 

Tarpininkavimas ir atstovavimas 46   38 1281 

Maitinimo organizavimas 55   46 14107 

Aprūpinimas būtiniausiais 

drabužiais ir avalyne 

28   24 85 

Transporto organizavimas 19   17 45 

Sociokultūrinės paslaugos 29   25 784 

Asmeninės higienos ir priežiūros 

paslaugų organizavimas 

16   16 3741 

Socialinių įgūdžių ugdymas, 

palaikymas ir (ar) atkūrimas 

institucijoje 

55   46 6969 

Laikinas apnakvindinimas 21   13 21 

Intensyvi krizių įveikimo pagalba 21    115 

Psichosocialinė pagalba 22   18 304 

Trumpalaikė socialinė globa 

BVGN 

5   5 5 

Ilgalaikė socialinė globa BVGN 11   11 11 

GIMK mokymai 56     

Išvykos 31   31 54 

 

Paslaugos pagal padalinius 

Padalinys 
Vietų 

skaičius 
Suteiktos paslaugos 

Intensyvios krizių 

įveikimo pagalbos 

padalinys 

6 

Padalinyje socialių paslaugų teikimas buvo organizuotas 26 

gavėjams, iš jų 9 suaugusiems ir 17 vaikų. 17 asmenų buvo 
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teikiamos laikino apnakvindinimo paslaugos, 14-ai 

užtikrinamos socialinių įgūdžių ugdymo bei intensyvios krizių 

įveikimo pagalbos paslaugos. Liepos mėnesį padalinyje buvo 

organizuota 5 dienų į socialinius įgūdžių stiprinimą orientuota 

stovykla mergaitėms iš Vilniaus rajone gyvenančių šeimų. 

Stovykla buvo finansuojama savivaldybės lėšomis ir 

organizuota bendradarbiaujant su Vilniaus rajono savivaldybės 

tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi. Stovyklos 

metu mergaitėms buvo organizuota pažintinė išvyka į Trakus, 

meninis užsiėmimas su menų studija „Artoteka“, asmens 

higienos ir grožio, maisto ruošimo ir buitinių įgūdžių ugdymo 

pamokėlės, bendri ir individualūs psichologo ir socialinių 

darbuotojų užsiėmimai, susitikimas su teisėsaugos institucijų 

pareigūnais ir kt.  

 

Bendruomeniniai 

vaikų globos namai 
14 

2021 metais Centre buvo globojamas 21 nepilnametis. BVGN 

buvo globojama 16 vaikų nuo 8 iki 17 metų amžiaus.   

2021 m. Birželio 4-6 d. Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių 

centro bendruomeninių vaikų globos namų auklėtiniai kartu su 

įstaigos darbuotojais dalyvavo patirtinėje stovykloje 

Molėtuose. Stovyklą vaikams organizavo Whatansu 

(www.whatansu.lt) komanda. 2021 m. birželio pabaigoje  

globojami vaikai dalyvavo VRSA finansuojamos vasaros 

stovyklos veikloje, kuriai buvo skirtas 600,00 eurų 

finansavimas. Birželio pabaigoje buvo organizuotas poilsis 

prie Baltijos jūros.  

Per 2021 m. BVGN globojamiems vaikams, neįskaitant 

kasdienės veiklos ir užsiėmimų, buvo organizuota 51 

pažintinė, pramoginė, mokomoji išvyka ar ekskursija. Buvo 

aplankyti muziejai, teatrai, zoologijos sodai, žirgynai, 

organizuotos įvairios pažintinės ekskursijos su edukacijomis, 

lavinamaisiais ir socialinius įgūdžius ugdančiais užsiėmimais. 

 

Globos centras  

2021 m. gruodžio pabaigoje globos centro globos 

koordinatoriai teikė paslaugas 111 vaikams, kuriems nustatyta 

laikinoji arba nuolatinė globa. Iš jų 72 vaikai globojami 

artimųjų giminaičių (pas senelius, brolius, seseris), 37 – auga 

giminystės  ryšiais nesusijusiose šeimose, 2 vaikus prižiūri 

budintis globotojas. 

Vaikų dienos 

centras 

„Draugystės 

namai“; 

15 

Vaikų dienos centras “Draugystės namai” (toliau - VDC) teikia 

akredituotą socialinę priežiūrą nuo 2021-01-01 Paslaugų 

teikimo vietų skaičius – 15. Paslaugos teikiamos pirmadieniais 

– penktadieniais 14.00 - 17.00 
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Pagalbos šeimai 

padalinys 
 

Pagal poreikį teikiama psichologo, socialinio darbuotojo, kt. 

pagalba, pavėžėjimo, skalbimo, kt. paslaugos asmenims, kurie 

kreipiasi savarankiškai arba per seniūnijos socialinį darbuotoją 

 

Bendruomeniniuose vaikų globos namuose (toliau BVGN) teikiama globa atitinka 

patvirtintas socialinės globos normas. Įstaigai išduota 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. 2021 metais Centre buvo globojamas 21 

nepilnametis. BVGN buvo globojama 16 vaikų nuo 8 iki 17 metų amžiaus.   

 Bendruomeniniuose vaikų globos namuose, adresu Naujoji g. 18, 2019 m. globa buvo teikiama 9 

vaikams nuo 8 iki 17 metų amžiaus, iš jų 3 mergaitėms ir 4 berniukams. Tuo tarpu bendruomeniniuose 

vaikų globos namuose adresu Šv. Faustinos g. 27 globa buvo teikiama 9 vaikų nuo 9 iki 18 metų 

amžiaus, iš jų 4 mergaitėms ir 5 berniukams. 

 Iš 16 globojamų vaikų nuolatinė globa buvo teikiama 13 vaikams, likusiems 3 vaikams – 

laikinoji. Nutraukus laikinąją globą į šeimas buvo grąžinti visi 3 vaikai. Į šeimą taip pat buvo sugrąžinti 

2 vaikai, kuriems buvo nustatyta nuolatinė globa įstaigoje, dėl pasikeitusios situacijos šeimose. 2021 

metais globojami vaikai lankė skirtingas ugdymo įstaigas Kalveliuose, Medininkuose, Mickūnuose,  

Rudaminoje bei Vilniaus mieste. Nuo 2021 m. rugsėjo 1 globotinis, įgyjęs pagrindinį išsilavinimą, 

pradėjo mokslus Vilniaus automechanikos ir verslo mokykloje. Ugdymo įstaigas vaikai pasiekdavo 

mokykliniais autobusais, visuomeniniu arba įstaigos transportu, vienas globotinis mokslo metu buvo 

nemokamai apgyvendintas ugdymo įstaigos bendrabutyje. 

2021 m. Birželio 4-6 d. Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro bendruomeninių 

vaikų globos namų auklėtiniai kartu su įstaigos darbuotojais dalyvavo patirtinėje stovykloje Molėtuose. 

Stovyklą vaikams organizavo Whatansu (www.whatansu.lt) komanda, kuri jau 10 metų Lietuvoje 

organizuoja patirtines stovyklas, seminarus bei renginius, formuoja klasių bei švietimo įstaigų 

kolektyvų komandas, dirba su jų mikroklimatu, rūpinasi mokinių socialinių ir asmeninių įgūdžių 

formavimu, padeda kurti gerus švietimo bendruomenės narių santykius. 

2021 m. birželio pabaigoje  globojami vaikai dalyvavo Vilniaus rajono savivaldybės 

administracijos finansuojamos vasaros stovyklos veikloje, kuriai buvo skirtas 600,00 eurų finansavimas. 

Globotiniai turėjo puikią galimybę atostogauti prie Baltijos jūros. Viso šiais metais Centre buvo 

organizuotos 3 vasaros stovyklos, kurių bendra Vilniaus rajono savivaldybės skirtas finansavimo suma 

sudarė 1800,00 Eurų. Bendras stovyklų dalyvių skaičius – 40 vaikų (centro globotiniai, dienos centrą 

„Draugystės namai“ lankantys vaikai ir vaikai iš Vilniaus rajone gyvenančių šeimų, patiriančių 

sunkumus).  

Per 2021 m. BVGN globojamiems vaikams, neįskaitant kasdienės veiklos ir užsiėmimų, 

buvo organizuota 51 pažintinė, pramoginė, mokomoji išvyka ar ekskursija. Buvo aplankyti muziejai, 

teatrai, zoologijos sodai, žirgynai, organizuotos įvairios pažintinės ekskursijos su edukacijomis, 

lavinamaisiais ir socialinius įgūdžius ugdančiais užsiėmimais. 
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2021 m. Centras baigė dalyvavimą projekte „Esame veiklūs ir reikalingi“ Nr. 08.3.2-

ESFA-K-415-01-0013, kurio metu nuo 2019 m. priėmė įstaigoje ir koordinavo 7 savanorių, kurie 

neatlygintinai teikė savo pagalbą dirbant su dienos centrą lankančiais vaikais ir BVGN globojamais 

vaikais, darbą. Bendras savanoriavimo valandų skaičius nuo 2019 m. sudarė apie 850 valandų. 

2021 m. intensyvios krizių įveikimo pagalbos padalinyje socialių paslaugų teikimas 

buvo organizuotas 26 gavėjams, iš jų 9 suaugusiems ir 17 vaikų. 17 asmenų buvo teikiamos laikino 

apnakvindinimo paslaugos, 14-ai užtikrinamos socialinių įgūdžių ugdymo bei intensyvios krizių 

įveikimo pagalbos paslaugos. Liepos mėnesį padalinyje buvo organizuota 5 dienų į socialinius įgūdžių 

stiprinimą orientuota stovykla mergaitėms iš Vilniaus rajone gyvenančių šeimų. Stovykla buvo 

finansuojama savivaldybės lėšomis ir organizuota bendradarbiaujant su Vilniaus rajono savivaldybės 

tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi. Stovyklos metu mergaitėms buvo organizuota 

pažintinė išvyka į Trakus, meninis užsiėmimas su menų studija „Artoteka“, asmens higienos ir grožio, 

maisto ruošimo ir buitinių įgūdžių ugdymo pamokėlės, bendri ir individualūs psichologo ir socialinių 

darbuotojų užsiėmimai, susitikimas su teisėsaugos institucijų pareigūnais ir kt.  

Globos centro specialistai 2021 m. gruodžio pabaigoje teikė paslaugas 111 vaikams, kuriems 

nustatyta laikinoji arba nuolatinė globa. Iš jų 72 vaikai globojami artimųjų giminaičių (pas senelius, 

brolius, seseris), 37 – auga giminystės  ryšiais nesusijusiose šeimose, 2 vaikus prižiūri budintis 

globotojas. 
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61%
39%

TAA paslaugos 2020 m.

Konsultavimas

Informavimas

 

Pažymėtina, kad per 2021 metus išaugo psichologo suteiktų konsultacijų skaičius. Dėl konsultacijų 

dažniausiai kreipėsi vaiko globėjai (rūpintojai) artimi giminaičiai, kuriems reikėjo patarimo dėl 

globojamo (rūpinamo) vaiko elgesio, brandos etapų ypatumų ir pan., taip pat kriziniais atvejais. Svarbu 

ir tai, kad Globos centro psichologų paslaugos yra prieinamos mūsų paslaugų gavėjams, nes psichologai 

konsultuoja ne tik nuotoliniu būdu, bet ir globėjų (rūpintojų) namuose iš anksto suderinus laiką. 

Psichologas Ričardas Pabiržis surengė nuotolinę paskaitą apie paauglius tema „Paauglystė. Kaip atrišti 

nesusikalbėjimo mazgus”.  

2021 m. globos centro Tarnybos atestuoti asmenys (TAA) vykdė mokymus pagal GIMK pagrindinę 

globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo 

ir konsultavimo ir artimųjų giminaičių programas. Pagrindinėse mokymuose dalyvavo ir baigė 4 šeimos, 

20 asmenų gavo teigiamas išvadas, o pakartotinas vertinimo išvadas gavo 7 asmenys. Artimųjų GIMK 

mokymų programą lankė – 8 asmenys. Tęstinius GIMK mokymus globėjams (rūpintojams) – 6 

asmenys.  

Globos centro Tarnybos atestuoti asmenys vykdė mokymus (60 ak. val.) pagal GIMK programą VšĮ 

Paauglių socialinio centro ir VšĮ Atsigręžk bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams bei 

Vilniaus r. šeimos ir vaiko gerovės centro bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams. Iš viso 

dalyvavo – 17 darbuotojų.  

Taip pat, 5 asmenys gavo nuolat LR gyvenančio fizinio asmens tinkamumo priimti vaiką laikinai 

svečiuotis rekomendacijas. 
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Pagrindinis globos centro iššūkis – globėjų stoka, todėl be intensyvių globėjų paieškų, globos 

centras taip pat daug dėmesio skyrė globos centro veiklų, globos ir įvaikinimo viešinimui. Verta 

paminėti tokius metų įvykius kaip Globėjų savaitė birželio 28 – liepos 4 dienomis. Renginys subūręs 

virš 150 dalyvių: (globėjų), globojamų vaikų, įtėvių, visa Vilniaus rajono bendruomenę. Taip pat, 

globėjų savaitės metu buvo suorganizuotas globėjams ir globojamiems vaikams spektaklis „Peliukas 

Antanas“ bei  kūrybinės dirbtuvės „Atgiję šaukštai“. Netrūko pramogų – batutas, estafetės bei žaidimai, 

vitražų kūrimas su meno studija Artoteka. Jau tradicine tapusi šventė „Meilė kuria šeimą”. Renginio 

metu globėjai buvo pagerbti Vilniaus rajono merės padėkomis bei dovanomis.  

Parengtas viešinimo planas metams. Visi globos centro renginiai, užsiėmimai viešinami:  

1. internetiniame Vilniaus rajono savivaldybės puslapyje www.vrsa.lt; - 14 kartų 

2. Vilniaus r. šeimos ir vaiko krizių centro internetiniame puslapyje www.seimoskc.lt; - 14 

kartų. 

3. sukurta Facebook socialinio tinklo paskyra “Vaikai yra vaikai. Vilniaus rajonas”, kur 

Vilniaus rajono Globos centrai dalijasi aktualia informacija globos, įvaikinimo tema, taip pat 

organizuoja konkursus, pvz. “Velykinis margutis”, “Gražiausia Vilniaus krašto eglutė”. 

Dėl išaugusios nuomos kainos gruodžio mėn. nutraukta patalpų nuomos sutartis su Pelesos verslo 

centru  

 

Vaikų dienos centras Draugystės namai (toliau - VDC) teikia akredituotą socialinę priežiūrą nuo 

2021-01-01 (Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2020-11-18 Nr. 

A27(1)-3102). Paslaugų teikimo vietų skaičius – 15. Paslaugos teikiamos pirmadieniais – penktadieniais 

13.00 - 17.00. 

2021 metais VDC lankė 15 vaikų (8-14 metų). 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. Vaikams buvo teikiama pagalba ruošiant pamokas, kurios metu buvo stiprinama 

mokymosi motyvacija. Vaikams organizuojamas nemokamas maitinimas. Taip pat, vyko maisto 

gaminimo pamokėlės (šaltibarščių, varškės su drebučiais torto gaminimas, obuolių pyrago kepimas, kt.), 

vaikai buvo mokomi higienos įgūdžių (programa „6 rankų plovimo žingsniai”, „Sveikosios pėdutės”). 

Netrūko ir išvykų, pvz. į Pelėdų parką Rudaminoje, smagus laiko leidimas pramogų parke “Adventica”, 

į kiną Forum Palace. Penktadieniais vyko namų kinas, jaukioje aplinkoje vaikai žiūrėjo animacinius, 

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

emocijas.  Taip pat, VDC turi tradiciją švęsti vaikų gimtadienius.  

Kartu su vaikais VDC yra minimos valstybinės, kalendorinės, religinės šventės -  Lietuvos 

Valstybės atkūrimo diena (Dienos centro vaikams buvo paskelbtas  piešinių konkursas “Piešiu Lietuvą” skirtas 

puoselėti patriotiškumą, tradicijas ir meilę tėvynei), Nepriklausomybės atkūrimo diena, Užgavėnės, 

Kalėdos, Motinos diena ir kt.  

Visi VDC renginiai, išvykos, užsiėmimai yra viešinami Vilniaus r. šeimos ir vaiko krizių centro 

internetiniame puslapyje www.seimoskc.lt , kur patalpinta 14 straipsnių. Taip pat, metų pabaigoje VDC 

sukūrė savo paskyrą Facebook’e – Vaikų dienos centras “Draugystės namai”, kuriame socialinių tinklų 

naudotojai gali susipažinti su VDC veikla. 

http://www.vrsa.lt/
http://www.seimoskc.lt/
https://www.kalendorius.today/nedarbo-dienos/lietuvos-valstybes-atkurimo-diena
https://www.kalendorius.today/nedarbo-dienos/lietuvos-valstybes-atkurimo-diena
https://www.kalendorius.today/nedarbo-dienos/nepriklausomybes-atkurimo-diena
http://www.seimoskc.lt/
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Visi renginiai, užsiėmimai viešinami:  

1. Internetiniame Vilniaus rajono savivaldybės puslapyje www.vrsa.lt 

2. Vilniaus r. šeimos ir vaiko krizių centro internetiniame puslapyje www.seimoskc.lt;  

3. Sukurta Facebook socialinio tinklo paskyra “Vaikai yra vaikai. Vilniaus rajonas”, kur Vilniaus 

rajono Globos centrai dalijasi aktualia informacija globos, įvaikinimo tema, taip pat organizuoja 

konkursus, pvz. “Velykinis margutis”, “Gražiausia Vilniaus krašto eglutė”. 

4. Išleistas lankstinukas „Tu gali tapti namais“ viešinantis globos centro veiklą. 

 

VI. REZULTATŲ VERTINIMAS 

 

 Įstaigos veikla vykdoma pagal 2021 metų numatytą ir patvirtintą planą. Viršytas vaikų vasaros 

poilsio stovyklų organizavimas. Pasiruošta vaikų dienos centrų akreditacijai. Sumontuoti nauji katilai 

trijose pastatuose. Dėl paskelbtos COVID-19 pandemijos nepavyko įgyvendinti visų suplanuotų veiklų. 

Bendruomeniniuose vaikų globos namuose iššūkiu buvo organizuoti nuotolinį vaikų mokymąsi. Visi 

vaikai aprūpinti reikalingomis IT priemonėmis, mokymasis vyksta sklandžiai.  

Atsižvelgiant į naujausius teisės aktus ir kt. rekomendacijas bei siekiant užtikrinti teikiamų 

paslaugų kokybę 2021 metais buvo parengti, papildyti  ir patvirtinti šie vykdomieji dokumentai: 

1. Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro darbuotojų neblaivumo tikrinimo nustatymo tvarkos 

aprašas 

2. Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro finansų kontrolės taisyklės 

3. Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro saugios darbo aplinkos politikos ir jos įgyvendinimo 

tvarkos aprašas 

14%

23%

15%12%
0%1%

12%

23%

2021 M. VDC SUTEIKTOS PASLAUGOS

Maitinimo organizavimas

Pagalba ruošiant namų darbus

Soc. įgūdžių ugdymas

Meniniai/edukaciniai užsiėmimai

Išvykos edukacinės ir pramoginės

Maisto gaminimo pamokėlės

Tėvų ir vaikų konsultavimas

Tėvų ir vaikų informavimas

http://www.vrsa.lt/
http://www.seimoskc.lt/
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4. Asmenų prašymų, pasiūlymų ir skundų nagrinėjimo tvarkos aprašas  

5. Vidaus darbo tvarkos taisyklių papildymas. 

6. 2021 m. veiklos planas. 

7. Vilniaus rajono šeimos ir  vaiko krizių centro skolų išieškojimo, skolų pripažinimo beviltiškomis, ju 

nurašymo, apskaitos ir inventorizavimo tvarkos aprašas 

8. Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro Vaiko pinigų ir kišenpinigių skyrimo ir naudojimo  

tvarka 

9. Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro tarnybinio automobilio naudojimo taisyklės 

10. Globėjo (rūpintojo) parinkimo globojamam (rūpinamam) vaikui tvarkos aprašas 

11. Krizių centro pagalbos vaikui ir budinčiam globotojui, globėjui (rūpintojui), šeimynos dalyviui, 

įtėviui poreikio vertinimo ir pagalbos planavimo tvarkos aprašas 

12. Globos centro budinčio globotojo prižiūrimo ar rūpintojo rūpinamo vaiko susitikimų su tėvais, 

giminaičiais, ar kitais fiziniais asmenimis, su vaiku susijusiais emociniais ryšiais organizavimo tvarka 

13. Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo 

vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašas 

14. Vidaus tvarkos taisyklės dėl saugaus elgesio darbe esant COVID-19 ligos (koronaviruso infekcija) 

grėsmei 

15. Darbuotojų etikos kodeksas 

 

2021 m gruodžio mėn. akredituotos šios socialinės paslaugos: 

• socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas 

• laikinas apnakvindinimas 

• intensyvi krizių įveikimo pagalba 

• psichosocialinę pagalbą 

• pagalbą globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar 

besirengiantiems jais tapti 

 

PROJEKTINĖ VEIKLA 

 

➢ 2021 m. Centras baigė dalyvavimą projekte „Esame veiklūs ir reikalingi“ Nr. 08.3.2-ESFA-K-415-

01-0013, kurio metu nuo 2019 m. priėmė įstaigoje ir koordinavo 7 savanorių, kurie neatlygintinai 

teikė savo pagalbą dirbant su dienos centrą lankančiais vaikais ir BVGN globojamais vaikais, darbą. 

Bendras savanorių idirbtas valandų skaičius nuo 2019 m. sudarė apie 850 valandų. 

➢  „Vaikų gerovės didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei 

prieinamumo plėtra“  Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001 

➢ Viso šiais metais stovyklos iš VRSA skelbiamų projektų vaikų vasaros užimtumui organizuoti buvo 4 

stovyklos, kurių bendra finansavimo suma sudarė 1800,00 Eurų. Bendras stovyklose dalyvavusių 

vaikų skaičius – 40, tai BVGN globotiniai, dienos centrą „Draugystės namai“ lankantys vaikai ir 

vaikai iš Vilniaus rajone gyvenančių šeimų, patiriančių sunkumus.  

➢ 2021 m. kovo mėn. globos centro veiklos kokybę tikrino SADM VTAĮT projekto „Vaikų gerovės 

didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ 
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 Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001komanda; nuo gegužės 17 iki birželio 17 d. SADM socialinių 

paslaugų priežiūros departamentas. Surašytos išvados ir rekomendacijos, trūkumai pašalinti per vieną 

mėn. 

 

Darbuotojams sudarytos sąlygos profesinės kompetencijos tobulinimui.  

Padalinys Darbuotojų skaičius Valandų sk. 

Administracija, aptarnaujantis personalas  9 497 

Globos centras, VDC 10 614 

BVGN 12 212,5 

Intensyvios krizių įveikimo pagalbos  8 128 

Viso  97% 1451,5 

 

 

VII. BIUDŽETAS 

 

LĖŠŲ PANAUDOJIMAS (tūkst. Eur) 

 FINANSAVIMO ŠALTINIS  

 SB ES VB  

Darbo užmokestis su SODRA 520,5 42,7 13,5  

Švarios ir saugios gyvenamos aplinkos 

kūrimo programa 
22,4    

Vaikų BVGN išlaikymo lėšos (vaiko 

išmoka) 
  23,1  

Už suteiktas paslaugas surinkta lėšų    0,5 

Materialiojo turto paprastojo remonto 

prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 
1,8    

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo 

išlaidos 
7,3 0,7   

Informacijos technologijų prekių ir 

paslaugų įsigijimo išlaidos 
2,7    

Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 1,6    

Turto nuomos išlaidos 5,7    

Darbo užmokestis laikinajam globėjui 18    

Transporto išlaikymo ir transporto 

paslaugų įsigijimo išlaidos 
10,3   

 

Šildymo išlaidos 

 
8,2   

 

El. energijos išlaidos 5,3    

Ryšių paslaugos 4,2    

Nuotekų išvežimas, geriamojo vandens 

tiekimas 
2,4   
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Iššūkiai ir prioritetai 2022 metams: 

1. Dėl  COVID-19 pandemijos savalaikiai užtikrinti paslaugų prieinamumą paslaugų gavėjams visuose 

padaliniuose. 

2. Aktyvai dalyvauti projekto „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, 

globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra" Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001 

veiklose. Skatinti vaikų globą (rūpybą) šeimoje ir įvaikinimą, teikti kokybišką pagalbą globėjų 

šeimoms. 

3. Kelti darbuotojų motyvaciją,  kvalifikaciją ir profesinį lygį siekiant užtikrinti kokybišką paslaugų 

teikimą. 

4. Burti  ir skatinti Centro bendruomenę aktyviai dalyvauti rajono bendruomeninėje ir socialinėje 

veikloje. 

5. Tęsti aktyvų dalyvavimą ir tradicinių renginių organizavimą rajono ir Kalvelių seniūnijos 

bendruomenei. 

Eil. 

Nr.
Administracija

Globos 

centras
Krizių  centras

BVGN,     

Faustinos g. 27

BVGN,           

Naujoji g. 18
Iš viso

1. Nuotekos
Šaltas vanduo,  nuotekų 

išvežimas
2186,70

2. Medienos granulės 1942,05 1766,00 7985,11

3. Dyzelinas, benzinas 4321,51

4. Ryšiai
Televizija, internetas, mobilusis 

ryšis
3986,10

5.

6.

7. UAB „Ignitis“ 2926,62

8. Atliekos
UAB „Dokrinas“, kenkėjų 

kontrolė
120,00 120,00 360,00

9. Draudimas
BTA draudimas, automobilių 

KDD355 ir KTV504 draudimas
1774,00

UAB „Moller auto“, automobilių 

remontas
2850,45

UAB "Diglita", automobilių 

remontas
1138,00

11.
Spausdintuvo kasėčių 

pildymas ir remontas

Spausdintuvo kasečių pildymas ir 

remontas
469,00

12.
Informacinės sistemos 

priežiūra

finansų valdymo ir apskaitos 

informacinės sistemos „Biudžetas 

VS“ priežiūra

900,00 900,00

13. Nuoma
Patalpų nuoma ir komunalinės 

paslaugos
6371,61 6371,61

14 Remontas Plastikiniai langai ir durys 1349,15

Mobilieji telefonai 158,73 158,73

Spausdintuvai 730,00 730,00

Kompiuteris 460 460,00

16 Buitinė technika Skalbyklė 369,00 369,00

2021 m. išlaidos

PASLAUGOS

2186,70

Kuras
4277,06

4321,51

2850,45

3986,10

Elektra

AB „Energijos skirstymo 

operatorius“

2926,62

15 Kita įranga

PREKĖS

2241,55

10. Automobilių remontas

1138,00

469,00

1349,15

2241,55

120,00

1774,00
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Nuotraukos iš 2021 m. įstaigos archyvo. 

______________ 


