
 
 

KĖDAINI Ų RAJONO SAVIVALDYB ĖS TARYBA 
 

SPRENDIMAS 
DĖL KĖDAINI Ų VAIK Ų GLOBOS NAMŲ „SAULUT Ė“ METINIO VEIKLOS PLANO 

TVIRTINIMO  
 

2015 m. vasario 13 d. Nr. TS-14           
Kėdainiai 

 
 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 
Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 7 punktu, Bendrųjų 
valstybės ir savivaldybių vaikų globos namų nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos 
socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. A1-68 „Dėl bendrųjų 
valstybės ir savivaldybės vaikų globos namų nuostatų patvirtinimo“ 9.2. punktu, Kėdainių rajono 
savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :  

Patvirtinti Kėdainių vaikų globos namų „Saulutė“ metinį veiklos planą (pridedama). 
 

 
 
 
Savivaldybės meras                      Rimantas Diliūnas 
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1. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 
1.1. Veiklos planas parengtas vadovaujantis LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 

2007 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. A1-46 patvirtintų Socialinės globos normų aprašo 1 priedu 
(aktualia redakcija). 

1.2. Pagrindiniai Kėdainių vaikų globos namų “Saulutė” vidaus darbo tvarkos 
dokumentai: 

1.2.1. įstaigos registravimo pažymėjimas; 
1.2.2. nuostatai; 
1.2.3. strateginis veiklos planas; 
1.2.4. metinis veiklos planas; 
1.2.5. darbuotojų vidaus darbo tvarkos taisyklės;  
1.2.6. maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas; 
1.2.7. įstaigos etatų sąrašas, patvirtintas steigėjo; 
1.2.8. elgesio taisyklės vaikams, skatinimo ir drausminimo sistema;  
1.2.9. vaikų asmens bylos su individualiais paslaugų teikimo planais; 
1.2.10. darbuotojų bylos; 
1.2.11. vidaus tvarkomieji dokumentai; 
1.2.12. įstaigos savivaldos organų dokumentai; 
1.2.13. apskaitos politikos dokumentai; 
1.2.14. pareigybių aprašai; 
1.2.15. darbų saugos dokumentai; 
1.2.16. higienos pasas – leidimas. 
1.3. Vizija – Kėdainių vaikų globos namai „Saulutė“ - tai rajono visuomenės poreikius 

tenkinantis socialinių paslaugų teikėjas, užtikrinantis socialinės globos paslaugų teikimą laikinai 
ir nuolatos globojamiems (rūpinamiems) vaikams, socialinės priežiūros paslaugas motinoms ir 
vaikams. Šioje įstaigoje, formuojant artimą šeimai namų aplinką, auklėjami ir prižiūrimi vaikai 
gali pilnavertiškai augti, vystytis ir tobulėti, o motinos įgyti reikalingų socialinių įgūdžių. Taip 
pat vykdomas socialinių poreikių tenkinimas krizių ištiktiems asmenims (motinoms ir vaikams), 
ir socialinė integracija socialinės rizikos šeimų vaikams.  

1.4. Misija – Šiuolaikiškai, demokratiškai ir atsakingai dirbanti komanda, atsižvelgianti į 
kiekvieno kliento individualumą ir sveikatą, užtikrinanti globotinių socializaciją, tenkinanti be 
tėvų globos likusių vaikų, socialinių krizių ištiktų asmenų poreikius, atstovaujanti ir ginanti jų 
teises bei teisėtus interesus, sudaranti sąlygas vaikui grįžti į šeimą ir  socialiai integruotis į 
visuomenę, užtikrinanti saugią ir sveiką gyvenamąją aplinką.   

1.5. Tikslas – užtikrinti laikinai ar nuolatos globos namuose apgyvendintam vaikui 
socialines paslaugas, sukurti šeimai artimą aplinką, kurioje jis galėtų saugiai augti, vystytis ir 
tobulėti, pasiruoštų savarankiškam gyvenimui visuomenėje. Teikti socialines ir psichologines 
paslaugas vaikų dienos centrą lankantiems vaikams ir jų šeimoms. Ugdyti motinų gebėjimą 
pasirūpinti savimi ir savo vaiku, padėti joms integruotis į visuomenę, skatinti bendravimą ir 
bendradarbiavimą, teikti socialines ir kitas paslaugas, skatinti žmonių savitarpio pagalbą. 

1.6. Veiklos uždaviniai: 
1.6.1.  užtikrinti vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugą; 
1.6.2. sudaryti vaikui artimas šeimos aplinkai gyvenimo sąlygas, atitinkančias amžių, 

sveikatą ir brandą; 
1.6.3. užtikrinti vaikui globos (rūpybos), ugdymo, socialinių paslaugų kokybę;  
1.6.4. dirbti socialinį darbą su vaiku ir jo tėvais, įgyvendinant vaiko laikinosios globos 

(rūpybos) planą; 
1.6.5. užtikrinti, kad vaikų globos įstaigoje pagal įvertintus individualius vaiko poreikius 

būtų sudaromas ir įgyvendinamas individualus vaiko socialinės globos planas; 
1.6.6. pažinti vaiko individualumą, plėtoti gebėjimus, rūpintis jo dvasiniu ir fiziniu 

ugdymu, skatinti vaiko fizinę, psichinę ir socialinę brandą, ugdyti pilietiškumą, dorinius, 



šeiminius, darbinius, socialinius, sveikos gyvensenos ir higienos įgūdžius, sudaryti sąlygas vaiko 
saviraiškai, pasirenkant jo poreikius ir pomėgius atitinkančias ugdymo įstaigas; 

1.6.7. ugdyti motinystės įgūdžius, mokyti namų ūkio tvarkymo, šeimos biudžeto 
planavimo, kasdienio gyvenimo įgūdžių; 

1.6.8. sudaryti sąlygas motinų, auginančių vaikus, socializacijai, mokymuisi, darbo 
paieškai; 

1.6.9. užimti vaikų laisvalaikį įdomia ir kūrybinga veikla, atitraukiant juos nuo neigiamos 
gatvės įtakos, priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo; 

1.6.10. organizuoti sveikatos priežiūros paslaugas, užtikrinant asmens fizinę ir psichinę 
sveikatą;  

1.6.11. rengti vaiką savarankiškam gyvenimui ir įtraukimui į visuomenę, kad jis: 
1.6.11.1. jaustųsi visaverte ir atsakinga už savo poelgius asmenybe; 
1.6.11.2. jaustųsi orus ir saugus dėl savo rasinės, kultūrinės, tautinės ar religinės 

tapatybės; 
1.6.11.3. gebėtų kompetentingai rūpintis savimi ir artimaisiais kasdieniniame gyvenime; 
1.6.11.4. gebėtų plėtoti savo socialinius tarpasmeninius santykius ir pasitikėjimą; 
1.6.11.5. gerbtų kitų asmenų teises ir laisves, darbą ir turtą; 
1.6.11.6. įgytų bendrąjį išsilavinimą ir profesinį pasirengimą; 
1.6.11.7 įgytų savitarnos, asmeninės higienos, pasirengimo šeimai įgūdžius; 
1.6.12. bendradarbiauti su: 
1.6.12.1. valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis sprendžiant socialinio 

darbo su vaiko tėvų šeima organizavimo, globėjų (rūpintojų) paieškos ir įvaikinimo klausimus; 
1.6.12.2. vaiko tėvais ir kitais jo artimaisiais giminaičiais, siekiant atkurti ar palaikyti 

tarpusavio ryšius, sudarančius prielaidas vaikui grįžti į tėvų šeimą; 
1.6.12.3. bendrojo ugdymo mokyklomis, neformaliojo švietimo mokyklomis, kuriose 

ugdomi Kėdainių vaikos globos namuose „Saulutė“ paslaugas gaunantys motinos ir vaikai, 
sveikatos priežiūros įstaigomis. 

 
2. ESMINIAI INSTITUCIJOS 2014 M. VEIKLOS REZULTATAI 

 
2.1. Atliktas vaikų globos namų „Saulutė“ pastato remontas, taip pagerinta  teikiamų 

socialinės globos paslaugų kokybė;  
2.2. pertvarkyta pareigybių struktūra, nuo 2014 m. gruodžio 1 d. įstaigoje dirba 

socialiniai darbuotojai ir socialinių darbuotojų padėjėjai; 
2.3. pasiruošta licencijos socialinės globos paslaugoms teikti įgijimui (2014 m. spalio 28 

d. – 2014 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu atlikti reikalingi pareigybių pakeitimai, atlikti socialinės 
globos kokybę gerinantys darbai);  

2.4. vadovaujantis Kėdainių rajono savivaldybės 2014 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. 
TS-157, nuo 2014 m. gruodžio 1 d. įstaigoje dirba 0,75 etato psichologo; 

2.5. bendradarbiaujama UAB „Ortopedijos technika“. Vaikams pagaminta speciali 
avalynė ir korekcijos priemonės į avalynę;  

2.6. 40 % globotinių turi laikinuosius globėjus, kur praleidžia švenčių, atostogų dienas ir 
savaitgalius; 

2.7. neformaliojo ugdymo mokyklas lanko 8 vaikai, 30 vaikų lanko neformaliojo ugdymo 
užsiėmimus ugdymo įstaigose; 

2.8. gauta paramos už 27 639,84 Lt. Iš jų piniginės paramos (įskaitant 2 % GPM paramą) 
už 13 739,81 Lt; 

2.9. tėvams grąžinti 4 vaikai, savarankiškai gyventi išleisti 7 vaikai. 
 
 
 
 



3. ĮSTAIGOS SSGG ANALIZĖ 
 

STIPRYBĖS 
Renovuota įstaiga. Galimybė tobulinti ir gilinti kompetencijas kvalifikacijos tobulinimo 
renginiuose. Sumažėjęs vaikų skaičius šeimynose, siekiant kokybiškų socialinės globos paslaugų. 
Vaikai gyvena šeimynose, kurios formuojamos giminystės principu. Visi socialiniai darbuotojai 
įgiję aukštąjį išsilavinimą. Konstruktyvus tarpinstitucinis bendradarbiavimas su Kėdainių 
Socialinės paramos skyriumi, VTAS, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigomis, policijos 
komisariatu,  Švietimo pagalbos tarnyba, seniūnijomis. Lietuvos, užsienio organizacijų, labdaros 
fondų ir atskirų asmenų parama.  

SILPNYBĖS 
Globotiniai (rūpintiniai), atėję iš socialinės rizikos šeimų, turi žalingų įpročių (rūkymas, alkoholio 
vartojimas). Žema globotinių (rūpintinių) mokymosi motyvacija. Tėvai nesidomi savo vaikų 
gyvenimu globos namuose, pasiekimais, sveikata, problemomis. Darbuotojų motyvacijos siekti 
aukštesnės kvalifikacijos stoka. Nepakankamai išnaudojama projektinės veiklos galimybė. 

GALIMYB ĖS 
Ryšių su socialiniais partneriais stiprinimas ir tų ryšių panaudojimas gerinant socialinių paslaugų 
kokybę. Visuomenės nuostatos į vaikų globos namuose gyvenančius vaikus keitimas viešinant 
gerus veiklos įstaigoje pavyzdžius, vaikų pozityvius pasiekimus. Globotinių (rūpintinių) 
mokymosi motyvacijos gerinimas. Paramos (piniginės ir natūrinės) pritraukimas iš Lietuvos ir 
užsienio organizacijų ir pavienių asmenų. Socialinių darbuotojų ir jų padėjėjų kvalifikacijos 
kėlimo galimybė. Projektų rengimo ir įgyvendinimo galimybė. Bendradarbiavimo su vaikų 
globėjais, tėvais, sociokultūrine aplinka kokybės gerinimas. 

GRĖSMĖS 
Daugėja specialiųjų poreikių, kompleksinę negalią, žalingų įpročių turinčių, linkusių nusikalsti  
vaikų. Daugėja vaikų, kuriems nustatyti elgesio ir emocijų sutrikimai. Negatyvi visuomenės 
nuostata apie vaikų globos namų globotinius ir šioje įstaigoje dirbantį personalą.  

 
4. 2015 METŲ PAGRINDINĖS VEIKLOS KRYPTYS 

 
4.1. Socialinės globos kokybės užtikrinimas, įgyvendinant socialinės globos normas; 
4.2. socialinių paslaugų, teikiamų vaikų globos namuose, grupinio gyvenimo namuose 

vaikams, laikino apgyvendinimo namuose motinoms ir vaikams ir vaikų dienos centre kokybės 
gerinimas; 

4.3. savanorystės socialinių paslaugų teikimo procese aktyvinimas. 
 

5. 2015 METŲ PAGRINDINĖS VYKDYTINOS PRIEMON ĖS 
 

5.1. higienos paso – leidimo įgijimas ( iki 2015 m. rugsėjo 1 d.); 
5.2. socialinių paslaugų (bendrųjų, socialinės globos ir socialinės priežiūros) kokybės 

gerinimas; 
5.3. įstaigos vidaus dokumentų rengimas; 
5.4. įstaigos veiklos įsivertinimo atlikimas (socialinės globos, socialinės priežiūros 

paslaugų kokybės vidaus auditas); 
5.5. socialines paslaugas teikiančių įstaigos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo proceso 

aktyvinimas; 
5.6. įstaigos personalo bendradarbiavimo ir darnos stiprinimas; 
5.7. valdymo ir administravimo kokybės gerinimas; 
5.8. globojamų (rūpinamų) vaikų rengimas savarankiškam gyvenimui, vadovaujantis 

socialinių globos normų reikalavimais; 
5.9. globojamų (rūpinamų) vaikų mokymosi motyvacijos stiprinimas; 
5.10. klientų (globojamų (rūpinamų) vaikų, gyvenimo krizių ištiktų motinų ir vaikų, 



vaikų dienos centro lankytojų) poreikius tenkinančios aplinkos kūrimas ir palaikymas; 
5.11. informacijos apie globos namų veiklą sklaida ir lėšų iš rėmėjų pritraukimas; 
5.12. vaikų užimtumo gerinimas; 
5.13. bendradarbiavimo su socialiniais darbuotojais, siekiant grąžinti globojamus 

(rūpinamus) vaikus, kuriems nustatyta laikinoji globa (rūpyba) į šeimas, stiprinimas; 
5.14. globotinių (rūpintinių) sveikatos stiprinimas; 
5.15. organizuoti visapusišką pagalbą vaikams, turintiems elgesio ir emocijų sutrikimų. 
  

6. VEIKLOS PLANAI PRIEMONI Ų ĮGYVENDINIMUI 
 
6.1. Veiklos procesų priežiūros ir kontrolės veiklos planas; 
6.2. savivaldos veiklos planai (įstaigos, vaikų tarybos, socialinio darbo ir ugdymo 

tarybos)  
6.3. Ūkinės-finansinės veiklos planas; 
6.4. Sveikatos priežiūros ir  sanitarinių – higieninių sąlygų užtikrinimo veiklos planas; 
6.5. Socialinio darbo ir ugdymo metodinės veiklos planas; 
6.6. Socialinį darbą dirbančių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo planas; 
6.7. Individualaus socialinės globos plano komisijos veiklos planas; 
6.8. Įstaigos bendruomenės tarybos veiklos planas; 
6.9. Vaiko gerovės komisijos veiklos planas; 
6.10. Laikino apgyvendinimo įstaigos motinoms ir vaikams veiklos planas; 
6.11. Vaiko dienos centro veikos planas; 
6.12. specialistų (socialinio pedagogo, psichologo) veiklos planai. 
 

7. 2015 METŲ VEIKLOS SĄMATA 
 

7.1. Vaikų globos namų “Saulutė” sąmata sudaroma ir tvirtinama vadovaujantis Kėdainių 
rajono savivaldybės tarybos 2011-09-30 sprendimu Nr. TS-312 “Dėl Kėdainių rajono biudžeto 
sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašo tvirtinimo” patvirtinta tvarka. 

 
8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
8.1. Vaikų globos namų “Saulutė” metinį planą ir įstaigos darbo grupių veiklos planus 

rengė metinio plano rengimo grupė, patvirtinta Kėdainių vaikų globos namų „Saulutė“ 
direktoriaus 2015 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. V-3, „Dėl Kėdainių vaikų globos namų „Saulutė“ 
metinio veiklos plano rengimo darbo grupės sudarymo“: 

Vilma Juškevičienė, direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams; 
Indrė Razbadauskienė, socialinė darbuotoja; 
Sonata Kriščiūnienė, socialinė darbuotoja (darbui su socialinės rizikos šeimomis); 
Sabina Matulevičiūtė, socialinė darbuotoja; 
Neringa Barauskienė, socialinė darbuotoja; 
Vilija Racevičienė, psichologė. 

    
 

PRITARTA  
Kėdainių vaikų globos namų „Saulutė“  
Bendruomenės visuotiniame susirinkime,  
2015 m. sausio 19 Nr. V-1 
 

PRITARTA 
Kėdainių vaikų globos namų „Saulutė“ 
Bendruomenės tarybos posėdyje, 
2015 m. sausio 21 d. 


