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Įstaigos kodas:
Adresas:
Įsteigimo data:

II. ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATAI
Vaikų socialinės globos, ugdymo organizavimas. VGN 2013 metais įstaigoje gyveno
48 globotiniai nuo 5 iki 17 metų amžiaus. 31 globotiniui nustatyta nuolatinė globa, 17 globotinių
nustatyta laikinoji globa. Našlaičiai (miręs bent vienas iš tėvų) – 14 globotinių, iš jų 7 visiški
našlaičiai. Duomenys apie globotinių judėjimą VGN ir priežastys pateikiami 1 lentelėje.
1 lentelė. Duomenys apie globotinių judėjimą per 2013 m.
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7

VGN vaikai gyvena šeimyniniu principu, 4 šeimynose, po 12 vaikų. VGN pagal
galimybes stengiasi sukurti artimą šeimai aplinką. Šeimynose yra bendra patalpa darbui ir poilsiui,
po 3 miegamuosius kambarius (1 šeimynoje – 2 miegamieji), dušai, tualetai, mini virtuvėlės.
Vaikams yra ieškoma globėjų, pas kuriuos jie galėtų svečiuotis savaitgaliais, atostogų
metu. 18 vaikų turi globėjų šeimas savaitgalių ir atostogų laikotarpių praleidimui šeimoje. VGN
vykdė bendrąjį įstaigos aptarnavimą. VGN administracija užtikrino patalpų švarą, tinkamą jų
techninę bei sanitarinę būklę, tinkamas gyvenimo sąlygas, patalpų šildymą. Centralizuotai atliekami
buitiniai darbai: patalynės skalbimas ir lyginimas, bendro naudojimo patalpų valymas, pusryčių,
pietų, vakarienės ir naktipiečių gaminimas, aplinkos tvarkymas, maisto produktų pirkimas,
dezinfekcija, buitinių prekių pirkimas, remonto darbai, siuvimas.
Patvirtintos įstaigos vidaus organizavimo tvarką reglamentuojančios tvarkos
(globotinių paieškos; laisvalaikio praleidimas; globotinių lankymo; draugų lankymosi VGN; vaistų
skyrimo, laikymo ir išdavimo; naudojimosi dviračiais, asmeninių lėšų, esančių banko sąskaitose,
naudojimo tvarkos; socialinės – pedagoginės pagalbos teikimo sistema. Parengti ir įgyvendinti
individualūs darbo planai socialinės rizikos vaikams, turintiems delinkventinio elgesio apraiškų.
Kiekvienam vaikui sudaromas individualus socialinės globos planas, kuris nuolat peržiūrimas,
įvertinant pasiektus rezultatus. Visiems vaikams sudarytos galimybės lankyti jiems tinkamą
ugdymo įstaigą, atsižvelgiant į jų individualius poreikius ir galimybes. Pagal specialiąsias
programas buvo ugdomi 13 globotinių: 8 Kėdainių Specialiojoje mokykloje, 2 Švėkšnos
specialiojoje mokykloje, 1 Kauno socializacijos centre, 1 Vilniaus socializacijos centre, 1 Biržų
socializacijos centre. Įstaigoje gyvena 1 globotinis kuriam nustatytas lengvas neįgalumo lygis, 4
globotinai turi dėl intelekto sutrikimų protinę negalią. Delinkventinio elgesio globotinių skaičius –
11 globotiniai. Specialiųjų ugdimosi poreikių turi 20 globotiniai. Vaikai lanko papildomo ugdymo
įstaigas: 2 vaikai lanko Dailės mokyklą, 5 - Sporto mokyklą, 22 vaikai lanko kitus būrelius,
organizuojamus ugdymo įstaigose, kuriose mokosi. Su visomis ugdymo įstaigomis glaudžiai
bendradarbiaujama.

Kėdainių mokykla-darželis „Obelėlė“

Kėdainių PRC

Vilniaus socializacijos centras

Kauno socializacijos centras

Švėkšnos specialioji mokykla

Druskininkų socializacijos centras

14

Kėdainių mokykla-darželis „Aviliukas“

1

Kėdainių specialioji mokykla

1

Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokykla

Kėdainių Šviesioji gimnazija

10

Kėdainių J. Paukštelio pagrindinė mokykla

5

Kėdainių „Ryto“ pagrindinė mokykla

skyriusKėdainių „Aušros“ sveikatinimo ir sporto mokykla, M. Daukšos

2 lentelė. Globotinių pasiskirstymas ugdymo įstaigose. 2013 metų duomenys
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Vaikai aprūpinami visomis reikalingomis asmens higienos ir sanitarijos reikmenimis,
minkštu inventoriumi (drabužiais, avalyne, patalyne). Turi pakankamas sąlygas rūpintis asmens
higiena, mokytis prižiūrėti savo drabužius, skalbti bei lyginti, atlikti kitus buitinius darbus. Vaikų
globos namuose sukaupta didelė biblioteka 2049 knygos, kuria vaikai visada turi galimybę naudotis.
Globotiniai biudžeto planavimo pagrindų mokomi tiek teoriškai, tiek praktiškai.
Galimybę grynais pinigais disponuoti turi vaikai nuo 7 metu amžiaus, kurie gauna kišenpinigių, kas
mėnesį po 0,4 BSI (52 Lt.) Globotiniai nuo 7 iki 14 metų apsipirkti eina kartu su socialinėm
pedagogėm, o nuo 14 metų apsiperka savarankiškai, tačiau turi atsiskaityti už savo pirkinius,
kiekvienam globotiniui vedamas kišenpinigių apskaitos žurnalas. Griežtai draudžiama pirkti
alkoholio ir tabako gaminių.
Globotinių socializacijos įgūdžiai buvo ugdomi ir formuojami įvairių ekskursijų,
išvykų metu. Vaikai lankėsi Kauno „Akropolio“ kino teatre, žiūrėjo filmą per 3D akinius „Monstrų
universitetas“, vyko į LNK studiją Vilniuje, dalyvavo laidos „Prajuokink mane“ filmavime, žiūrėjo
spektaklį Vilainių kultūros centre „Apie meilę, karą ir kiškio kopūstus“, dalyvavo projektinėje
veikloje Monkutės Marks muziejuje bei dailės mokykloje, tema „Jaunimui atviras muziejus“,
aplankė Josvainių senelių namus, dalyvavo susitikime su Beata Nikolson Kėdainių policijos vaikų
centre, vaikai buvo supažindinti su mūsų miesto senamiesčiu, XIX am. paminklais, dalyvavo „Ledų
šventėje“, sekmadieniais, su kai kuriais vaikais yra einama į bažnyčią, klausytis šventų mišių.
Vasarą dauguma vaikų buvo prie vandens telkinio, vaikams buvo organizuojamos išvykos į miesto
parką, organizuojami žaidimai Kolegijos aikštelėje, globotiniai lankėsi „Čili picoje“. Seimo nariai
Virginija Baltraitienė ir Viktoras Fiodorovas dovanojo globotiniams išvyką į Vilnių, vaikai žaidė
Ozo pramogų centre, aplankė žaislų muziejų, pietavo McDonald's restorane, o kad kelionė namo
neprailgtų ponia Virginija pavaišino visus karštais kibinais.
Visas personalas stengiasi, kad vaikų laisvalaikis būtų kuo turiningesnis ir
įdomesniais. Vaikams savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo veikla planuojama iš esmės
vadovaujantis „Našlaičių ir tėvų globos netekusių vaikų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo
programa“ (Vilnius, 2007). Įgūdžiai nuolat formuojami įvairių formų veikla, individualių
užsiėmimų metu. Įgūdžiai formuojami šiais aspektais: savikontrolės ugdymas, emocijų valdymas,
elgesio kontrolės ugdymas, pareigų ir atsakomybės supratimas, lytiškumo ugdymas, darbinių
įgūdžių ugdymas, estetinis lavinimas, asmens higienos ir savitvardos ugdymas.

Maitinimo organizavimas. Valgiaraščiai sudaromi 3 amžiaus grupėms, vadovaujantis
Lietuvos higienos norma HN 124:2009 „Vaikų socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos
saugos reikalavimai“. VGN vaikai maitinami 5 kartus dieną, įvairių švenčių proga sudarinėjami
šventiniai valgiaraščiai. Perspektyvinis valgiaraštis parengiamas pagal sezoniškumą ir suderinamas
su Kauno visuomenės sveikatos centro Kėdainių filialu. Valgiaraščiai rengiami atsižvelgiant į
mitybos normas, rekomenduojamas maistinių medžiagų ir energijos normas bei vaikų
pageidavimus. Maistas gaminamas centralizuotai, pateikiamas atskirose induose, parnešamas į
šeimynas ir dalinamas kiekvienam vaikui atitinkamomis porcijomis, atsižvelgiant į amžių.
Kiekviena šeimyna turi mikrobangų krosneles maisto pašildymui. Vidutinė globotinio dienos
maisto norma – 11 Lt.
Sveikatos priežiūros organizavimas. Globotiniai visus metus buvo konsultuojami
ortopedų – traumatologų (pagaminta speciali ortopedinė avalynė), psichiatrų 4 globotiniai buvo
nukreipti gydytis į Všį Respublikinės psichiatrijos ligoninę, okulisto (pasirašyta bendradarbiavimo
sutartis su įmone „Optikos pasaulis“, dėl nemokamų specialistų konsultacijų ir akinių parinkimo
nemokamai), gydytojo odontologo konsultacijos (visus metus globotinių dantis tikrino ir juos gydė
Všį Kėdainių PSPC dantų gydymo skyriaus specialistai, 3 globotiniams pagal vykdomas programas
uždėti silantai).
3 lentelė. Sveikatos priežiūros organizavimas 2013 metų

Organizuota
specialistų
konsultacijų
48 kartai

Hospitalizuota
30 kartų

Lankytasi pas
šeimos gydytoja,
pediatrą
62 kartai

Organizuotos psichikos
sveikatos specialistų
konsultacijos
65
12
konsultacijos
globotinių

Lankytasi pas stomatologą
233kartai

19
globotinių

4 lentelė. Informacija dėl išsiaiškintų patologijų

TBC
3 vaikai

Profilaktinės apžiūros metu vaikams išsiaiškintos patologijos
Regos sutrikimai
Psichoneurologinai
sutrikimai
27 vaikai
10 vaikų

Susų – nosies – gerklės
Patologijos
3 vaikai

III. ŽMONIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS
VGN 2013 metais socialines paslaugas ir ugdymą 48 vaikams teikė 33 darbuotojai (30 etatų).
5 lentelė. Etatai įstaigoje
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VGN direktorė telkia kolektyvą valstybinės socialinės globos ir švietimo politikos
uždaviniams įgyvendinti. Direktorės pavaduotoja turi aukštąjį socialinio darbo išsilavinimą,
direktoriaus pavaduotojas administracijai ir ūkiui – spec. vidurinį.
6 lentelė. Socialiniai pedagogai pagal išsilavinimą
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Vienas iš socialinių pedagogų šiuo metu yra vaiko priežiūros atostogose. Socialinių
pedagogų padėjėjomis dirba ne socialinio darbo ar socialinį – pedagoginį išsilavinimą turintys
asmenys. Įstaigoje 1 etatu dirba sveikatos priežiūros specialistas (slaugytoja). Nuo 2013 spalio 1 d.
įstaigoje dirba psichologas – 0,5 etato.
Kvalifikacijos tobulinimas. Įstaigos vadovas, direktorės pavaduotojas ūkiui ir
administracijai, raštvedė, individualios priežiūros specialistai ir pedagoginis personalas tobulino
kvalifikaciją įvairiuose seminaruose, kursuose. Taupant įstaigos lėšas, stengtasi dalyvauti
nemokamuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose.
Globotinių gyvenimo ir darbuotojų darbo aplinka gerinama atsižvelgiant į vaikų ir darbuotojų
poreikius pagal įstaigos finansines galimybes.
IV. FINANSŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS
VGN biudžetas 2013 metais sudarė 839,4 t. Lt, globos lėšos 284,8 t. Lt. Gautos lėšos
buvo paskirstytos darbo užmokesčiui – 568,8 t. Lt., SODRAI – 182,5 t. Lt., prekėms ir paslaugoms
– 426,9 t. Lt., darbdavio socialinė parama pinigais – 0,1Lt. Viso panaudota asignavimų – 1066,5 t.
Lt. Skirti asignavimai panaudoti pagal išlaidų sąmatos straipsnius ir poreikį.
7 lentelė. Patvirtintų ir panaudotų asignavimų suvestinė, 2013 metų
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Pašalpų
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Panaudoti
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Panaudojimo
procentas

284,8

Iš viso gauti
asignavimai (2013
metams tūkst. Lt.)
(savivaldybės
biudžetolėšos/valst
ybės biudžeto
lėšos/)
893,5/173,0

Socialinės apsaugos
plėtojimas
IŠ VISO:
1178,3
Iš jų:
Vienam vaikui metams
Iš jų:
Vienam vaikui mėnesiui

839,4/54,1

1066,5

100

893,5

284,8

1066,5

1066,5

100

18,6

5,93

18,6/3,60

22,2

100

1,55

0,12

1,55/0,40

1,85
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8 lentelė. Išlaidos prekėms ir paslaugoms

Išlaidos prekėms ir paslaugoms 2013 metais iš viso 000 tūkst. Lt.
Iš jų:
Vaikų
mitybai

Medikam
entams

Ryšių
Transport Ilgalaikio
paslaugo
o
turto
ms
išlaikymui remontui

planuota

204,8

6,2

3,9

10,4

įvykdyta

149,8

3,5

3,2

4,7

Kitoms
prekėms

Kvalifika
cijos
kėlimo

Apranga,
patalynė

Komuna
Kitos
linės
paslaugos
paslaugos

3,0

26,1

0,1

22,4

97,0

52,9

0,1

12,2

0,1

13,8

82,30

45,5

9 lentelė. Vaiko išlaikymo kaina

Vaiko išlaikymo kaina 2013 metais
Vidutinė vieno vaiko išlaikymo vaikų globos namuose
Patvirtinta socialinės globos kaina vienam vaikui vaikų
litais per mėnesį 2013 m.
globos namuose litais per mėnesį 2013 m.

1852 Lt.

1890 Lt.

10 lentelė. Informacija apie paramos gavimą per 2013 m.etus

Piniginė
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Maisto
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Rūbai,
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1042,19
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4029,80

2957,70

8248,00
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(ekskursijos,
poilsis,
filmai,
spektakliai,
koncertai)
-

IŠ VISO
GAUTA
PARAMOS
UŽ:

18552,24

Kreditinių įsipareigojimų (įstaigos mokėtinų sumų) suma 2013 m. sudarė 32,3 t. Lt.
(trisdešimt du tūkstančiai trys šimtai Lt). Įsiskolinta už prekes ir paslaugas.
Kadangi yra žinoma, kad bus vykdoma VNG pastato renovacija, papildomų
investicijų į patalpų remontą nebuvo skiriama. Kaupiamos 2 % pajamų mokesčio sumos (3097,45
Lt.) lėšos pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą. Jos naudojamos globotinių
poreikiams tenkinti.
V. ĮSTAIGOS PARTNERYSTĖS IR BENDRADARBIAVIMO VALDYMAS
VGN bendradarbiauja su ugdymo įstaigomis, kurias lanko globotiniai: Kėdainių
„Aušros“ sveikatinimo ir sporto pagrindinės mokyklos M. Daukšos skyriumi, „Ryto“ „J.
Paukštelio“ pagrindinėmis mokyklomis, Kėdainių Šviesiąja gimnazija, Kėdainių suaugusiųjų ir
jaunimo mokykla, Kėdainių specialiąja mokykla, Kėdainių PRC, Kėdainių vaikų mokyklomis –
darželiais „Obelėlė“ ir „Aviliukas“, Vilniaus ir Kauno socializacijos centrais, bei Švėkšnos specialią
ja mokykla.
VI. ĮSTAIGOS PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMAS
VGN praeitais metais 50% globotinių buvo paauglystės amžiaus, kurių resocializacija
itin sudėtinga. Vis dar reikia aktyvinti viso įstaigoje tiesiogiai su vaikais dirbančio personalo
kvalifikacijos tobulinimą socialinės globos teikimo vaikams efektyvumo aspektu, tobulinti
komandinį darbą. Sukurti darbuotojų skatinimo sistemą.
VGN veiklos kryptis – gerinti socialinės globos paslaugų kokybę ir stiprinti darbą dėl
vaiko grąžinimo į biologinę šeimą. Nuo 2015 metų, po vaikų globos namų „Saulutė“ pastato
kapitalinio remonto siekti gauti socialinės globos įstaigos licenziją.
Direktorė

Ilona Šventoraitienė

