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VADOVO ŽODIS  

 

2019 metais kryptingai dirbome siekdami globos namų pertvarkos tikslų, toliau buvo 
orientuojamasi ne tik į paslaugų bendruomenėje plėtrą, bet ir paslaugų kokybės gerinimą globos 
namuose gyvenantiems asmenims. Kryptingai siekiama atsinaujinimo, socialinės globos teikimo 
kokybės gerinimo ir kompetencijų auginimo. Daug dėmesio skiriama specialistų kompetencijų 
ugdymui, komandinio darbo stiprinimui, akcentuojant, kad motyvuota, nuolatos savo profesines 
žinias atnaujinanti specialistų komanda labiausiai prisideda prie paslaugų kokybės gerinimo. 
Darbuotojai skatinami domėtis, ieškoti naujos informacijos, žinių, metodų ir juos taikyti kasdienėje 
praktikoje.  

2019 m. tęsiama institucinės globos pertvarka – įsteigti dar vieni grupinio gyvenimo namai 
vaikams su negalia, kuriuose apgyvendinti 5 vaikai, suformuota ir paruošta darbuotojų komanda. 
Svarbus akcentas į vaikų su negalia teises, savarankiškumo ugdymą, dalyvavimo bendruomenės 
gyvenimo galimybes, darbuotojų požiūrio ir nuostatų formavimą, siekiant tikrojo pokyčio – kuriant 
jaukią namų aplinką ir santykį su name gyvenančiais vaikais, tampant tikrais bendruomenės nariais. 
Taip pat pradėta kalbėti apie specializuotos slaugos ir socialinės globos padalinio steigimą, globos 
namams perduota dalis patalpų esančių Juozapavičiaus pr. 34, Kaune šio padalinio veiklai.  

Globos namų specialistai savo veiklą orientuoja į gyventojų savarankiškumo ugdymą, 
siekiama išnaudoti visas galimybes naudotis bendruomenėje teikiamomis paslaugomis. Specialistų 
pastangomis keturi jaunuoliai paliko globos sistemą: vienas išvyko į savarankiško gyvenimo namus, 
du jaunuoliai grįžo gyventi pas savo artimuosius, vienas išvyko gyventi savarankiškai 
bendruomenėje. Siekiant plėsti bendruomenėje teikiamas paslaugas, pateikėme paraišką dalyvauti 
projekte „Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra” ir buvome atrinkti kaip 
vienas iš partnerių Kauno regione apsaugoto būsto paslaugai teikti.  

Didelis dėmesys skiriamas ir globos namuose gyvenančių asmenų poreikiams. Susiduriant 
su iššūkiais dirbant su autizmo spektro sutrikimus turinčiais paaugliais, į pagalbą pasitelkėme 
taikomosios elgesio analizės specialistę, gavus finansavimą paraiškai, įrengėme interaktyvios 
veiklos kabinetą mąstymo, judėjimo, užduočių atlikimo ir kitų funkcijų lavinimui, atnaujinome kai 
kurias gyvenamąsias patalpas, įsigijome lavinimo priemonių. Nuolat atnaujiname ir skelbiame 
informaciją apie įstaigos veiklą, teikiamas paslaugas, naujas iniciatyvas, gyventojų poreikius. 
Sulaukiame nemažai paramos ir įvairių iniciatyvų iš privačių rėmėjų, kitų organizacijų, 
bendradarbiaujame su užsienio šalių partneriais, ekspertais, iš kurių ne tik mokomės bet ir diegiame 
užsienio šalių praktikas įstaigoje. Kitas labai svarbus momentas – metus pabaigėme be skolų, atlikę 
suplanuotus darbus ir tikslingai, ekonomiškai panaudoję skirtus valstybės ir savivaldybių 
asignavimus.  

Už pasiektus rezultatus noriu padėkoti darbuotojų kolektyvui – visus metus mes buvome 
kaip komanda: atsakingi, motyvuoti, sąžiningi, todėl ir stiprūs. Esu dėkinga ir organizacijos steigėjui 
– mes buvome  išgirsti ir suprasti. Džiaugiuosi ir teigiamai vertinu darbuotojų pastangas siekiant 
užsibrėžtų tikslų, todėl tikiuosi, kad taip pat sėkmingai dirbsime ir 2020 metais ! 

 
Zita Verbavičienė 

Vilijampolės socialinės globos namų direktorė 
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2019 METŲ VEIKLOS REZULTATAI  

 

Vilijampolės socialinės globos namai (toliau – globos namai) yra biudžetinė įstaiga, kurios 

paskirtis – užtikrinti socialinę globą vaikams, turintiems negalią, ir suaugusiems asmenims, 

turintiems negalią, kuriems vertinant socialinių paslaugų poreikį nustatytas visiškas 

nesavarankiškumas arba dalinis nesavarankiškumas ir kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra, 

sudaryti sąlygas asmenims gauti fizinės medicinos ir reabilitacijos paslaugas. Globos namuose 

apgyvendinami vaikai iki 18 metų, turintys proto negalią ir (ar) psichikos sutrikimų, dėl kurių jiems 

nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis (toliau – vaikas, turintis negalią), ir suaugę asmenys, 

turintys proto negalią ir (ar) psichikos sutrikimų, dėl kurių jiems nustatytas 0–40 procentų 

darbingumo lygis (toliau – suaugęs asmuo, turintis negalią). 

 

 

 

 

 
 

 

Planinis ilgalaikės socialinės globos vietų skaičius Vilijampolės socialinės globos namuose 

(žr. 1 lentelę)  

1 lentelė. Planinis vietų skaičius 2018-2019 m.  

Ilgalaikė socialinė globa Stacionariame globos 

padalinyje 

Grupinio gyvenimo 

namų padaliniuose* 

 

Bendras planinis 

vietų skaičius 

2018 m. 2019 m. 
 

2018 m. 2019 m. 2018 m. 2019 m. 

Suaugusių asmenų su 

negalia 

153 153 15 15 168 168 

Vaikų su negalia 31 17 11 25 42 42 

* Grupinio gyvenimo namų padaliniai:  

vaikams su negalia (3) – V. Putvinskio g., Panerių g., Viduklės g., Kaune 

suaugusiems asmenims su negalia (3) – Naujakurių g., Perlojos g. (2), Kaune.  

 

Bendras planinis vietų skaičius 2019 metais išliko nepakitęs, keitėsi tik vaikų su negalia vietų 

skaičius stacionariame ir grupinio gyvenimo namų padaliniuose (įsteigus dar vienus grupinio 

gyvenimo namus vaikams su negalia).  

Įstaigos vizija – tapti inovatyvia, šiuolaikiška ir į paslaugų kokybę 

orientuota socialinės globos įstaiga, kurioje vertinama darbuotojų 

kompetencija ir užtikrinamas kokybiškų paslaugų teikimas. 
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Vykdydami funkcijas globos namai socialinės globos paslaugas planuoja ir teikia atsižvelgiant 

į individualius asmenų poreikius. Pereinant nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje 

teikiamų paslaugų neįgaliesiems, 2017 m. buvo parengtas individualus Vilijampolės socialinės 

globos namų pertvarkos planas, kuriame numatyti globos namų pertvarkos tikslai, principai, 

uždaviniai ir kryptys. Pagal individualių poreikių vertinimo rezultatus planuojamos dvi paslaugų 

teikimo kryptys: bendruomeninės paslaugos grupinio gyvenimo namuose ir specializuotos slaugos 

ir socialinės globos paslaugos. Pagal atliktą individualų asmens poreikių vertinimą – 60 asmenų 

siūloma paslaugas teikti specializuotose slaugos ir globos namuose. Ieškant sprendimo, kaip 

užtikrinti šių asmenų poreikius, su globos namų steigėju – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 

diskutuota dėl patalpų, specializuotos slaugos ir socialinės globos padalinio steigimo. Pasiūlytas 

variantas – perimti dalį patalpų Juozapavičiaus pr. 34, Kaune, šio padalinio steigimui.  

2019 metais išanalizuota galimybė 38 asmenims specializuotos slaugos ir socialinės globos 

paslaugas teikti Juozapavičiaus pr. 34, Kaune ir 2019-09-30 pagal valstybės turto perdavimo 

panaudos sutartį dalis patalpų (917,41 m2) perduota globos namų nuostatuose numatytai veiklai 

vykdyti. Pradėti darbai specializuotos slaugos ir socialinės globos padalinio steigimui.  

 

GLOBOS NAMŲ 2019 M. VEIKLOS PLANO TIKSLAI IR JŲ ĮGYVENDINIMAS  

 

1 TIKSLAS – teikti asmenims socialinės globos normas atitinkančią ilgalaikę (trumpalaikę) 

socialinę globą.  

✓ Stacionariame socialinės globos padalinyje per 2019 m. ilgalaikės socialinės globos 

paslaugos suteiktos 153 suaugusiems asmenims ir 23 vaikams, turintiems proto negalią ir (ar) 

psichikos sutrikimų.  

✓ Grupinio gyvenimo namuose 2019 m. gyveno 31 asmuo, jų tarpe 16 vaikų su negalia ir 

15 suaugusių asmenų su negalia.  

✓ 6 naujai atvykusiems (apgyvendintiems) asmenims atliktas visapusiškas poreikių 

vertinimas, pagal įvertintus poreikius sudaryti individualūs socialinės globos planai (ISGP).  

✓ 207 asmenims peržiūrėti ir patikslinti individualūs socialinės globos planai.  
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✓ Paslaugos bendruomenėje – grupinio gyvenimo namuose pradėtos teikti 5 vaikams, 

Gyvenamojo namo aplinka pritaikyta individualiems vaikų poreikiams.  

✓ Mažėjant paslaugų gavėjų skaičiui stacionariame padalinyje, pagerintos gyvenimo sąlygos 

10 asmenų, nuo 38 iki 31 sumažintas triviečių ir nuo 3 iki 2 keturviečių kambarių skaičius.  

✓ Aprūpinant asmenis reikiamais ortopediniais gaminiais ir techninės pagalbos priemonėmis 

48 asmenims įsigyta ortopedinė avalynė, 9 asmenys aprūpinti neįgaliojo vežimėliais, 17 asmenų 

pakeistos funkcinės lovos.  

✓ Asmenys skatinami palaikyti ryšius su artimaisiais, 75 asmenys palaikė ryšius su 

artimaisiais (metų pradžioje buvo 72 asmenys).  

✓ Savarankiškumo įgūdžių ugdymo, darbinės veiklos ir (ar) užimtumo programose dalyvavo 

– 142 asmenys, iš jų 31 dalyvavo savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo programoje, 10 vaikų 

dalyvavo lytiškumo ugdymo programoje, 7 vaikų savarankiškumo ir socialiniai įgūdžiai ugdomi 

naudojant taikomąją elgesio terapiją, 2 asmenų interaktyvių užsiėmimų metu ugdomi pažintiniai ir 

motoriniai įgūdžiai.  

✓ Ugdomi asmenų gebėjimai – savarankiškai ar padedant darbuotojams gyvenamąją aplinką 

tvarkėsi 50 asmenų (metų pradžioje buvo 46). 

✓ Ugdant asmenų gebėjimą gamintis maistą – savarankiškai ar padedant darbuotojams 

gaminosi maistą 40 asmenų (metų pradžioje jų buvo 37). 

✓ Vykdant susirgimų, ligų prevenciją – 156 asmenys dalyvavo vakcinacijos nuo sezoninio 

gripo programoje, 90 asmenų dalyvavimo D vitamino profilaktikos programoje. 

✓ Alkoholio ir tabako bei psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencinėje programoje 

dalyvavo 14 asmenų.  

✓ 4 asmenys, turintys negalią, išvyko iš socialinės globos namų (1 gyventi bendruomenėje 

(savarankiškai), 1 į savarankiško gyvenimo namus, 2 grįžo į šeimas (pas artimuosius). 

✓ Grupinio gyvenimo namuose Viduklės g. įrengta vaikams žaidimų aikštelė (batutas, 

supynė, laipynė). 

 

2 TIKSLAS – teikti paslaugas bendruomenės gyventojams 

✓ 11 asmenų teikta trumpalaikė socialinė globa. 

✓ Asmenų, per metus gavusių dienos socialinę globą, skaičius – 20. 
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3 TIKSLAS – užtikrinti tinkamą įstaigos veiklos organizavimą 

✓ Sudarytos sąlygos įstaigos darbuotojams tobulinti profesinę kompetenciją –  100 proc. 

(144 asmenų) socialinių paslaugų srities darbuotojų tobulino savo profesinę kompetenciją ne mažiau 

kaip 16 akademinių valandų per metus.  

✓ Daugiau nei 16 akademinių valandų per metus profesinę kompetenciją tobulino 141 

darbuotojas. 

✓ 27 sveikatos priežiūros specialistai tobulino savo profesinę kompetenciją.  

✓ 94 darbuotojai dalyvavo mokymuose perėjimo nuo institucinės globos prie 

bendruomenėje teikiamų paslaugų, bendruomeninių paslaugų organizavimo temomis. 

✓ Įgyvendinti priemones, užtikrinančias darbuotojų saugumą mokymuose „Socialinio darbo 

praktika agresyvaus elgesio valdyme“ dalyvavo 44 darbuotojai.  

✓ Ugdant darbuotojų kompetencijas dirbti su vaikais, turinčiais  autizmo spektro sutrikimų 

9 darbuotojai dalyvavo mokymuose apie darbą su paaugliais, turinčiais autizmo spektro sutrikimų, 

13 darbuotojų dalyvavo dviejų dienų mokymuose, kuriose buvo akcentuojamas praktinis metodų 

įgyvendinimas, 82 darbuotojai dalyvavo mokymuose apie iššūkius, su kuriais susiduriama globos 

namuose dirbant su asmenimis, turinčiais autizmo spektro sutrikimų.  

✓ Siekiant pagerinti bendravimą ir bendradarbiavimą tarp komandos narių ir komandos 

darbo efektyvumą 16 darbuotojų dalyvavo komandos supervizijos procese.  

✓ Įrengtas interaktyviosios veiklos kabinetas, skirtas saugios ugdomosios aplinkos 

sukūrimui ilgalaikę, trumpalaikę ir (ar) dienos socialinę globą gaunantiems vaikams ir suaugusiems 

asmenims su negalia. Ugdomąją aplinką sudaro šviesos, garsų, vaizdų ir kiti elementai, kabinete 

naudojami interaktyvūs įrenginiai, skirti lavinti  judesių koordinavimą, reakciją bei loginį mąstymą. 

✓  Per 2019 metus įvyko 190 socialinių darbuotojų, socialinę globą teikiančių darbuotojų 

susirinkimai, kuriuose analizuojama įstaigos veikla, nagrinėjamos problemos ir jų sprendimo būdai. 

✓ Suremontuota posėdžių salė, kurioje vyksta darbuotojų susirinkimai ir mokymai, įsigytos 

priemonės – projektorius, pastatoma lenta (rašymui, mokomosios medžiagos demonstravimui).  

✓ Įsigytas motoblokas, pagerinantis ūkio padalinio darbuotojų darbo krūvį: rotacinė 

žoliapjovė, priekaba, freza, stumdymo peilis (sniegui, lapams). 

✓ Atliktas darbuotojų psichosocialinių veiksnių vertinimo tyrimas. 

✓ Įgyvendinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 

2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų 
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judėjimo buvo atliktas tvarkomų asmens duomenų auditas, įstaigos vidaus dokumentai peržiūrėti ir 

pritaikyti pagal įsigaliojusį reglamentą, užtikrintas įstaigoje gyvenančių ir kitų asmenų, gaunančių 

paslaugas, asmens duomenų saugumas.  

✓ Vykdyti struktūriniai pertvarkymai: panaikinta 1,5 etato aptarnaujančio personalo (1 

darbininko etatas ir 0,5 kirpėjo etato) ir 1,5 etato padidintas socialinio darbuotojo padėjėjų etatų 

skaičius.  

 

BIUDŽETO ASIGNAVIMAI 

 

2 lentelė. Biudžeto asignavimai 2018 – 2019 m.  
Eil. 
Nr. 

Straipsniai 2018 m. 2019 m. 

Suma, EUR. Suma, EUR. 

A. Pagrindinės veiklos pajamos 3564366,10 3563315,23 

I. Finansavimo pajamos 2759929,71 2630238,15 

I.1. Iš valstybės biudžeto  2576552,64 2396596,32 

I.2. Iš savivaldybių biudžetų  136625,44 173127,35 

I.3. Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 
lėšų 

4104,11 3361,25 

I.4. Iš kitų finansavimo šaltinių 42647,52 57153,23 

II. Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos   

III. Pagrindinės veiklos kitos pajamos  804436,39 933077,08 

III.1. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 804436,39 933077,08 

III.2. Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma   

B. Pagrindinės veiklos sąnaudos -3532850,35 -3572830,88 
 

I. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -2666960,09 -2674929,27 

II. Nusidėvėjimo ir amortizacijos -84590,53 -108278,08 

III. Komunalinių paslaugų ir ryšių -192564,39 -178967,88 

IV. Komandiruočių -3193,90 -2051,26 

V. Transporto -20530,15 -23350,37 

VI. Kvalifikacijos kėlimo -23022,25 -11692,16 

VII. Paprastojo remonto ir eksploatavimo -24842,31 -20929,67 

VIII. Nuvertėjimo ir nurašytų sumų -153,00  

IX. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -438825,73 -460760,08 

X. Socialinių išmokų   

XI. Nuomos -15687,74 -14940,00 

XII. Finansavimo   
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XIII. Kitų paslaugų -62465,31 -76931,29 

XIV. Kitos -14,95 -0,82 

C. Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas 31515,75 -9515,65 

D. Kitos veiklos rezultatas -83,13 -80,58 

I.  Kitos veiklos pajamos   

II. Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos -83,13 -80,58 

III.  Kitos veiklos sąnaudos   

E. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas   

F. Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos 
klaidų taisymo įtaka 

  

G. Pelno mokestis   

H. Grynasis perviršis ar deficitas prieš nuosavybės 
metodo įtaką 

31432,62 -9515,65 

I. Nuosavybės metodo įtaka   

J. Grynasis perviršis ar deficitas 31432,62 -9515,65 

I. Tenkantis kontroliuojančiajam subjektui   

II. Tenkantis mažumos daliai   

 

ĮGYVENDINTOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMO PRIEMONĖS  

 

2019 metais toliau kryptingai tęsiamas deinstitucionalizacijos procesas – balandžio mėn. 

įsteigti dar vieni grupinio gyvenimo namai vaikams su negalia. 2019 metais paslaugos 

bendruomenėje buvo teikiamos 6 grupinio gyvenimo (bendruomeniniuose) namuose (3 – vaikams 

su negalia, 3 – suaugusiems asmenims su negalia). Pateikta paraiška projektui „Nuo globos link 

galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra“ apsaugotos būsto paslaugai 2 asmenims, įstaiga 

atrinkta projekto partneriu. Tačiau ne mažesnis dėmesys skiriamas ir darbo organizavimui 

stacionariame globos namų padalinyje, gyvenimo sąlygų gerinimui, inovatyvių priemonių diegimui. 

Bendradarbiaujant su Nyderlandų specialistais toliau kryptingai tęsiamas agresyvaus elgesio 

valdymo socialiniame darbe metodų diegimas praktikoje. Daug dėmesio skirta darbuotojų 

kompetencijų stiprinimui, siekiant užtikrinti kokybiškų paslaugų teikimą. Tiek globos namuose, tiek 

grupinio gyvenimo (bendruomeniniuose) namuose gyvenantys asmenys aktyviai naudojasi 

bendruomenėje teikiamomis paslaugomis, palaikomi ryšiai su kitomis paslaugas teikiančiomis 

organizacijomis, dalyvaujama įvairiose bendruomeninėse veiklose bei iniciatyvose.  
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GRUPINIO GYVENIMO (BENDRUOMENINIAI) NAMAI VAIKAMS SU NEGALIA 

2019 m. balandžio mėn. įsteigti 

grupinio gyvenimo (bendruomeniniai) namai 

vaikams su negalia Panerių g., Kaune. 

Darbuotojų komanda perėjimui prie 

bendruomenėje teikiamų paslaugų ruošėsi 

2018 m., mokymų metu aptartos darbuotojų 

funkcijos, dirbant grupinio gyvenimo 

(bendruomeniniuose) namuose, aptartos 

galimos kasdienės situacijos, jų sprendimo 

būdai. Namuose apsigyveno 5 berniukai, kai 

kurie iš jų turintys elgesio – emocijų sutrikimų. 

Vaikai dalyvavo kuriant namų aplinką, išsakė savo norus, rinkosi 

kambarius ir labai nekantravo, kada galės įsikelti. Kadangi tai jau 

ne pirmi bendruomeninio gyvenimo namai, pieš įsikeliant į namą 

buvo aptarta daug praktinių situacijų, veiklos analizavimo 

klausimų. Netrukus išryškėjo ir pirmieji gyvenimo 

bendruomenėje privalumai – vaikai tapo daug ramesni, 

rūpestingesni (rūpinosi vieni kitais, namų aplinka), mokėsi 

tvarkytis, prižiūrėti namų aplinką, gamintis maistą, apsipirkti 

parduotuvėje, atsirado namų jausmas, daug turiningesnis tapo vaikų laisvalaikis.  

          

               Socialinė darbuotoja atsiliepia:  

      „Pradėję gyventi naujuose namuose 

pastebėjome vaikų motyvaciją rūpintis 

namais, aplinkos gerbūviu. Vaikai 

globoja vienas kitą, padeda vienas kitam 

ir labai didžiuojasi, kad  išsikraustė iš 

globos namų“. 
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UŽIMTUMAS BENDRUOMENĖJE  

Vienas iš vykdomos veiklos prioritetų – siekis, kad tiek globos namuose, tiek grupinio 

gyvenimo (bendruomeniniuose) namuose gyvenantys asmenys aktyviai naudotųsi bendruomenėje 

teikiamomis paslaugomis, įsitrauktų į kitų organizacijų veiklas ar projektus. Tęsiame 

bendradarbiavimą su įvairiomis Kauno miesto neįgaliųjų organizacijomis, kurios orientuotos į 

asmenų su negalia savarankiškumo ugdymą, laisvalaikio veiklų užtikrinimą, taip pat aktyviai 

dalyvaujame mieste organizuojamuose kultūros, pramoginiuose ar sporto renginiuose.  

Siekiant užtikrinti dienos užimtumo ir socialinės reabilitacijos 

paslaugas 2019 m. buvo pasirašyta sutartis su VšĮ „Būkime drauge“. 

Paslaugos buvo teikiamos 30 asmenų (23 asmenims, gyvenantiems 

globos namuose ir 7 asmenims, gyvenantiems grupinio gyvenimo 

namuose). Kasdien į veiklas bendruomenėje išvykdavo nuo 7 iki 10 

globos namuose gyvenančių asmenų.  Paslaugos organizuojamos 

skatinant asmenų savarankiškumą bei 

ugdant įgūdžius, reikalingus kasdieniniam 

gyvenimui: gyventojai ugdė savarankiškumo, savitvarkos, socialinius 

įgūdžius namų aplinkoje (virtuvėje, sode, darže), mokėsi spręsti kasdienes 

problemas, plėtojo suvokimą apie sveiką gyvenseną ir savęs priežiūrą, 

orientavimąsi ir judėjimą aplinkoje, mokėsi bendruomeninių įgūdžių 

(naudojimasis viešu transportu, vykimas apsipirkti į parduotuvės, 

lankymasis viešose vietose), bendravo su 

vietos žmonėmis, lankėsi 

bendruomenės renginiuose, 

formavo darbinius įgūdžius 

užimtumo metu, lavino 

kūrybiškumą gaminant 

įvairius darbelius. 

 

 

 



VILIJAMPOLĖS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI 

 

  

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 10 

 

3 lentelė. Grupinio gyvenimo (bendruomeninių) namų gyventojų užimtumas bendruomenėje 

Grupinio 

gyvenimo 

(bendruomeniniai) 

namai 

 

Užimtumo veiklos bendruomenėje 

 

Putvinskio g.  

(vaikai) 

➢ 6 vaikai kartą per savaitę lankosi Kauno m. Vinco Kudirkos 

viešojoje bibliotekoje, kurioje vyksta edukaciniai užsiėmimai, pasakų 

skaitymas, aptarimas;  

➢ 2 vaikai du kartus per savaitę lankosi VšĮ Psichologinės paramos 

ir konsultavimo centro vaikų dienos centre; 
➢ 1 vaikas kartą per savaitę Kauno J. Laužiko mokykloje lanko 

chorą. 

➢ 1 vaikas kartą per savaitę Kauno J. Laužiko mokykloje lanko 

keramikos būrelį; 

➢ 6 vaikai kartą per savaitę lankosi Kauno paveikslų galerijoje 

(dailės terapijos užsiėmimai); 
➢ 4 vaikai kartą per mėnesį savaitgaliais lankosi Nacionaliniame 

Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejuje, kuriame vyksta 

įvairūs edukaciniai užsiėmimai; 

➢ 2 vaikai kartą per metus dalyvauja rožinio kaspino paramos 

bėgime prieš krūties vėžį;  
➢ 6 vaikai vasaros atostogų metu vyko į stovyklas (kaimo sodyboje, 

prie jūros).  

Panerių g.  

(vaikai) 

➢ 2 vaikai treniruojasi Lietuvos specialiosios olimpiados komitete 

(futbolo treniruotės); 

➢ Kauno m. Vinco Kudirkos viešojoje bibliotekoje vyko interaktyvūs 

žaidimai, susitikimas su bendruomenės pareigūne, pravestos 

prevencinės programos;  
➢ Vasaros atostogų metu 5 vaikai dalyvavo Kauno miesto 

savivaldybės organizuojamose užsiėmimuose „Kauno vaikų vasara“ , J. 

Grušo meno mokyklos organizuotose vilnos vėlimo ir tapybos darbų 

užsiėmimuose;  

➢ 5 vaikai vasaros atostogų metu vyko į stovyklas (kaimo sodyboje, 
prie jūros).  

Viduklės g.  

(vaikai) 

➢ Name gyvena vaikai, turintys autizmo spektro sutrikimų, dėl savo 

negalios ypatumų bendruomeninėse veiklose nedalyvauja. 2 kartus per 

savaitę name lankosi taikomosios elgesio analizės (ABA) terapeutas.  

➢ 2019 m. balandžio mėn. name gyvenantys vaikai ir specialistai 

prisijungė prie VšĮ „Lietaus vaikai“ inicijuotos akcijos „Supratimo 
medžio“ sodinimo, skirto paminėti pasaulinę autizmo supratimo dieną.  

Naujakurių g.  

(suaugę) 

➢ 6 gyventojai du kartus per savaitę lankė VŠĮ „Būkime drauge“; 

➢ 5 gyventojai vieną kartą per savaitę lankė Kauno „Arkos“  

bendruomenę 

Perlojos g. (2)  

(suaugę)  

➢ 8 asmenys 2 kartus per savaitę  vasaros metu (birželio – rugpjūčio 

mėn.), 5 kartus per savaitę lankė VŠĮ  „Vilties žiedą“ (dalyvavo projekte 

„Atrask ir įgalink save profesinėje veikloje“). 

➢ 8 asmenys rugsėjo – birželio mėn. 2 kartus per savaitę lankė  

Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centrą (dailės, linijinių šokių ir 
pilateso užsiėmimus ). 

➢ 8 asmenys vieną kartą per savaitę lanko edukacinius užsiėmimus 

V. Kudirkos viešosios bibliotekos Panemunės padalinyje. 
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INTERAKTYVIOSIOS VEIKLOS KABINETAS 

 

Tarptautinės Vilniaus Moterų asociacijos paramos lėšomis 2019 m. įrengta nauja ugdomoji 

erdvė globos namuose – interaktyviosios veiklos kabinetas. Interaktyviosios veiklos kabinetas 

skirtas saugios ugdomosios aplinkos sukūrimui ilgalaikę, trumpalaikę ir (ar) dienos socialinę globą 

Vilijampolės socialinės globos namuose gaunantiems vaikams ir suaugusiems asmenims su negalia.  

 

 

Interaktyviosios veiklos kabineto veiklos skirtos pojūčių stimuliavimui, naudojamos priemonės 

didina funkcionalumą, judėjimo galimybes, judesių koordinaciją, reakciją, loginį mąstymą, 

sąmoningumą ir dėmesį, pagerina atmintį, pažinimą ir kalbą, perteikia mokymąsi per žaidimus, mažina 

agresijos pasireiškimo tikimybę, nerimą ir blaškymąsi, suteikia nusiraminimą, moko suvaldyti emocijas.  

 

Kabinete naudojami interaktyvūs įrenginiai, skirti lavinti  judesių koordinavimą, reakciją bei 

loginį mąstymą: 

➢ Interaktyvios edukacinės grindys „Funtronic“ – priemonė, skirta lavinti judesių 

koordinavimą, reakciją bei loginį mąstymą. Interaktyvių grindų pagalba lavinami judesiai, 

matematiniai, pažintiniai gebėjimai, socialiniai įgūdžiai.  
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➢ Sensorinės plytelės – vizualinis ir taktilinis efektas, liečiant, 

spaudant tiek kojomis, tiek rankomis. Vizualinė ir lytėjimo patirtis, 

kuri skatina judėti ir tyrinėti paviršius. Tai labai plonos grindų plytelės 

su tekančiomis spalvomis, kurios sukasi aplink, kol judinamos.    

➢  Šviesos stalas – skirtas 

kūrybai, žaidimui ir pažinimui. 

Šviesa pritraukia, padeda 

sukaupti dėmesį, sužadina 

smalsumą, stimuliuoja protinę veiklą. Ant šviesos staliuko 

asmuo laisvai reiškia individualų pasaulio suvokimą, 

derindamas aplinkoje randamas medžiagas, formas ir spalvas.  

➢ Spalvų gaudyklės skydas Combo – atminties 

lavinimui, spalvų atpažinimui, motorinių įgūdžių 

gerinimui.  

➢ Sienos skydas – skirtas sukurti sensorinei 

aplinkai, naudojamas vaizdinei, garsinei ir lytėjimo 

stimuliacijai. Naudojant sienos skydą skatinamas 

iniciatyvumas, vizualus stebėjimas, koordinavimas 

rankomis ir akimis bei priežasties ir pasekmės 

poveikis ir sąveika. 

➢ Muzikinis žaidimas Hip Hop veiklos takelis – atminties lavinimui, spalvų atpažinimui, 

motorinių įgūdžių gerinimui. Programos skatina judėjimą, kūrybiškumą, klausymosi įgūdžius, 

prasmingą veiklą ir priežasties ir pasekmės supratimą. 

➢ Didelės kaladėlės – statant dideles kaladėles 

lavinama ne tik rankų, bet ir viso kūno judesiai, gerinama 

koordinacija bei lavinama vaizduotė.  
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SOCIALINIO DARBO PRAKTIKA AGRESYVAUS ELGESIO VALDYME 

Siekiant diegti naujas praktikas ir darbo metodus veiklos tobulinimui pasitelkti užsienio 

praktikai. 2018 m. bendradarbiaujant su Nyderlandų specialistų Marco Dieleman, pradėjome 

mokymus apie agresyvaus elgesio valdymo metodikų taikymą. 2018 m. mokymai vyko keliais 

etapais – pirmiausia pristatyta bendra teorija, toliau dirbta su komanda, kuri apmokoma specialių 

žinių ir technikų, kad galėtų toliau patys tęsti mokymus įstaigose. Prie mokymų prisijungė ir kitų 

organizacijų atstovai (Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro, „Patria“ ir Lietuvos sveikatos 

mokslų universiteto atstovai), o vėliau aptartas ir programos tęstinumo poreikis, programos 

vertinimas ir tolimesni žingsniai vykdant kelių organizacijų bendradarbiavimą. 2019 m. 

bendradarbiavimas sėkmingai tęsiamas. Globos namuose tęsiami mokymai ,,Socialinio darbo 

praktika agresyvaus elgesio valdyme“, kurių tikslas – didinti individualios priežiūros personalo 

profesinę kompetenciją, suteikiant žinių apie proto ir (ar) psichikos negalią turinčius asmenis, jų 

poreikius, elgesio ypatumus, ugdyti agresyvaus elgesio valdymo gebėjimus dirbant komandoje su 

kitais globos namų specialistais.  

Nuo 2018 m. globos namuose suformuota specialistų komanda, kurie vykdo ir nuolat 

tobulina agresyvaus elgesio valdymo mokymų programą, reguliariai vykdomuose susitikimuose 

aptaria su kokiais iššūkiais susiduria ne tik mokymų metu, bet ir darbo praktikoje, darbinėse 

situacijose. Specialistai gilina žinias apie agresyvaus elgesio formas, priežastis ir prevenciją, 

tobulina įgūdžius, susijusius su  agresyvaus elgesio valdymo technikomis. Šiuo metu komandą 

sudaro 8 aktyvūs nariai, kurie veda mokymus, organizuoja susitikimus, gilina žinias šia tema, gerina 

savo įgūdžius ir nuolat tobulina mokymų programą.  

Komandos treneriai 2019 m. vedė 16 val. 

trukmės mokymus globos namuose:  

➢ 2019 m. balandžio 10 – 11 d. 

(mokymuose dalyvavo 21 asmuo, tarp kurių buvo ne tik 

globos namų darbuotojai, bet ir keli specialistai 

dirbantys „Patria“ organizacijoje); 

➢ 2019 m. lapkričio 26 ir gruodžio 3 d. 

(mokymuose dalyvavo 15 darbuotojų). 
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Kiekvieno mėnesio pirmą ir trečią antradienį  globos namuose organizuojami susitikimai 

su darbuotojais, dalyvavusiais ,,Socialinio darbo praktika agresyvaus elgesio valdyme“ mokymuose. 

Susitikimų tikslas – gilinti žinias, prisiminti agresyvaus elgesio valdymo technikas ir analizuoti 

situacijas, susijusias su agresyviu elgesiu. 

Svarbu paminėti, kad globos namų specialistai nuolat kelia kvalifikaciją ir dalyvauja kitų 

organizacijų mokymuose, susijusiuose su agresyvaus elgesio valdymu:  

➢ 2019 m. sausio 18 – 19 d. 2 treneriai dalyvavo Krizių prevencijos instituto 

organizuojamuose mokymuose ,,Agresijos prevencija ir valdymas“ (24 val.);  

➢ 2019 m. gruodžio 11 d. 2 treneriai dalyvavo VŠĮ Mokymų ir psichologinio 

konsultavimo centro organizuotose mokymuose ,,Smurto prevencija ir intervencija socialiniame 

darbe“ (6 val.).  

➢ 2019 m. gegužės 13 – 20 d. 3 mokymų 

treneriai, kartu su dar 2 „Patria“ atstovais vyko į komandiruotę 

Nyderlanduose, kur neįgaliųjų organizacijoje 

„Reinaerde“ dalinosi patirtimi, gilino žinias ir tobulino 

agresyvaus elgesio valdymo metodikas. Praktinių mokymų 

metu buvo tobulinami mokymų vedimo įgūdžiai, 

sprendžiamos realios situacijos, mokinamasi reflektuoti esant 

ne tik darbuotojo, bet ir įsijaučiant į kliento vaidmenį. 

Mokymų metu buvo skatinama savianalizė, mokoma atpažinti 

savo reakcijas ir elgesį kritinių situacijų metu, įvardinant, 

kokią įtaką specialisto reakcijos gali turėti agresyvaus elgesio 

valdymo 

metu. 
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KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS IR SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ ATESTACIJA 

Teikiamų paslaugų kokybę užtikrina darbuotojų gebėjimai, žinios, taikomi metodai. 

Todėl ypač daug dėmesio skiriama darbuotojų kvalifikacijos kėlimui, kompetencijų ugdymui. 

Kiekvienais metais sudaromas darbuotojų kvalifikacijos kėlimo planas, išryškinant sritis, kuriose 

kyla poreikis ugdyti tam tikras kompetencijas ar įgyti žinias darbui su proto ar psichikos negalią 

turinčiais asmenimis.   

2019 m. skirtas dėmesys komandinio darbo, socialinių darbuotojų vadovavimo 

kompetencijų stiprinimui, darbo metodams.  Darbuotojai dalyvavo pertvarkomų įstaigų darbuotojų 

kvalifikacijos mokymuose apie bendruomeninių paslaugų teikimą suaugusiems asmenims, 

turintiems proto ir (ar) psichikos negalią bei jų šeimoms, taip pat bendruomeninių vaikų globos namų 

darbuotojų pasirengimo dirbti šiose įstaigose mokymus pagal Globėjų (rūpintojų), budinčių 

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

programą, patvirtintą Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. BV-66 „Dėl Globėjų 

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

konsultavimo programos patvirtinimo“ (GIMK programa).  

 

4 lentelė. Socialinio darbo padalinio darbuotojų kvalifikacijos kėlimas 2019 m. 

Nr.  Kvalifikacijos kėlimo mokymų temos Val.  Dalyvių skaičius 

Socialiniai 

darbuotojai 

Socialinio 

darbuotojo 

padėjėjai 

Užimtumo 

specialistai 

1. Darbo metodai su autizmo spektro sutrikimus (ASS) turinčiais asmenimis  

1.1. „Globos įstaigų iššūkiai XXI amžiuje dirbant su 

vaikais, turinčiais ASS“ (VšĮ ISADD Lietuva) 

4 18 64 4 

1.2. „Darbas su paaugliais, turinčiais ASS“ (VšĮ ISADD 

Lietuva) 

4 1 8  

1.3.  „Autizmas Lietuvoje: iššūkiai ir 

sprendimai“ (Sveikatos apsaugos ministerija, 

asociacija „Lietaus vaikai“) 

6 3 3  

1.4. „Autizmo spektro sutrikimai. Asbergerio sindromas-

kaip atpažinti ir padėti“ (Kauno Pedagogų 

kvalifikacijos kėlimo centras) 

6 4   

1.5. „Autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų ugdymas 

Lietuvoje. Misija (ne) įmanoma“ (Kauno Pedagogų 

kvalifikacijos kėlimo centras) 

6 10 2  

1.6. „Autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų ugdymas. 

Geroji patirtis“ (Kauno Pedagogų kvalifikacijos 

kėlimo centras) 

1    
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1.7. „DIR Floortime modelio taikymas autizmą turinčių 

asmenų ugdomojoje praktikoje. Įvadinis DIR 101 

kursas“ (Kauno Pedagogų kvalifikacijos kėlimo 

centras) 

6 1   

2. Užimtumo galimybės socialiniame darbe 

2.1. „Dailės terapija ir asmens sveikata“ (Lietuvos 

sveikatos mokslų universitetas) 

8 2 2  

2.2. „Dailės terapijos metodų taikymo galimybės“ (VŠĮ 

Menų terapijos centras) 

95 1   

2.3. „Žymią negalią turinčių asmenų socialinės įtraukties 

skatinimas per fizinio aktyvumo veiklą“ (Panevėžio 

švietimo centras) 

6   2 

2.4. Mokslinė-praktinė konferencija „Menų terapijos ir 

neurologijos mokslo ir praktikos integracija“. 

5 1   

2.5. „Grindų rutulys Lietuvos specialiosios olimpiados 

judėjime. Grindų rutulio individualūs technikos 

testai“ (Lietuvos specialiosios olimpiados komitetas) 

4   1 

3.  Supervizijos 

3.1. Grupės supervizija (Lietuvos profesinių santykių 

konsultantų asociacija) 

20 1   

4.  Vadovavimas ir strateginis planavimas  

4.1.  „Vaikų globos namų darbuotojų komandiniai 

mokymai“ (VšĮ „Kitokie projektai“) 

24 15   

4.2.  „Praktikos vadovo (mentoriaus) vaidmuo ir 

didaktinė kompetencija“ 

40   1 

5.  Geros patirties perėjimas: Olandijos agresijos valdymo metodas  

5.1. Stažuotė – mokymai Reinaerde įstaigoje, 

Olandijoje    

30 1   

6. Komandinio darbo gebėjimų stiprinimas (grupės komandai) 

6.1. „Socialinių paslaugų įstaigų, teikiančių mišrias ir 

nestacionarias socialines paslaugas, darbuotojų 

komandiniai mokymai“ (VšĮ „Kitokie projektai“) 

4 2 10 1 

7.  Konfliktų valdymas 

7.1. „Socialinis darbas - žmonių tarpusavio santykių 

profesija?!“ (Vytauto Didžiojo universitetas) 

3 17 2 1 

7.2. „Pykčio laboratorija“ (MB „Patirtys ir idėjos) 16  1  

8.  Streso valdymas, perdegimo sindromo prevencija 

8.1. „Kaip neperdegti, teikiant emocinę 

paramą“ (Pagalbos moterims linija) 

16  1  

8.2. „Savižudybių prevencija ir psichikos sveikatos 

stiprinimas“ (Kauno pedagogų kvalifikacijos kėlimo 

centras) 

6 10 3  

8.3. SafeTalk: Pasirengimo pastebėti savižudybės pavojų 

mokymai 

4  1  

8.4. „Krizė. Pagalba konsultantui“ (Kauno pedagogų 

kvalifikacijos kėlimo centras) 

37 1   

8.5. „Psichologinė krizė. Pagalbos metodai ir 

būdai“ (Kauno pedagogų kvalifikacijos kėlimo 

centras) 

5 1   

8.5. Profesiniai mokymai „Fizinė sveikata ir 

psichologiniai niuansai“ 

24   1 

9.  Vaiko teisių apsauga ir atstovavimas, prievartos prieš vaikus prevencija ir intervencija, darbo 

su vaikais metodai 

9.1. „Kūniškumas ir seksualumas 

konsultacijose“ (Kolpingo kolegija) 

6 1 3  

9.2. Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo 

tarnybos prie SADM  mokymai, skirti 

52 5 15  
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bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams ir 

šeimynų dalyviams, pagal Globėjų (rūpintojų), 

budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų 

globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo 

programą (GIMK) 

9.3. „Smurto prevencija ir intervencija“ (Kolpingo 

kolegija) 

6 1 1 1 

9.4 „Šeimos konferencijos metodo koordinatoriaus 

teoriniai ir praktiniai mokymai“ (Valstybės vaiko 

teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos) 

32 1   

10.  Darbo metodai su paaugliais 

10.1.  „Kada internetas tampa pavojingu. Atpažinkime 

nepilnamečių verbavimą ir išnaudojimą“ (Kauno 

Pedagogų kvalifikacijos kėlimo centras) 

6 2 2  

10.2. „Vaikų ir paauglių pyktis. Kaip reaguoti ir 

dirbti“ (Kolpingo kolegija) 

6  1  

11.  Darbo metodai su psichikos ir emocijų sutrikimų turinčiais asmenimis 

11.1. „Socialinio darbo metodai dirbant su psichikos 

sutrikimus turinčiais asmenimis“ (Minčių dėlionė) 

8 17 62 7 

11.2. „Savižudybių prevencija ir psichikos sveikatos 

stiprinimas“ (Kauno Pedagogų kvalifikacijos kėlimo 

centras) 

6  2  

11.3.  „Nepalik nei vieno nuošalyje“ (Vilniaus 

universitetas, žmonių su Dauno sindromu ir jų 

globėjų asociacija) 

3 5   

12.  Projekto „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų 

paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“ organizuoti mokymai  

12.1. „Bendruomeninių paslaugų teikimas suaugusiems 

asmenims, turintiems proto ir/ar psichikos negalią 

bei jų šeimoms“ 

24 21 54 6 

12.2. „Bendruomeninių paslaugų teikimas likusiems be 

tėvų globos vaikams (įskaitant kūdikius), 

patiriantiems riziką vaikams, turintiems proto ir/ar 

psichikos negalią vaikams bei jų šeimoms“ 

24 4 20  

13.  Socialinių įgūdžių ugdymo metodai 

13.1. „Praktinis metodų įgyvendinimas“ (VšĮ ISADD 

Lietuva) 

8 4   

13.2. „Asmenų, turinčių negalią integracija į darbo rinką: 

socialinio verslo galimybės“ (Lietuvos sutrikusios 

psichikos žmonių globos bendrija) 

5 1   

13.3. „4-oji Vilniaus savižudybių intervencijos metodų 

konferencija“ (Vilniaus universitetas, Vilniaus 

psichikos sveikatos centras) 

8 1   

13.4. Konferencija „1 iš 4: Priklausomybės“ (Lietuvos 

Psichologijos studentų asociacija) 

6 1   

14. Įžanginiai socialinio darbuotojo padėjėjų mokymai 

14.1. Specialiosios socialinio darbuotojo padėjėjo 

kompetencijos, dirbant su negalią turinčiais 

asmenimis (Vilijampolės socialinės globos namai) 

40  25  

15. Individualios priežiūros personalo periodinės profesinės kompetencijos tobulinimo programa  

15.1. „Socialinio darbo praktika agresyvaus elgesio 

valdyme“ (Vilijampolės socialinės globos namai) 

16 5 24 1 

16. Kiti kvalifikacijos kėlimo mokymai  

16.1. „Specialiosios pedagoginės ir psichologinės pagalbos 

SUP turintiems mokiniams patirtis Vengrijos 

bendrojo ugdymo“ (Kauno rajono švietimo skyrius) 

24  2  
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16.2. „Savanorius priimančių organizacijų susitikimas, 

skirtas stiprinti kuratorių kompetencijas dirbti su 

savanoriais“ (VŠĮ Actio Catholica Patria) 

6 1   

16.3. „Emocinio intelekto stimuliavimo metodai ir formos 

ikimokyklinėje, priešmokyklinėje įstaigoje: 

Amerikos, Švedijos ir Belgijos patirtis“ (Kauno 

pedagogų kvalifikacijos kėlimo centras) 

6 1   

16.4. „Pasitikėjimo – pripažinimo santykis 

savanorystėje“ (Kauno „Arkos“ bendruomenė) 

2 1   

16.5. „Paliatyvios pagalbos aktualijos“ (Sveikatos 

priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų 

centras) 

40 1 1  

16.6. „Ligonių sielovada sveikatos priežiūros 

sistemoje“ (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas) 

6 3   

16.7. „Europos Sąjungos investicijų teikiamos galimybės 

neįgaliųjų reikmėms“ (Lietuvos žmonių su negalia 

sąjunga) 

8 3   

16.8.  Dėl techninės pagalbos priemonių įsigijimo 

neįgaliesiems (Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerija) 

4,5 4  1 

16.9. „Kompleksinių integruotų psichosocialinių paslaugų 

užtikrinimo galimybės: neįgalumo nustatymo 

tvarkos pokyčiai“ (Lietuvos sveikatos mokslų 

universitetas) 

8 1   

 

Socialiniai darbuotojai taip pat skatinami siekti didesnės profesinės kompetencijos, 

siekiama didinti socialinių darbuotojų atsakomybę už darbo rezultatus, skatinama domėtis ir diegti 

socialinio darbo naujoves. Globos namuose parengtas ne tik socialinių darbuotojų kvalifikacijos 

kėlimo, bet ir atestacijos planas. Per 2019 m. kvalifikacinę kategoriją įgijo  4 socialinės darbuotojos, 

socialinio darbo padalinio vadovė ir dienos socialinės globos padalinio vadovė.  

 

5 lentelė. Kvalifikacinės kategorijos 2019 m. gruodžio mėn. duomenys 

 

 

 

Kvalifikacinė kategorija  

Direktoriaus 

pavaduotojas 

socialiniam 

darbui 

 

Socialinio 

darbo 

padalinio 

vadovas 

Dienos 

socialinės 

globos 

padalinio 

vadovas 

Vyriausiasis 

socialinis 

darbuotojas 

Socialinis 

darbuotojas 

 

Socialinis darbuotojas 

- - - - 2 

Vyresnysis socialinis 

darbuotojas 

1 1 1 1 8 

Socialinis darbuotojas 

ekspertas 

- - - - - 
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PLANUOJAMO LAIKOTARPIO VEIKLOS PRIORITETAI   

2019 metais teikėme informaciją, duomenis ir siūlymus dėl Kauno regiono socialinių 

paslaugų infrastruktūros tinklo plėtros, susijusios su Vilijampolės socialinės globos namų pertvarka . 

2019 m. gruodžio mėn. patvirtintas Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų 

asmenims su proto ir psichikos negalia plėtros Kauno regione investicinis projektas, kuriame 

numatytos konkrečios priemonės ir Vilijampolės socialinės globos namų pertvarkai. Todėl 

planuojamo laikotarpio veiklos prioritetai glaudžiai susiję su šių priemonių įgyvendinimu 

(specializuotos slaugos ir socialinės globos padalinio ir grupinio gyvenimo (bendruomeninių) namų 

steigimu).  

Artimiausio laikotarpio veiklos prioritetai:  

➢ projektinio pasiūlymo ir paraiškos pagal 2014-2020 ES investicijų veiksmų 

programos priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į 

infrastruktūrą“ parengimas, pasirengimo darbai projekto įgyvendinimui;  

➢ apsaugoto būsto paslaugos teikimas (įgyvendinant projektą „Nuo globos link 

galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra”); 

➢ patalpų Juozapavičiaus pr. 34, Kaune pritaikymas specializuotos slaugos ir socialinės 

globos padalinio steigimui;  

➢ darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ir kompetencijų didinimas, komandinio darbo 

tobulinimas;  

➢ bendradarbiavimas su Lietuvos ir užsienio ekspertais, socialiniais parneriais ieškant 

sprendimų paslaugų kokybei gerinti.  

 

___________________ 

 

PAPILDOMA INFORMACIJA  

Informacija apie darbuotojų atlyginimus, biudžeto vykdymo ataskaitos, kita svarbi finansinė ir su  įstaigos 
veikla susijusi informacija pateikiama globos namų interneto svetainėje http://www.vilijampolessgn.lt  

  
Vilijampolės socialinės globos namai 
 

  http://www.vilijampolessgn.lt 

http://www.vilijampolessgn.lt/
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