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Kėdainių vaikų globos namų „Saulutė“ direktoriaus
2016 m . vasario 19 d. įsakymu Nr. V-33A

KĖDAINIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMAI „SAULUTĖ“
________________________________________________________
(savivaldybės administracijos, seniūnijos, savivaldybės biudžetinės įstaigos pavadinimas)

2016 METŲ VEIKLOS PLANAS
Kėdainių vaikų globos namai „Saulutė (toliau – Globos namai) yra Kėdainių rajono
savivaldybės viešasis juridinis asmuo, veikiantis kaip biudžetinė įstaiga. Globos namai įsteigti
Kėdainių rajono valdybos 1991 m. rugpjūčio 14 d. potvarkiu Nr.178 pv „Dėl vaikų namelių
steigimo“, reorganizavus Kėdainių pirmąjį vaikų lopšelį-darželį į vaikų globos namus „Saulutė“.
Veiklos pradžia – 1991 m. rugsėjo 1 d.
Globos namai yra ne pelno siekianti biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Valstybės ir
savivaldybės biudžeto. Globos namų savininkas yra Kėdainių rajono savivaldybė, steigėjo teises ir
pareigas įgyvendina Kėdainių rajono savivaldybės taryba.
2015 m. liepos 3 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-168 patvirtintas strateginio
planavimo Savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), kuris reglamentuoja
Savivaldybės strateginio planavimo sistemą, strateginio planavimo dokumentų struktūrą, rengimą,
svarstymą, tvirtinimą ir tikslinimą, įgyvendinimo stebėseną, ataskaitų dėl strateginio planavimo
dokumentų įgyvendinimo rengimą ir svarstymą, Savivaldybės gyventojų įtraukimą į jų rengimą,
svarstymą ir įgyvendinimo priežiūrą bei viešinimą ir kt.
2015 m. gruodžio 30 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-168 patvirtintas Savivaldybės
2016-2018 m. strateginis veiklos planas – 3 metų trukmės strateginio planavimo dokumentas,
detalizuojantis Savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2020 metų tikslų ir uždavinių
įgyvendinimą, kuris sudarytas atsižvelgiant į planuojamus Savivaldybės finansinius ir
žmogiškuosius išteklius.
Savivaldybės 2016-2018 m. strateginiame veiklos plane pateikta institucijos misija, veiklos
prioritetai, strateginiai pokyčiai, tikslai, uždaviniai ir priemonės, aprašyta 11 vykdomų programų ir
nurodytos planuojamos lėšos joms įgyvendinti, numatyti vertinimo kriterijai programose numatytų
priemonių įgyvendinimo stebėsenai vykdyti. Kėdainių rajono savivaldybės strateginio veiklos plano
rengimo procesas susijęs su Savivaldybės metinio biudžeto rengimu.
2016 m. vasario 12 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-1 patvirtintas Savivaldybės
2016 m. biudžetas.
Globos namų metinis planas – Savivaldybės 2016-2018 m. strateginio veiklos plano
programų ar jų dalies (tikslų ar uždavinių, atskirų priemonių), už kurias atsakinga įstaiga,
įgyvendinimą detalizuojantis dokumentas, kuris parengtas atsižvelgiant į Savivaldybės 2016 m.
biudžete skirtus asignavimus.
Globos namų metinis planas parengtas siekiant efektyviai panaudoti turimus bei
planuojamus gauti finansinius, materialiuosius ir darbo išteklius, užsibrėžtiems tikslams pasiekti,
atlikti veiklos stebėseną ir atsiskaitymą už rezultatus.
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MISIJA
Plėtoti vietos savivaldą ir kokybišką viešųjų paslaugų teikimą, užtikrinant darnų viso rajono
vystymąsi bei Kėdainių krašto bendruomenės poreikių ir interesų tenkinimą.
Kėdainių vaikų globos namai „Saulutė“, vykdydami jiems pavestas funkcijas, dalyvauja
įgyvendinant šiuos Savivaldybės veiklos prioritetus, strateginius tikslus bei veiklos
programas:

VEIKLOS PRIORITETAI
I prioritetas. Žmogiškųjų išteklių ugdymas ir tobulinimas, gyventojų socialinio saugumo
užtikrinimas.

STRATEGINIAI TIKSLAI IR JUOS GYVENDINANČIOS PROGRAMOS
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strateginis tikslas. Sukurti saugią socialinę aplinką, teikiant kokybiškas švietimo ir ugdymo,
sveikatos apsaugos, kultūros, sporto ir kitas įstatymų numatytas viešąsias paslaugas
03 programa. Socialinės apsaugos plėtojimas

VEIKLOS APŽVALGA
Pagrindinės Globos namų veiklos rūšys:
• kita stacionarinė globos veikla (kodas 87.90);
• kita, nesusijusi su apgyvendinimu, socialinio darbo veikla (kodas 88.9).
Kėdainių vaikų globos namai ,,Saulutė“ teikia:
• stacionarias socialinės globos paslaugas vaikams, likusiems be tėvų globos, nuo 1 iki 18
metų amžiaus:
vaikų globos namų padalinyje;
grupinio gyvenimo namų vaikams, likusiems be tėvų globos;
• nestacionarias socialines paslaugas vaikams ir motinoms:
laikino apgyvendinimo namuose motinoms ir vaikams;
vaikų dienos centre.
Globos namų veiklos sritys: socialinė veikla.
Žmogiškieji ištekliai
Globos namuose patvirtinta 46,21 etato. 2015 m. gruodžio 31 d. duomenimis, dirbo 60 darbuotojų.
Etatinė struktūra, 2015 m. gruodžio 31 d. duomenimis
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Duomenys apie dirbančių socialinių darbuotojų išsilavinimą, 2015 m. gruodžio 31 d.
Aukštasis neuniversitetinis, socialinio darbuotojo arba
socialinio pedagogo kvalifikacija
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Aukštasis universitetinis, socialinio pedagogo arba
socialinio darbuotojo kvalifikacija
10
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Socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai kvalifikaciją kėlė vadovaujantis LR
socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-92 ,,Dėl socialinių
darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacinių reikalavimų, socialinių darbuotojų ir
socialinių darbuotojų padėjėjų profesinės kvalifikacijos kėlimo tvarkos bei socialinių darbuotojų
atestacijos tvarkos aprašu“.
Suorganizuoti 2 seminarai bendruomenei įstaigos mikroklimato, streso įveikos temomis.
Juos vedė psichologas, psichodramos specialistas Evaldas Karmaza.
Suorganizuota 1 supervizija (16 akademinių valandų) socialiniams darbuotojams.
Visi socialinių darbuotojų padėjėjai išklausė įžanginius kursus (po 40 akademinių valandų)
socialinių darbuotojų padėjėjams.
Visi socialiniai darbuotojai tobulinosi mokymuose ne mažiau 16 akademinių valandų per
metus, gilino žinias tam socialinio-pedagoginio darbo srityse.
Direktorė tobulino kvalifikaciją socialinio darbo vadybos srityje (16 kad. val.), vadybos
srities mokymuose ( 8 akad. val.), dalyvavo supervizijoje (16 akad. val.), darbų saugos kursuose,
civilinės saugos mokymuose (8 akad. val.), kituose mokymuose.
Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams įgijusi aukštąjį universitetinį socialinio
darbo išsilavinimą, tobulino žinias personalo valdymo srityje (16 akad. val.), kituose mokymuose.
L.e.p. direktoriaus pavaduotoja administracijai ir ūkiui įgijusi aukštąjį universitetinį išsilavinimą,
tobulinosi darbų ir gaisrinės saugos, viešųjų pirkimų, civilinės saugos srityse.
Viena socialinė darbuotoja buvo deleguota į Globėjų, įtėvių mokymo, konsultavimo (toliau
GIMK) programos mokymus siekiant įgyti globėjų, įtėvių mokytojo licenciją.
Esminiai veiklos rezultatai
2015 m. sausio 1 d. buvo pradėtos teikti socialinės bei ugdymo paslaugos vaikų dienos
centre, kurį lanko 2015 m gruodžio 31 d. duomenimis lankė 26 vaikai, 9 iš jų auga socialinės rizikos
šeimose, 16 nepasiturinčiose, socialiai remtinose šeimose. Vaikų dienos centro veikla vykdama 150
m2 patalpose.
2015 m. sausio 1 d. Kėdainių vaikų globos namuose „Saulutė“ (toliau – VGN) pradėtos
teikti socialinės priežiūros paslaugos laikino apgyvendinimo namuose motinoms ir vaikams, veikla
teikiama puikiai įrengtose ir gyvenimui pritaikytose patalpose.
2015 m. sausio 21 d. įgyta licencija socialinei globai teikti. Licencijos rūšis- institucinė
socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) vaikams su negalia, socialinės rizikos vaikams,
likusiems be tėvų globos vaikams socialinės globos įstaigoje, išskyrus šeimyną.
2015 metais atnaujinti ir sukurti nauji vidaus tvarkos dokumentai socialinės globos ir
socialinės priežiūros srityje.
2015 metais vakarienės globojamiems (rūpinamiems) vaikams buvo gaminamos šeimynų
virtuvėlėse, kuriose yra visa reikalinga buitinė technika, virtuvėlės aprūpintos maisto gamybai
reikalingais indais, nuolat papildomos.
2015 m. spalio 27 d. įgytas leidimas - higienos pasas, stacionarių vaikų ir jaunimo globos ir
slaugos įstaigos veiklos vykdymui.
2015 m. gruodžio 9 d. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kėdainių valstybinė
maisto ir veterinarijos tarnyba įvertino parengtus valgiaraščius globojamų (rūpinamų) vaikų
maitinimui ir patvirtino atnaujintą valgiaraštį globojamiems (rūpinamiem) vaikams. Nuo 2016 m.
sausio 1 d. savaitgaliais ir švenčių metu maistas bus gaminamas šeimynų virtuvėse.
40 % globojamų (rūpinamų) vaikų turi laikinuosius globėjus, pas kuriuos praleidžia šventes,
atostogas, savaitgalius. Aktyvinama vaiko globos sklaida.
2015 m. spalio 26 d. globojamų (rūpinamų) vaikų tarybos veiklos sklaida buvo vykdoma
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos organizuotoje konferencijoje Vilniuje,
kurios metu skaitytas pranešimas konferencijos dalyviams.
Dalyvauta Labdaros ir paramos fondo „Maisto bankas“ 2015 metų pavasario ir rudens
akcijose. Surinkti maisto produktai išdalinti laikino apgyvendinimo namų motinoms ir vaikams
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gyventojams ir vaikų dienos centro lankytojams. Nuo 2015 m. pradžios aktyviai bendradarbiaujama
su LPF Maisto bankas, pritraukiama labdara maisto produktais.
Vaikų dienos centre socialines ir ugdymo paslaugas gavo 26 vaikai. Organizuotas dalinis
maitinimas, pritraukiant paramą, surenkant maisto produktus LPF „Maisto bankas“ akcijų metu.
Parengtas ir įgyvendintas 2015 m. vaikų vasaros socializacijos projektas „Etnografija
rankdarbiuose“, finansuota suma – 800,00 Eur. Užimtumas organizuotas 20-čiai vaikų dienos centro
lankytojų, įstaiga įsigijo vaikų veiklai reikalingų priemonių. Vaikų dienos centre organizuoti
pozityvios tėvystės užsiėmimai šeimoms, kuriuos vedė Kėdainių Švietimo pagalbos tarnybos
socialinė pedagogė. Įrengta virtuvėlė vaikų dienos centre, nupirkti baldai, įsigyta konvekcinė
krosnis, aprūpinta virtuvės apyvokos daiktais (elektrine mobilia virykle, indais).
Visiems langams vaikų dienos centre ir laikino apgyvendinimo namuose motinoms ir
vaikams sudėti roletai.
Laikino apgyvendinimo namų motinoms ir vaikams patalpų dalis skirta Moterų krizių
centrui, kuris neatlygintinai teikia psichologo paslaugas motinoms, gyvenančioms laikino
apgyvendinimo namų motinoms ir vaikams.
Atnaujinta internetinė svetainė, aktyviai vykdoma įstaigos veiklos sklaida.
Finansinių išteklių valdymas
1 lentelė. Patvirtintų ir panaudotų asignavimų suvestinė per 2015 metus
Programa
0301

Socialinės apsaugos
plėtojimas 04
IŠ VISO:

Patvirtinti
asignavimai
2015 metams,
tūkst. Eur
(144/151)
1,1/396,3

Pašalpų
asignavimai
2015 metams
(tūkst.Eur)
(17)
108,7

Iš viso gauti
asignavimai
(2015 metams
tūkst. Eur)
(biudžetas/globa)
506,0

Panaudoti
asignavimai
(tūkst.Eur)

Panaudojimo
procentas

481,5

95,2

397,3

108,7

506,0

481,5

95,2

6,62

1,81

8,43

8,03

0,55

0,15

0,70

0,67

Iš jų vienam vaikui
metams
Iš jų vienam vaikui
mėnesiui

2 lentelė. Informacija apie biudžetinės įstaigos gautų tikslinių lėšų išlaidas 2015 m.
Išlaidos prekėms ir paslaugoms 2015 metais iš viso, tūkst. Eur . Iš jų:
Vaikų
mitybai

Medika
Ryšių
m
paslaugoms
entams

Transporto
išlaikymui

Ilgalaikio
turto
remontui

Kitoms
prekėms

Kvalifika
cijos
kėlimo

Apranga,
patalynė

Komuna
linės
paslaugos

Kitos
paslaugos

Planuota
biudžeto lėšų

0

0,1

0,9

0,8

1,1

6,9

0,3

0,1

32,5

3,3

Planuota
pašalpų lėšų

62,1

5,5

0,2

3,3

0

10,7

0

10,9

0,1

15,9

Įvykdyta
biudžeto lėšų

0

0,1

0,9

0,8

1,1

6,9

0,3

0,1

32,5

3,3

Įvykdyta
pašalpų lėšų

59,9

3,5

0,1

2,9

0

9,6

0

8,9

0,1

14,9

Įstaigos įsiskolinimai 2015 m. gruodžio 31d. :
Bendra suma –6,9 Eur, iš jų
• socialinio draudimo fondui – 0;
• skolos tiekėjams už prekes ir paslaugas –6,9 Eur.
Informacija apie materialinės bazės turtinimą, ūkinę veiklą.
2015 metais buvo aktyvinamas paramos pritraukimas įstaigos klientų poreikių gerinimui.

4

3 lentelė. Informacija apie paramos gavimą per 2015 metus.
Piniginė parama
(įskaitant fizinių
asmenų 2 %
paramą)

Maisto
produktais
(įskaitant LPF
„Maisto
bankas“ paramą
maistu)

Rūbai,
avalynė

Kanceliarinės
ir kitos
prekės,
menkavertis
turtas

Medika
mentai

Ilgalaikis
turtas

Paslaugos
(ekskursijos,
poilsis, filmai,
spektakliai,
koncertai)

IŠ VISO
GAUTA
PARAMOS,
Eur

2228,81

2534,67

767,65

1440,39

31,00

1665,00

508,08

9175,6

Įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo valdymas
Atnaujinti, sukurti ir stiprinami bendradarbiavimo santykiai su socialiniais partneriais, įgyta
naujų socialinių partnerių. Stiprinami bendradarbiavimo santykiai su socialiniais partneriais:
Švedijos bendruomene – parama globotiniams ir klientams rūbais, ilgo galiojimo maisto
produktais, švaros, higienos prekėmis.
Didžiojoje Britanijoje, Londono mieste gyvenančia lietuvių bendruomene – vaikų
gimtadieniams dovanos, dovanos Kalėdoms. Planuojama išvyka į Londono miestą 2016 metais.
Kėdainių visuomenės sveikatos biuru – asociacijos Trinus užsiėmimai vaikams; lytiškumo
ugdymo užsiėmimai merginoms; relaksacijos ir streso įveikos terapija darbuotojams.
Kėdainių Švietimo pagalbos tarnyba – psichologo konsultacijos šeimoms, socialinio
pedagogo vedami Pozityvios tėvystės seminarai, kita metodinė veikla, partnerystė projektinėje
veikloje.
Kėdainių policijos komisariatu - partnerystė projektinėje veikloje; nusikalstamumo,
psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencija, saugaus elgesio įgūdžių ugdymo edukaciniai
užsiėmimai vaikams.
Kėdainių PGT – edukaciniai užsiėmimai vaikams saugaus elgesio temomis.
Kėdainių LIONS moterų klubas – socialinė partnerystė vaikų savarankiško gyvenimo
įgūdžių ugdymo srityje; vaikų užimtumo srityje; motinų, gyvenančių laikino apgyvendinimo
namuose motinoms ir vaikams užimtumo ir socializacijos renginių metu srityje.
Glaudžiai ir pozityviai bendradarbiaujama su Socialinės paramos skyriumi, Vaiko teisių
apsaugos skyriumi siekiant vaiko ir kliento gerovės. VGN darbuotojai palaikė artimus ryšius su
globotinių mokymosi įstaigomis siekdami pagerinti mokinių pamokų lankomumą. Operatyviai ir
kompetentingai buvo sprendžiamos problemos, reaguojama siekiant geros vaiko emocinės
savijautos mokykloje, analizuojami akademiniai pasiekimai.
Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Kėdainių bendruomenės socialiniu centru,
Kėdainių Moterų krizių centru, Kėdainių moterų klubu „Mano namai“, Josvainių socialiniu ir
ugdymo centru, Kauno kolegija. Įstaigoje teikiamos paslaugos viešinamos, siekiant formuoti
pozityvią visuomenės nuostatą į globojamus (rūpinamus) vaikus, kitus įstaigos klientus.
Įstaigos problemos ir jų sprendimas
2015 m. liepos 14 d. Kėdainių PGT įvertino objekto priešgaisrinę būklę. Esminių trūkumų
nenustatyta. Patikrinimo metu pateikti nurodymai pašalinti nedelsiant.
2015 m. rugsėjo 24 d. įstaigoje lankėsi Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo
tarnybos specialistai, siekdami įvertinti neigiamo pobūdžio įvykių vaikų globos namuose
sprendimą, vaikų saugumą. 2015 m. lapkričio 19 d. raštu pateikta išvada, kad institucijoje
užtikrinamas vaikų fizinis ir socialinis saugumas. Pateiktos rekomendacijos dėl vidaus tvarkos
dokumentų tikslinimo įvykdytos, vaikų saugumo užtikrinimo kokybės gerinimas vyksta nuolat.
2015 m. spalio 12 d. patikrinimo metu įvertinta įstaigos civilinės saugos būklė, kuri įvertinta
gerai.
Būtinas nuolatinis socialinį darbą dirbančių darbuotojų kompetencijų stiprinimas ir
gilinimas. Socialinių darbuotojų ir jų padėjėjų mokymų apmokėjimui lėšų nepakanka, mokymai
brangūs.
Trūksta veiklos erdvių, įrengimų, aikštelės ir pavėsinės lauke vaikų dienos centrą
lankantiems vaikams ir laikino apgyvendinimo namuose laikinai gyvenantiems vaikams.
2016 metais planuojama: įrengti vaizdo stebėjimo sistemą siekiant pašalinių asmenų
nepatekimo į įstaigą užtikrinimui; uždengti trinkelių danga taką į vaikų dienos centrą (apie 120 m2);
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įsirengti telefonspynes; įsirengti lauko erdves vaikų dienos centro vaikams ir laikino
apgyvendinimo namų motinoms ir vaikams gyventojams (lauko baldus iš palečių, pavėsinę,
karstyklę, suolelius).

SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMA (03)
Programa tęstinė.
Savivaldybė, vykdydama valstybės ir vietos savivaldos socialinę politiką, organizuoja savo
teritorijoje socialinės paramos teikimą piniginėmis lėšomis ir socialinėmis paslaugomis
gyventojams, kurių socialinė padėtis mažina jų socialinio dalyvavimo galimybes. Šios programos
tikslas – integruoti socialiai atskirtus asmenis į visuomenę, panaudojant efektyvias socialinės
paramos priemones. Ši programa padės kurti saugią socialinę aplinką.
Globos namų tikslas Globos namai, vykdydami savo veiklą, siekia šių pagrindinių tikslų:
1. Socialinių paslaugų organizavimas, siekiant socialinės globos normų įgyvendinimo.
2015 metais naujai atvykusiems globotiniams, atlikus poreikių vertinimą, buvo sudaryti 10
individualių socialinės globos planų (ISGP). Kitiems globojamiems (rūpinamiems) vaikams
individualūs socialinės globos planai (ISGP ) peržiūrėti vieną kartą metuose. Personalo ir
globojamų asmenų skaičiaus santykis garantuoja tinkamą socialinės globos namų veiklos
organizavimą.
2. Teikti socialines paslaugas, kuriomis siekiama įveikti esamas klientų krizes,
užtikrinti asmens saugumą krizių atvejais.
Per 2015 metus socialinės priežiūros paslaugas laikino apgyvendinimo namuose motinoms
ir vaikams gavo
3. Kurti veiksmingą socialinių paslaugų teikimo sistemą, kuri būtų orientuota į
globotinių mokymosi motyvacijos ir savivertės stiprinimą, pozityvaus ir kultūringo tarpusavio
bendravimo ir bendradarbiavimo kultūros kūrimą.
4. Diegti socialinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius, gebėjimą tausoti ir stiprinti
savo sveikatą – mažinti žalingus įpročius.
4. Sėkmingas socialinių paslaugų teikimo valdymas ir administravimas.
Globos namų veikla planuojama ir vykdoma remiantis Savivaldybės tarybos sprendimais, LR

civiliniu kodeksu, LR Vyriausybės nutarimais, Socialinių paslaugų įstatymu, Socialinės apsaugos ir
darbo ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymu, Kėdainių
vaikų globos namų „Saulutė“ metiniu veiklos planu.
Vaikų globos namų dokumentai parengti vadovaujantis socialinės globos normų aprašo 4
priedu ,,Senyvo amžiaus asmenų ir suaugusių asmenų su negalia ilgalaikės (trumpalaikės)
socialinės globos normos, taikomos socialinės globos namams“ (2007 m. vasario 20 d. socialinės
apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1–46 aktualia redakcija).
Socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai kvalifikaciją kėlė vadovaujantis LR
socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-92 ,,Dėl socialinių
darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacinių reikalavimų, socialinių darbuotojų ir
socialinių darbuotojų padėjėjų profesinės kvalifikacijos kėlimo tvarkos bei socialinių darbuotojų
atestacijos tvarkos aprašu“. 2 socialiniai darbuotojai, 7 socialinių darbuotojų padėjėjai dalyvavo 16
val. socialinių darbuotojų, socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacijos kėlimo kursuose.
Globos namų šeimynose 2015 metais vidutiniškai gyveno 58 globojami (rūpinami) vaikai;
paslaugas vaikų dienos centre gavo 26 vaikai; paslaugas laikino apgyvendinimo namuose motinoms
ir vaikams gavo 15 paslaugų gavėjų.
Duomenys apie paslaugų gavėjus. 2015 m. gruodžio 31 d. duomenimis, įstaigoje gyveno 57
globojami (rūpinami) vaikai nuo 7-erių iki 17 metų amžiaus.
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4 lentelė. Informacija apie globojamus (rūpinamus) vaikus, 2015 m. gruodžio 31 d. duomenys.
Likę be
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57
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10
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laikinoji globa
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10
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elgesio
sutrikimai
11

ir

2015 m. sausio 1 d. duomenimis, įstaigoje gyveno 62 globotiniai. 2015 m. gruodžio 31 d.
duomenimis, VGN gyveno 57 globojami (rūpinami) vaikai.
5 lentelė. Duomenys apie globotinių judėjimą per 2015 m.
Iš tėvų
šeimos
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Iš viso: 10

Iš viso: 15

6 lentelė. Informacija apie klientų skaičių laikino apgyvendinimo namuose motinoms ir vaikams , 2015
metais
Atvyko per 2015 m.

Išvyko per 2015 m.

Motinų

Vaikų

Motinų

Vaikų

13

19

7

7

Paslaugų gavėjų skaičius
2015 m. gruodžio 31 d. duomenimis
Motinų
Vaikų
6
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Įgyvendinant Savivaldybės 2016-2018 m. strateginio veiklos plano 03 programą „Socialinės
apsaugos plėtojimas“, Globos namai dalyvauja įgyvendinant:
1. 01 tikslo „Organizuoti ir užtikrinti socialinę paramą“ 01 uždavinio „Organizuoti
Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytos paramos bei paslaugų asmenims ir šeimoms
teikimą“ priemonę:
04 Teikti socialinę priežiūrą socialinės rizikos šeimoms
2. 02 tikslo „Užtikrinti socialinių paslaugų teikimą“ 01 uždavinio „Užtikrinti socialines
paslaugas teikiančių įstaigų veiklą ir socialinių paslaugų teikimą“ priemonę:
03 Užtikrinti stacionarių ir nestacionarių socialinių paslaugų teikimą vaikų globos namuose
„Saulutė“
Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas. Užtikrintas socialinės paramos ir
kokybiškų socialinių paslaugų teikimas Kėdainių vaikų globos namuose „Saulutė“

Planą parengė: metinio plano rengimo grupė, patvirtinta Kėdainių vaikų globos namų „Saulutė“
direktoriaus 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. V-180, „Dėl Kėdainių vaikų globos namų
„Saulutė“ metinio veiklos plano rengimo darbo grupės sudarymo“.
Suderinta: bendruomenės tarybos posėdžio Nr. 1 metu, 2016 m. sausio 28 d.
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