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VILNIAUS RAJONO ŠEIMOS IR VAIKO KRIZIŲ CENTRO DIREKTORIAUS  

2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 
 

 

I. ĮSTAIGOS PRISTATYMAS 

 

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centras (toliau Krizių centras) veiklą pradėjo 

2011 m. vasario 19 d.  Krizių centras – mišrių socialinių paslaugų įstaiga, kurią sudaro 3 padaliniai: 

grupiniai gyvenimo namai vaikams, teikiantys jiems trumpalaikę socialinę globą (I padalinys), 

Krizių centras (II padalinys), kuriame teikiama intensyvi krizių įveikimo pagalba, psichologinės 

pagalbos paslaugos socialinės rizikos šeimoms, laikinai tėvų globos netekusiems vaikams ir 

socialinės rizikos vaikams bei Šeimos paramos centras (III padalinys), teikiantis socialinės 

priežiūros paslaugas dienos metu. 

Krizių centras yra Vilniaus rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti ūkinį, 

organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo sąskaitas bankų įstaigose, antspaudą, nuostatus. 

Nuostatai patvirtinti 2009 m. rugsėjo 30 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-

283.  

 

II. ĮSTAIGOS VIZIJA, MISIJA, TIKSLAI, UŽDAVINIAI 

 

VIZIJA  

 

Krizių centras – tai socialinių paslaugų įstaiga, dirbanti šeimos ir vaiko gerovei ir 

teikianti socialines paslaugas, kurioje visokeriopai stengiamasi padėti vaikui ir šeimai išlikti kartu, 

jei tai geriausiai atitinka vaiko interesus. Stengiamasi išugdyti visapusiškai išsilavinusią, dorą, 

kūrybingą, laisvą, sugebančią ateityje pasirūpinti savimi ir integruotis į visuomenę, asmenybę.  

Siekti, kad įstaiga taptų jaukiu vaikystės ir jaunystės židiniu, kuriame ugdomas žmogus 

suvokia save kaip unikalią asmenybę, gebančią bendrauti ir bendradarbiauti, trokštančią meilės, 

tiesos ir gėrio. 

Vystyti teikiamų socialinių paslaugų įvairovę. Tęsti dienos centro „Draugystės namai“ 

veiklą.  

Krizių centras - atvira, lanksti, nuolat besimokanti organizacija, veiklą grindžianti 

aukštos kokybės principais, puoselėjanti savitą kultūrą, pagrįstą atsakomybe ir pasitikėjimu, 

suteikianti galimybes kiekvieno jos nario saviraiškai. 

 

MISIJA  

 

 Teikti  socialines paslaugas kuriant saugią ir sveiką vaiko ugdymosi ir vystymosi 

aplinką. Formuoti savarankiško gyvenimo įgūdžius. 

 Atkurti ir stiprinti socialinius ryšius su šeima, artimaisiais, visuomene bei išnaudoti 

visas galimybes, kad vaikas gyventų šeimoje. 

 Stiprinti suaugusiųjų savarankiškumą, pasitikėjimo savimi jausmą, įgalinti pačius 

spręsti iškilusias problemas.  

 Teikti socialinę ir dvasinę pagalbą laikinai be tėvų globos likusiems vaikams, 

formuoti krikščioniškomis vertybėmis pagrįstas gyvenimo nuostatas. 
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TIKSLAI 

 

Teikti socialines paslaugas vaikams iš socialinės rizikos šeimų ir jų šeimoms, socialinės 

rizikos vaikams, vaikams su negalia, suaugusiems asmenims, kad būtų atstatytas jų ryšys su aplinka 

ir pagerintos jų galimybės pilnavertiškai dalyvauti visuomenės gyvenime, bei savarankiškai spręsti 

savo problemas. 

Sudaryti kiekvienam vaikui optimalią, artimą namų aplinkai aplinką, kuri įgalintų ugdytinius 

įgyti, plėtoti ir tobulinti šiuolaikinės, kritiškai mąstančios ir atsakingos asmenybės kompetencijas, 

kurios leistų realizuoti save keičiamoje, konkurencingoje visuomenėje.  

 

UŽDAVINIAI 

 

1. Užtikrinti Centre laikinai apgyvendintam vaikui efektyvų socialinių paslaugų teikimą.  

2. Didinti globojamų vaikų galimybę gyventi visavertį gyvenimą šeimoje. 

3. Skatinti atkurti vaiko ir jo šeimos ryšius, ryšius su supančia aplinka, kad būtų išvengta 

specialiųjų (stacionarių) paslaugų teikimo. 

4. Sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ir stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai 

spręsti savo socialines problemas. 

5. Padėti asmeniui (šeimai) įveikti socialinę atskirtį. 

 

 

III. ĮSTAIGOS DARBO ORGANIZAVIMAS 

 

Krizių centras veikia ištisą parą, 7 dienas per savaitę.  

Krizių centro I padalinyje teikiamos trumpalaikės socialinės globos paslaugos vaikams nuo 3 

iki 18 metų. Išimties atvejais apgyvendinami jaunesni vaikai. Pagrindinis socialinių paslaugų tikslas 

– užtikrinti globojamam, rūpinamam ir laikinai Krizių centre apgyvendinamam vaikui globos 

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

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

pasiruoštų savarankiškam gyvenimui visuomenėje. 

Paslaugų sudėtis: 

- informavimas, 

- konsultavimas, 

- tarpininkavimas ir atstovavimas, 

- apgyvendinimas, 

- kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, 

- darbinių įgūdžių ugdymas, 

- laisvalaikio organizavimas, 

- asmeninės higienos paslaugų organizavimas, 

- maitinimas, 

- sveikatos priežiūros paslaugos. 

Krizių centro II padalinyje teikiamos laikino apnakvindinimo, psichologinės paslaugos ir 

intensyvi krizių įveikimo pagalba socialinės rizikos šeimoms, smurto aukoms, nepilnametėms 

motinoms su vaikais, laikinai tėvų globos netekusiems vaikams ir socialinės rizikos vaikams bei 

suaugusiems asmenims. 

Krizių centro III padalinys - Šeimos paramos centras, teikiamos socialinės priežiūros 

paslaugos socialinės rizikos šeimoms ir vaikams dienos metu.  

Krizių centre teikiama kompleksinė socialinė - pedagoginė, psichologinė pagalba, 

sprendžiamos registracijos, įsidarbinimo, gydymosi nuo turimų priklausomybių, organizuojami tėvų 
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susitikimai su vaikais, laikinai globojamais Krizių centre. Namuose lankomi globotinių tėvai, su 

kuriais kuriami pagalbos planai, siekiant padėti susigrąžinti vaikus į šeimą. Krizių centre vienu 

metu gali būti globojama 20 asmenų.  

Maitinimo organizavimas.  

Krizių centro gyventojai maitinami 4 kartus per dieną. Maitinimas organizuojamas 

vadovaujantis sudarytais ir patvirtintais Visuomenės sveikatos centro perspektyviniais 

valgiaraščiais. Be kasdienių valgiaraščių sudaromi ir proginiai – šventiniai valgiaraščiai ( Kūčių, 

Šv. Kalėdų, Naujųjų metų, Velykų). Siekiant kuo geriau patenkinti poreikius, atliekamos apklausos 

apie ruošiamus patiekalus, pagal tai sudaromi ir viešai iškabinami valgiaraščiai.  

Papildomam maitinimui du kartus per savaitę – trečiadieniais ir šeštadieniais atvežami 

paskutinės dienos galiojimo produktai iš Maisto banko paramos. Tai pieno, žuvies ir mėsos 

gaminiai, pusfabrikačiai,  duonos gaminiai. Taip pat įstaigos savanoriai 2 kartus per metus 

dalyvauja pavasario ir rudens Maisto banko organizuojamose akcijose ir surenka  ilgai negendančių 

maisto produktų papildomam maitinimui. Šių produktų daliname  atvykstantiems II ir III padalinio 

gavėjams. Lankant vaikus ligoninėje jiems nuperkama maisto produktų papildomam maitinimui.  

Dienos centrą lankantys vaikai maitinami pagal patvirtintą valgiaraštį.  

Suaugusiems bei vaikams yra sudarytos sąlygos laikyti buitiniame šaldytuve savo produktus, 

kuriuos bet kuriuo paros metu gali paimti, išgerti kavos ar arbatos. 

Maisto ruošimo patalpoje (virtuvėje) nuolat vykdoma higienos kontrolė, kartą per  metus 

atliekamas vidaus auditas, periodiškai atliekama virtuvės įrenginių profilaktinė patikra. 

Ugdymo organizavimas. 

Atsižvelgiant į globotinių poreikius, Pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijas bei 

išvadas, vaikai turi galimybę lankyti ugdymo įstaigą, kuri geriausiai atitinka jų poreikius. 

Globotiniai lankė Lavoriškių lopšelį–darželį, mokėsi Kalvelių „Aušros“ ir St. Moniuškos 

gimnazijose, Nemenčinės K. Parčevskio gimnazijoje, Vilniaus Verkių specialiojoje mokykloje - 

daugiafunkciniame centre. Vaikai  į Lavoriškes ir  Vilnių nuvežami ir atvežami įstaigos 

automobiliu. 

Laisvalaikio organizavimas. 

Didelis dėmesys kreipiamas į vaikų užimtumą, turiningą laisvalaikio praleidimą. Rudens - 

žiemos laikotarpiu globotiniai sportavo S. Moniuškos gimnazijos sporto salėje, pavasarį ir vasarą 

naudojosi šiuolaikišku stadionu Kalvelių kaime. Taip pat vaikai galėjo lankyti būrelius aukščiau 

išvardintose ugdymo įstaigose.  Savo kompiuterinį raštingumą tobulino Kalvelių kompiuterinio 

raštingumo Centre, noriai lankė Kalvelių kaimo biblioteką. Vasarą vyko stovykla „Kelionė po 

vasarą“, kurios metu vaikai susipažino su Kalvelių apylinkėmis, iškylauja, rengia konkursus ir kt.  

Vasaros atostogų metu 15 vaikų grupė ilsėjosi Lenkijoje, Lenartų vietovėje pas gaisrininkus 

savanorius, kurie jau 4 metus remia mūsų organizaciją ir organizuoją vasaros poilsį. 

 

 

IV. ĮSTAIGOS VEIKLOS RODIKLIAI 

 

Socialinis darbas organizuojamas komandinio darbo sistemos pagrindu, sukurta patirtį turinčių 

specialistų komanda. Įstaigoje patvirtinti 23 etatai.  

 

I , II padaliniai 

2015 metais Krizių centre gyveno 45 paslaugų gavėjai iš kurių 24 asmenys Krizių centre buvo 

apgyvendinti 2014 m., o 21 asmuo - 2015 m.  

Iš 21 asmens,  apgyvendinto Krizių centre 2015 m. 3 vaikams buvo nustatyta laikinoji globa (I 

padalinys) , 18 buvo suteiktos laikino apgyvendinimo ir intensyvios krizių įveikimo pagalbos  

paslaugos (II padalinys).   
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III padalinys  

 

Nuo 2014 metų įkurtas dienos centras „Draugystės namai“. Dienos centro veiklos sritis – 

socialinės priežiūros paslaugų mokyklinio amžiaus vaikams teikimas dienos metu. Veiklą  vykdo 

vadovaudamasis direktoriaus patvirtintais nuostatais ir tvarkos taisyklėmis. Veiklos vykdomos 

pagal patvirtintą 2015 metais priemonių sąrašą, ataskaitos rengiamos ir pateikiamos SADM 

priežiūros departamentui  kas ketvirtį ir metų pabaigoje rengiama metinė ataskaita. 

Dienos centrą „Draugystės namai“ nuolat lanko 15 vaikų iš Kalvelių seniūnijos Kalvelių, 

Šumsko, Vindžiūnų, Užtilčių kaimų. 

Dienos centras išlaikomas Vilniaus rajono savivaldybės, tikslinių valstybės biudžeto lėšų ir 

paramos lėšų.  Projekto tikslas - teikti dienos socialinės priežiūros paslaugas socialinės rizikos 

šeimoms bei nepasiturintiems gyventojams (vaikams ir tėvams). 2015 metais Dienos centrą 

„Draugystės namai“ lankė 15 vaikų iš rizikos bei socialiai remtinų šeimų, 8 berniukai ir 7  

mergaitės. Lankantys vaikai buvo iš Kalvelių seniūnijos teritorijos, kurie mokėsi „Aušros“, St. 

Moniuškos gimnazijose ir Šumsko pagrindinėje mokykloje. Vaikams buvo teikiama pagalba 

ruošiant pamokas, kurių metu  buvo stiprinama mokymosi motyvacija, vaikai galėjo nemokamai 

maitintis. Organizavome turiningo laisvalaikio renginius. Stiprinome vaikų ir tėvų ryšį.  

Antradieniais bei ketvirtadieniais Dienos centre vyko meniniai užsiėmimai. Grupinių užsiėmimų 

metu buvo skatinamos bei ugdomos vaikų prosocialios vertybės.  Formavome socialinius ir 

higienos įgūdžius, organizavome turiningą vaikų užimtumą.  Projekto vykdymo metu buvo 

suorganizuotos išvykos/ekskursijos į Lenkiją, Lietuvos nacionalinį operos ir baleto teatrą, Rusų 

dramos teatrą, pramogų parką X-Planet, Uno Parką, Vilniaus televizijos bokštą, vaikų šventę 

„Būkime kartu 2015“ bei kitas pažintines ir pramogines išvykas po Kalvelių apylinkes bei Vilniaus 

miestą. Projekto metu buvo suorganizuoti vaikų kūrybinių darbelių konkursai: „Mano vasaros 

knyga“, „Kalėdinis žaisliukas“, „Rudens gėrybes“ ir kt. Geriausių darbelių autoriai buvo įvertinti 

diplomais bei dovanomis.  
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V. APSKAITA IR FINANSAI 

 

Krizių centras yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Savivaldybės iždo ir iš  Valstybės 

biudžeto.  Iš  Valstybės biudžeto - Vaiko išmoka, tikslinė dotacija vaikui su negalia, dienos centro  

ir specialiosios tikslinės dotacijos. 

Krizių centras turi paramos gavėjo statusą ir gali gauti fizinių ir juridinių asmenų paramą. 

Apskaitai tvarkyti nuo 2013 m. sausio 1 d. naudojama buhalterinės apskaitos sistema 

“Biudžetas VS”, kuri pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS. 

2014 m. spalio 31 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-402 nustatyta 

709,35 Eur socialinės globos kaina vienam vaikui per mėnesį. 2015 m. globos kaina sudarė 1143,30 

Eur per mėnesį.  

Tvarkant apskaitą vadovaujamasi Viešojo sektoriaus apskaitos standartais bei Vilniaus rajono 

savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 31  d. sprendimu Nr. T3-403 patvirtintais maitinimo, 

medikamentų, aprangos ir patalynės bei ūkinių išlaidų finansiniais normatyvais. 

 

 

2015 ir 2014 m. METAIS GAUTOS LĖŠOS 

      

Eil. Nr. FINANSAVIMO ŠALTINIS 
GAUTA SUMA (tūkst. Eur) 

 

2015 2014 
 

1.  
Savivaldybės iždas 

134,8 138,6 
 

2. 
Valstybės biudžetas (Vaiko 
išmoka) 18,4 25,9 

 

3. 

Valstybės biudžetas                                  
(Tikslinė dotacija vaikui su 
negalia) 2,4 0,3 

 

4. 
Darbo birža (užimtumo rėmimo 
fondas) 5,3 2,2 

 

5. 

Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija (Dienos centras) 8 3,3 

 

  Iš viso: 168,9 170,3 
 
 

 

 

 

LĖŠŲ PANAUDOJIMAS 2015 ir 2014 m. (tūkst. Eur.) 
  

Eil.  
Nr. 

Išlaidų straipsniai 
Savivaldybės 

lėšos 
Vaiko išmoka 

Tikslinė 
dotacija 

Valstybės 

biudžeto 
lėšos (Dienos 

centras) 

Darbo 

biržos 
finansavim

as 

Iš viso 

      2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 
201

4 

201

5 
2014 

201

5 
2014 

1 Darbo užmokestis 85,9 91     0,6   3,3 1,6 4 1,7 93,8 94,3 

2 
Soc. draudimo 
įmokos 26,5 27,6     0,2   1 0,5 1,3 0,5 29 28,6 

3 Mityba 0,1   8,5 14,2     1,4 0,7     10 14,9 

4 Medikamentai     0,9 1,7 0,2           1,1 1,7 

5 Šildymas 2,5 2,7                 2,5 2,7 

6 Elektros energija 3,8 5,2     0,3           4,1 5,2 
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Ūkiniai ištekliai 
 

Pavadinimas 2014 m. 2015 m. 

Automobilio remontas ir priežiūra 530 Eur 4,4 tūkst. Eur 

Bendros transporto išlaidos 4,4 tūkst. Eur 7,4 tūkst. Eur 

Dažai sienoms dažyti 309 Eur 290 Eur 

Patalynė 660 Eur  

Sienų dekoracijos + paveikslai - 128 Eur 

Durų varčios (6 vnt) 160 Eur - 

Kompiuteris 390 Eur - 

MS Office įranga 160 Eur - 

Spausdintuvo remonto išlaidos 250 Eur - 

Vandentiekio įrangos remonto darbai 270 Eur - 

Pavėsinė lauke drabužiams džiovinti - 260 Eur 

Dušo kabinos darbuotojams įrengimas ir 

praustuvo įrengimas valgykloje 

- 437 Eur 

Žaliuzių pakeitimas - 1 tūkst. Eur 

Vaizdo stebėjimo kamerų įrengimas - 2,1 tūkst. Eur 

Elektros energijos išlaidos 5,2 tūkst. Eur 4,1 tūkst. Eur 

Vandentiekio ir kanalizacijos išlaidos 1 tūkst. Eur 1 tūkst. Eur 

Ryšių išlaidos 1,2 tūkst. Eur 1,2 tūkst. Eur 

Šildymo išlaidos 2,7 tūkst. Eur 2,5 tūkst. Eur 

Iš LPF „Maisto bankas“ gauti maisto 

produktami 

15,1 tūkst. Eur 19,4 tūkst. Eur 

Prekės iš Labdaros ir paramos fondo 

„Vienybė“ 

1 tūkst. Eur 0,9 tūkst. Eur 

 

 

VI. ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI 

 

2014 m. spalio 3 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-349 buvo 

patvirtintas didžiausias leistinas pareigybių skaičius socialinių paslaugų įstaigose. Krizių centre 

patvirtinta 23 etatai.  

 

 

7 Ryšių paslugos 1,2 1,2                 1,2 1,2 

8 
Transporto 
išlaikymas 6,8 4 0,2 0,4 0,4 0         7,4 4,4 

9 
Apranga ir 
patalynė 0   3,8 4,5 0,5           4,3 4,5 

10 Kitos prekės 3 2,1 1,6 3,1 0,2 0,2 1 0,2     5,8 5,6 

11 
Vandentiekis ir 
kanalizacija 1 1                 1 1 

12 

Kvalifikacijos 

kėlimas 0,3 0,5                 0,3 0,5 

13 Kitos paslaugos 1,5 1,8 3,4 2,1 0 0,1 1,3 0,3     6,2 4,3 

14 

Ilgalaikio turto 

remontas   0,7                 0 0,7 

14 Ilgalaikis turtas 2,2 0,8                 2,2 0,8 

  IS VISO: 134,8 138,6 18,4 25,9 2,4 0,3 8 3,3 5,3 2,2 

168,

9 170,3 
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INFORMACIJA APIE PATVIRTINTĄ PAREIGYBIŲ 

SĄRAŠĄ BEI UŽIMTŲ ETATŲ SKAIČIŲ 2015 m. gruodžio 31 dienai 

 

 

Pareigų pavadinimas 

Patvirtintas 

etatų 

skaičius 

Užimtų etatų 

skaičius 

IŠ VISO 23 18 

Tiesiogiai su gyventojais dirbantis personalas 

Socialinio darbo personalas:   

1. Socialinis darbuotojas darbui su rizikos 

šeimomis 

1 0 

2. Socialinis darbuotojas 3 2,5 

3. Socialinio darbuotojo padėjėjas 6 6 

Sveikatos priežiūros personalas: 

1. Dietologas 0,5 0 

Pedagoginio darbo personalas 

1.Užimtumo specialistas 2 2 

2. Psichologas  1 0 

Iš viso tiesiogiai dirbančio personalo 15,5 12 

Administracija: 

1.Direktorius  1 1 

Kitas personalas: 

1.Vyr. finansininkas 1 1 

2. Ūkvedys  1 1 

3. Ūkio meistras, elektrikas 0,5 0,5 

4. Virėja  2 2 

5. Kiemsargis  1 0 

6. Katilinės operatorius 1 0,5 

Iš viso netiesiogiai dirbančio personalo 7,5 6 

 

 

VII. KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS 

 

 

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. 

Vykdant švietėjišką veiklą 2014 m. rugsėjo 24 d.  organizuota konferencija „Kodėl vaikas 

nenori lankyti mokyklos“.  Konferencijos tikslas – atskleisti mokyklinio amžiaus vaikų mokyklos 

nelankymo priežastis, susipažinti su šių dienų statistika ir pagalbos teikimo ir organizavimo 

galimybėmis vaikams, kurie yra socialinės rizikos grupėje.  

     Į konferencją sukviesti VRSA vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistai,  švietimo įstaigų 

socialiniai pedagogai, seniūnijų socialiniai darbuotojai, rajono vaikų globos įstaigų darbuotojai.  

2015 metų konferencijos tema „Vaiko pyktis ir agresija. Nuo ko pradėti?“. Aptarti  vaiko 

pykčio ir agresyvaus elgesio priežastys  bei svarstyti pagalbos vaikui, šeimai ir artimiesiems būdai. 

Konferencijoje dalyvvo Vaikų teisių apsaugos skyriaus specialistai, Socialinės rūpybos 

skyriaus atstovai, Vilniaus rajono mokyklų socialiniai pedagogai, vaikų globos įstaigų socialiniai 

darbuotojai, seniūnijų socialiniai darbuotojai, psichikos sveikatos centro atstovai, Vilniaus rajono 

policijos komisariato atstovai, pedagoginės  psichologinės tarnybos specialistai. 

Per 2015 metus dauguma darbuotojų dalyvavo Socialinių paslaugų priežiūros departamento 

prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuojamuose kvalifikaciniuose renginiuose. Dvi 
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darbuotojos dalyvavo valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybojos prie Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos organizuotose „Darbuotojų, kurie vykdys asmenų, norinčių tapti 

vaiko globėjais (rūpintojais), įtėviais parengimą ir įvertinimą, mokymuose pagal įvadinę globėjų ir 

įtėvių programą GIMK” mokymuose. Šios  darbuotojos yra atestuotos ir nuo  2016 metų  Krizių 

centre bus teikiamos šios paslaugos. 

 

 

 

 
 

 

VIII. BENDRADARBIAVIMAS 

 

 Bendradarbiaujame su  Vilniaus rajono savivaldybe, Vilniaus rajono  seniūnijomis iš kurių 

atvyksta vaikai, Kalvelių „Aušros“, Kalvelių S.Moniuškos, Nemenčinės K. Parčevskio  

gimnazijomis, Šumsko, Č. Milošo pagrindinėmis mokyklomis, taip pat bendradarbiaujame su 

nuolatiniais mūsų rėmėjais ugniagesiais savanoriais iš Lenartų vietovės (Lenkijos Respublika), 

Maisto banku, Vilniaus rajono Policijos komisariatu, Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vilniaus rinktinės Kenos Užkarda, Vilniaus 

apygardos probacijos tarnybos savivaldybių probacijos skyriumi, Vilniaus teritorine darbo birža, 

Vaikų ir paauglių socialiniu centru, Nemenčinės neįgaliųjų Dienos centru, Juodšilių seniūnijos 

bendruomenės socialinių paslaugų centru, Šumsko k. daugiafunkciu centru, Kalvelių kultūros 

namais, Kalvelių biblioteka, Kalvelių kompiuterinio raštingumo centru.  

 

 

VIII. ĮSTAIGOS PROBLEMOS 

 

 Darbo eigoje paaiškėjo, kad norint organizuoti kokybiškas globos ir priežiūros paslaugas 

įstaigai trūksta naudingo ploto vaikų popamokiniam užimtumui organizuoti: pamokų ruošos 

patalpų, kompiuterių patalpos, poilsio zonos su sporto kampeliu, tėvų ir vaikų susitikimų kambario, 

sandėlių drabužių, maisto produktų kito inventoriaus saugojimui. Nepritaikytos patalpos II 

padalinio paslaugų gavėjams (Krizių centre apgyvendintiems pilnamečiams) – nėra atskirų 

virtuvėlių, higienos patalpų ir atskiro įėjimo. III padalinio gavėjams – Dienos centrui nepakanka 

erdvės, virtuvėlės ir atskiro įėjimo. Trūksta kabineto psichologui bei nenumatyta vieta archyvui.  Į  
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IX. VEIKLOS PRIORITETINĖS KRYPTYS 

 

Pagrindiniai 2016 metų veiklos uždaviniai: 

- nuolat gerinti teikiamas paslaugas; 

- tobulinti Krizių centro veiklą; 

- kelti darbuotojų kompetencijų lygį, skatinti motyvaciją; 

- užtikrinti saugias ir sveikas darbo sąlygas; 

- kelti darbo kultūrą. 

 

 

 

Direktorė       Leokadija Pavtel 


