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VAIK Ų GLOBOS SISTEMOS PERTVARKOS KĖDAINI Ų RAJONO SAVIVALDYB ĖJE 
2016–2020 METŲ VEIKSM Ų PLANAS 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Vaikų socialinės globos sistemos pertvarkos Kėdainių rajono savivaldybėje 2016–2020 

metų veiksmų planas (toliau – Veiksmų planas) apibrėžia Kėdainių rajono savivaldybės vaikų 
socialinės globos sistemos situacijos analizę, pertvarkos tikslą, uždavinius ir priemones.  

2. Veiksmų plane vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų 
įstatyme, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir kituose teisės aktuose. 

 
II. ESAMOS SITUACIJOS ANALIZ Ė 

 
3. 2015 m. vaikų socialinės globos įstaigose gyveno 63 Kėdainių rajono savivaldybės 

vaikai, o 2013 metais – 85 vaikai, iš jų 2014–2015 metais įstaigose vaikams su negalia – 1 vaikas. 
Institucijoje globojamų vaikų skaičius 2013–2015 m. sumažėjo 25,9 proc. 

4. 2013–2015 m. Kėdainių rajono savivaldybės be tėvų globos vaikams trumpalaikės 
(ilgalaikės) socialinės globos paslaugos buvo teikiamos 5 vaikų socialinės globos įstaigose. 
 
Eilės 
Nr. 

Socialinės globos įstaiga Kėdainių rajono savivaldybės vaikų 
skaičius  

SAVIVALDYB ĖMS PAVALDŽIOS GLOBOS ĮSTAIGOS  
 2013 2014 2015 
1. Kėdainių vaikų globos namai „Saulutė“ 48 48 60 
2. Kėdainių specialiosios mokyklos vaikų 

globos padalinys 
31 25 – 

3. Jiezno vaikų globos namai 3 3 – 
LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALIN ĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJAI 

PAVALDŽIOS ĮSTAIGOS  
4. Vaiko ir motinos globos namai „Užuovėja“ 2 2 2 
5. Vilijampolės socialinės globos namai   1 1 1 

 Iš viso  85 79 63 
 

5. Iš visų globojamų (rūpinamų) vaikų socialinės globos institucijose 2015 m. 26 vaikai – 
10–14 metų amžiaus ir 24 vaikai – 15–17 metų amžiaus. 2014 m. buvo 28 vaikai – 10–14 metų 
amžiaus ir 28 vaikai – 15–17 metų amžiaus. 54 proc. visų globojamų vaikų iki 2019 m. taps 
pilnamečiais.  

6. Kėdainių rajono savivaldybės vaikų, apgyvendintų institucijose, skaičius 2012–2015 m. 
sumažėjo 50 proc. 

 
Metai Vaikų skaičius  

2012 m. 16 
2013 m. 14 
2014 m. 4 
2015 m. 8 

Šaltinis: Vaiko teisių apsaugos skyrius 



 
7. 2015 m. vaikai globos namuose buvo apgyvendinti dėl šių priežasčių: 3 vaikai dėl 

nepriežiūros ir alkoholio vartojimo šeimose, 2 vaikai paimti iš globėjų dėl netinkamos globos 
šeimoje, 3 vaikai dėl tėvų mirties. 

8. Kėdainių rajono savivaldybėje yra įsikūrusi 1 šeimyna, kurioje 2012–2015 m. buvo 
globojami 12 vaikų, likusių be tėvų globos. 

9. Vaikų globa šeimose  
 

Metai Šeimose globojamų vaikų skaičius  Iš viso 
Globėjai: 

senelis/senelė 
Globėjai: 

sesuo/brolis 
Globėjai: 
teta/dėdė 

Globėjai: kiti 
asmenys 

2012 82 9 43 65 199 
2013 80 9 46 71 206 
2014 75 7 41 70 193 
2015 81 8 34 72 195 

Pokytis 
proc. –1,22 –11,11 –20,93 10,77 –2,01 

Šaltinis: Vaiko teisių apsaugos skyrius 
 

10. Vaikų, kuriems nustatyta globa šeimoje, skaičiaus kitimas 
 

Metai Naujai nustatyta globa šeimoje  Iš viso 
Globėjai: 

senelis/senelė 
Globėjai: 

sesuo/brolis 
Globėjai: 
teta/dėdė 

Globėjai: kiti 
asmenys 

2012 21 8 4 1 34 
2013 10 4 8 8 30 
2014 7 3 1 3 14 
2015 12 2 1 5 20 

Pokytis 
proc. –42,86 –75,00 –75,00 400,00 –41,18 

Šaltinis: Vaiko teisių apsaugos skyrius 
 

11. Vaikai, grįžę iš institucinės globos 
 

Gražintų vaikų 
skaičius 

Į biologinę šeimą Į globėjų šeimą Į šeimyną 

2012 m. 10 2 0 
2013 m. 7 7 0 
2014 m. 7 3 3 
2015 m. 5 3 0 

Pokytis proc. –50,00 50,00 – 

Šaltinis: Vaiko teisių apsaugos skyrius 
 

12. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius yra sudaręs 
bendradarbiavimo sutartį su VšĮ Psichologinės paramos ir konsultavimo centru. 2015 metais 
konsultuotos 5 šeimos, norinčios globoti arba įsivaikinti vaikus. 

 
 



13. Darbas su socialinės rizikos ir socialinių įgūdžių stokojančiomis šeimomis.  
 

Metai Socialinės rizikos šeimų skaičius  Vaikų, augančių jose skaičius 
2012 m. 353 711 
2013 m. 248 630 
2014 m. 314 546 
2015 m. 309 514 
Pokytis 
proc. –12,46 –27,71 

Šaltinis: Vaiko teisių apsaugos skyrius 
 

14. Darbuotojų, dirbančių su socialinės rizikos šeimomis pasiskirstymas 
 

Eil. Nr. Geografinė teritorija Etatai 
1. Miestas 4,5 
2. Geografiškai neribota (Kėdainių 

vaikų globos namai „Saulutė“)  
1 

3. Kaimas 13,5 
4. Iš viso 19 
5. 1 darbuotojui tenka soc. rizikos 

šeimų 
14 

6. 1 darbuotojui tenka vaikų, 
augančių soc. rizikos šeimose 

31 

Šaltinis: Socialinės paramos skyrius 
 

15. Paimtų/grąžintų vaikų santykis 
 

Metai Grąžintų į šeimą vaikų skaičius Nustatyta globų  
2012 34 57 
2013 20 48 
2014 19 19 
2015 8 27 

Pokytis proc. –76,47 –52,63 
Šaltinis: Vaiko teisių apsaugos skyrius 
 

16. Kėdainių vaikų globos namuose „Saulutė“ ir šeimynoje „Kampučiai II“ yra globojami 
16 vaikų su lengva ir vidutine negalia, globėjų šeimose globojami 14 vaikų su negalia. Daliai vaikų 
su negalia sulaukus pilnametystės bus reikalingos socialinės priežiūros paslaugos. 

 
III. VEIKSM Ų PLANO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 
17. Veiksmų plano tikslas – suformuoti nuoseklią ir koordinuotą pagalbos ir paslaugų 

sistemą, kuri socialinių problemų turinčiai šeimai ir likusiam be tėvų globos vaikui sudarytų sąlygas 
gauti individualias, pagal poreikius paslaugas ir reikiamą pagalbą bei, nepatiriant socialinės 
atskirties, leistų vaikui augti saugioje ir jo raidai palankioje aplinkoje – globėjų šeimoje, ypatingais 
atvejais – globos namuose, bet kiek įmanoma artimesnėse šeimos sąlygoms. 

18.  Veiksmų plano uždaviniai: 
18.1. užtikrinti ir plėtoti vaikų globos paslaugas bendruomenėje; 
18.2. teikti pagalbą globėjų, įvaikinančioms šeimoms ir socialiniams darbuotojams. 

 



IV. VEIKSM Ų PLANO ĮGYVENDINIMAS, REZULTATAI IR 
FINANSAVIMAS  

 
19. Veiksmų plano įgyvendinimą koordinuoja Kėdainių rajono savivaldybės 

administracijos Socialinės paramos skyrius. Įgyvendinant Veiksmų planą dalyvauja Vaiko teisių 
apsaugos skyrius, vaikų globos namai „Saulute“, Kėdainių bendruomenės socialinis centras, 
Kėdainių rajono savivaldybės administracijos kaimiškosios seniūnijos. 

20. Siekiant įgyvendinti Veiksmų plano tikslą ir uždavinius, parengtos Veiksmų plano 
priemonės (Veiksmų plano priedas). 

21. Veiksmų plano siekiamas rezultatas – iki 2020 m. sumažinti Kėdainių vaikų globos 
namuose „Saulutė“ globojamų vaikų skaičių iki 20 vaikų, sukurti kompleksines paslaugas šeimai 
teikiantį Pagalbos šeimai centrą. 

22. Veiksmų planas įgyvendinamas iš Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšų, 
Valstybės biudžeto lėšų. 

 
________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VEIKSM Ų PLANO PRIEMON ĖS 

Uždaviniai ir priemonės  Savivaldybės 
lėšos (tūkst. 
Eur per 
metus) 

Valstybės 
lėšos (tūkst. 
Eur per 
metus)  

Įgyvendinimo 
laikotarpis 

Atsakingas 
vykdytojas   

Planuojami rezultatai Finansavimo 
šaltinis 

1. Užtikrinti ir plėtoti vaikų globos paslaugas bendruomenėje  

1.1. įsteigti šeimyną 5,2 
 

44,1 2016 m. Vaiko teisių 
apsaugos skyrius, 
šeimyna „Alruda“ 

Šeimynoje apgyvendinta 
12 vaikų. 

Savivaldybės 
biudžeto lėšos, 
valstybės 
biudžeto lėšos  
 

1.2. teikti motinos ir vaiko laikino apgyvendinimo 
bei vaikų dienos centro paslaugas 

30,0 10,0 2016–2020 m. Kėdainių vaikų 
globos namai 
„Saulutė“, juos 
reorganizavus -
Pagalbos šeimai 
centras 

Teikiamos paslaugos 20 
motinų su vaikais, iki 40 
vaikų dienos centre 

Savivaldybės 
biudžeto lėšos, 
valstybės 
biudžeto lėšos 

1.3. reorganizuoti Kėdainių vaikų globos namus 
„Saulutė“ ir įsteigti Pagalbos šeimai centrą:  
 

  2017 m.  Socialinės 
paramos skyrius, 
Vaiko teisių 
apsaugos skyrius  
 

Įsteigtas Pagalbos šeimai 
centras 

Savivaldybės 
biudžeto lėšos, 
valstybės 
biudžeto lėšos 
 

1.3.1. sumažinti vaikų, kuriems teikiamos 
socialinės globos paslaugos vaikų globos namuose 
skaičių iki 20 vaikų 

117,6 36,7 2017–2020 m. Socialinės 
paramos skyrius, 
Vaiko teisių 
apsaugos skyrius, 
Pagalbos šeimai 
centras 

Stacionari socialinė 
globa teikiama 20 vaikų 

Savivaldybės 
biudžeto lėšos, 
valstybės 
biudžeto lėšos 

1.3.2. įsteigti bendruomeninių vaikų globos namų 
padalinį 

112,3  
(100 tūkst. Eur 

papildomos 
vienkartinės 

išlaidos 
nupirkti butus 

44,1 2017–2020 m. Socialinės 
paramos skyrius, 
Vaiko teisių 
apsaugos skyrius, 
Pagalbos šeimai 
centras 

Apgyvendinti iki 24 
vaikų 

Savivaldybės 
biudžeto lėšos, 
valstybės 
biudžeto lėšos 

1.3.3. įsteigti savarankiško gyvenimo namų 
paslaugų padalinį 

56,5 27,5 2018–2020 m. Socialinės 
paramos skyrius, 

Apgyvendinta iki 15 
vaikų 

Savivaldybės 
biudžeto lėšos 



Vaiko teisių 
apsaugos skyrius 

valstybės 
biudžeto lėšos 

1.3.4. organizuoti ir koordinuoti socialinių 
darbuotojų, dirbančių su rizikos šeimomis, veiklą  

10,0 - 2017–2020 m. Pagalbos šeimai 
centras 

Iki 2020 m. pabaigos 50 
šeimų sumažės socialinės 
rizikos šeimų skaičius 

Savivaldybės 
biudžeto lėšos  

1.4. įdiegti nemokamą pagalbos telefono liniją, 
kuria gyventojai galės pranešti apie vaiko teisių 
pažeidimus, smurtą šeimoje ir vaikų nepriežiūrą   

0,3 - 2016–2020 m. Vaiko teisių 
apsaugos skyrius 

Suteikti paslaugas iki 
100 asmenų per metus 

Savivaldybės 
biudžeto lėšos 

Iš viso 1 uždaviniui (PASTABA: savivaldybės 
biudžeto lėšos bus perskirstytos iš šiuo metu 
Kėdainių vaikų globos namams „Saulutė“ išlaikyti 
skiriamo finansavimo) 

331,9 162,4  

2 uždavinys. Teikti pagalbą globėjų, įvaikinančioms šeimoms ir socialiniams darbuotojams 
2.1. organizuoti globėjų, įvaikinančių šeimų 
paieška, atranką, bei įvadinius mokymus 
 

- 
 
 
 
 

1 2016 2020  m. Vaiko teisių 
apsaugos 
skyrius, 
Pagalbos šeimai 
centras  

Per metus apmokoma iki 
20 globėjų ir 
pageidaujančių įsivaikinti 
vaikus šeimų 

Valstybės 
biudžeto lėšos 
 

2.2. teikti pagalbą globėjams ir įtėviams - 1 2017–2020  m. Pagalbos šeimai 
centras 

Per metus suteikiamos 
konsultacijos iki 50 šeimų, 
per organizuojami ne 
mažiau kaip 5 mokymai   

Valstybės 
biudžeto lėšos 

2.3. Teikti metodinę pagalbą socialiniams 
darbuotojams darbui su socialinės rizikos šeimomis  

- 1 2017–2020 m. Pagalbos šeimai 
centras 

Per metus organizuojami 
ne mažiau kaip 5 mokymai   

Valstybės 
biudžeto lėšos 

Iš viso 2 uždaviniui - 3  
Iš viso: 331,9 165,4  
 
 

____________________________ 
 
 
 
 

 


