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RASEINIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ DIREKTORIAUS 2016 METŲ  

VEIKLOS ATASKAITA 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

          Informacija apie įstaigą. Raseinių vaikų globos namai (toliau – globos namai) yra Raseinių 

rajono savivaldybės biudžetinė stacionari globos įstaiga, kurioje teikiamos trumpalaikės ir ilgalaikės 

socialinės globos paslaugos tėvų globos netekusiems vaikams, kuriems nustatyta laikinoji arba 

nuolatinė globa. 

           Kontaktinė informacija.  

Raseinių vaikų globos namai; 

įstaigos  kodas 172427720; 

adresas - Kalnų g. 15 A, Raseiniai, 60136, tel. (8 428) 51 061; 

elektroninio pašto adresas vaikunamai@raseiniai.lt; 

elektroninės svetainės adresas http://www.raseiniuvaikai.lt. 

            Vizija - visaverčių paslaugų teikimas globojamiems (rūpinamiems) vaikams, siekiant rengti 

juos savarankiškam gyvenimui ir integracijai visuomenėje. 

           Misija - globojamų (rūpinamų) vaikų ugdymo ir socialinės globos organizavimas. 

           Tikslai: 

 užtikrinti globojamam (rūpinamam) ir laikinai globos namuose apgyvendintam 

vaikui globos (rūpybos), ugdymo (mokymo, lavinimo ir auklėjimo), socialines 

paslaugas; 

 sudaryti tinkamas sąlygas ir palaikyti aplinką, kurioje vaikas galėtų saugiai 

augti, vystytis ir tobulėti bei pasiruoštų savarankiškam gyvenimui 

visuomenėje.  

           Uždaviniai: 

 užtikrinti įstatymų nustatyta tvarka vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugą; 

 sudaryti vaikui artimas šeimos aplinkai gyvenimo sąlygas, atitinkančias jo amžių, sveikatą ir 

brandą;  

mailto:vaikunamai@raseiniai.lt
http://www.raseiniuvaikai.lt/
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 užtikrinti vaikui globos (rūpybos), ugdymo, teikiamų socialinių paslaugų kokybę, dirbti 

socialinį darbą su vaiku ir jo tėvais; 

 pažinti vaiko individualumą, plėtoti gebėjimus, rūpintis jo dvasiniu ir fiziniu ugdymu, 

skatinti vaiko fizinę bei socialinę brandą, ugdyti pilietiškumą, dorinius, darbinius, 

socialinius, sveikos gyvensenos ir higienos įgūdžius, sudaryti sąlygas vaiko saviraiškai, 

pasirenkant jo poreikius ir pomėgius atitinkančias ugdymo įstaigas; 

 rengti vaiką savarankiškam gyvenimui ir integracijai visuomenėje, bendradarbiauti su vaiko 

tėvais bei artimaisiais giminaičiais, siekiant atkurti ir palaikyti tarpusavio ryšius, sudarančius 

prielaidas vaikui grįžti į tėvų šeimą. 

Globos namų veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių 

Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas, Lietuvos 

Respublikos civilinis kodeksas, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas, Lietuvos 

higienos norma HN 124:2014 „Vaikų globos įstaigos: Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, LR 

Vyriausybės nutarimai, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymai, Raseinių vaikų globos 

namų nuostatai, kiti teisės aktai. 

Įstaigai 2014 m. gruodžio 10 d. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos suteikė licenciją socialinei globai teikti. Licencijos rūšis: 

institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) likusiems be tėvų globos vaikams, socialinės 

rizikos vaikams. 

 

II. VAIKO APGYVENDINIMAS, PASLAUGŲ PASKYRIMAS IR PLANAVIMAS 

 

         Globos namuose 2016 m. buvo apgyvendinami rajono Savivaldybės be tėvų globos 

likę vaikai nuo 3  iki 18 metų, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba), arba be tėvų 

globos likęs vaikas tol, kol bus išspręstas jo globos (rūpybos) klausimas. 

Vaikams, netekusiems tėvų globos, buvo teikiama ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė 

globa, kurie apgyvendinti rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu arba teismo 

sprendimu dėl nuolatinės (laikinosios) globos vaikui nustatymo, globos paskyrimo bei 

gyvenamosios vietos nustatymo. Globos namuose pageidaujant buvo sudarytos sąlygos vaikui ir jo 

artimiesiems susipažinti su įstaiga iki vaiko apgyvendinimo globos namuose. 

2016 metų pradžioje globos namuose gyveno 49, o metų pabaigoje - 52 vaikai. 

Patvirtintas vietų skaičius - 48, tačiau, 2016 m. vidutiniškai įstaigoje gyveno 53 vaikai. 

Apgyvendinamų vaikų skaičiaus pokytis per pastaruosius penkerius metus pateiktas 1 

pav. 
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1 pav. Globotinių skaičius gruodžio 31 d. 

 

Priežastys, dėl kurių apgyvendinti vaikai globos namuose, pateikiamos 1 lentelėje: 

 

 

1 lentelė 

Vaikų apgyvendinimo priežastys 2013-2016 m. 

 

Apgyvendinimo priežastys Vaikų skaičius 

2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. 

Iš viso: 23 20 30 23 

     Iš jų dėl:     

 tėvų girtavimo 16 17 25 19 

 prievartos prieš vaikus 1 0 1 0 

 tėvystės įgūdžių stokos prižiūrint 

vaikus 

0 0 0 0 

 tėvų ligos 4 2  3 

 tėvų mirties 0 0 2 0 

 globėjams panaikinus teisę globoti 

(rūpintis) vaiku  

0 0 1 1 

    

 atvyko iš kitos globos įstaigos 2 0 0 0 

 kitos priežastys (gimė) 0 1 1 0 

 

Daugiausia vaikų buvo apgyvendinta iš Raseinių miesto, Kalnujų ir Pagojukų seniūnijų. 

Apgyvendintų vaikų skaičius 2014-2016 m. pagal rajono seniūnijas, pateiktas 2 lentelėje. 
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2 lentelė 

  

Vaikų apgyvendinimas globos namuose pagal seniūnijas 2014-2016 m. 

 

Eil. 

Nr.  

 

Seniūnija 

Vaikų, 

apgyvendintų 

globos  

namuose  

2014 m., 

skaičius 

 

Vaikų, 

apgyvendintų 

globos 

namuose  

2015 m., 

skaičius 

 

Vaikų, 

apgyvendintų 

globos 

namuose  

2016 m., 

skaičius 

 

1. Ariogalos 

miesto 

3 1 2 

2. Ariogalos  1 5 0 

3. Betygalos 1 1 0 

4. Girkalnio 0 6 0 

5. Kalnujų 0 0 4 

6. Nemakščių 1 2 0 

7. Paliepių 1 0 0 

8. Pagojukų 0 1 4 

9. Raseinių miesto 6 5 10 

10. Raseinių 0 3 0 

11. Šiluvos 3 5 3 

12. Viduklės 4 1 0 

 Iš viso: 20 30 23 

 

Apgyvendinus vaiką globos namuose, ne vėliau kaip per 1 mėnesį, sudaromas detalus 

individualios socialinės globos planas, kuriame fiksuojamos būtinos paslaugos vaikui. Planas 

tikslinamas kas 6 mėnesiai, pagal poreikį, koreguojamas ir periodiškai peržiūrimas dažniau. Šis 

planas susiejamas su rajono Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus (toliau – 

Vaiko teisių apsaugos skyrius) rengiamu vaiko laikinosios globos (rūpybos) planu.  

 

III. TEIKIAMOS SOCIALINĖS PASLAUGOS, VAIKO GEROVĖS UŽTIKRINIMAS 

 

Globos namuose vaikams buvo teikiamos apgyvendinimo, maitinimo, sveikatos 

priežiūros organizavimo, kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo, darbinių įgūdžių 

ugdymo, laisvalaikio organizavimo, informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo 

paslaugos. Socialinės globos kokybė užtikrinama, atliekant socialinės globos atitikties normoms 

įsivertinimą. 

Saugios ir sveikos aplinkos vaikui užtikrinimas. Įgyvendinus projektą „Raseinių 

vaikų globos namų statyba“, globos namuose vaikams užtikrinamos komfortiškos gyvenimo 

sąlygos. 
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Globojami vaikai gyvena šeimyniniu principu. Kiekvienas vaikas turi jam reikalingus 

baldus. Vaikai aprūpinami reikalinga apranga ir avalyne, atsižvelgiant į sezoniškumą, vaiko lytį, 

amžių ir jo pageidavimus (drabužių ir avalynės spalvą, stilių ir t.t.). Vaikas gali išsirinkti norimą 

aprangą parduotuvėje, taip sudaromos galimybės išreikšti savo pageidavimus, individualumą bei 

ugdyti vaiko estetinį skonį.  

2016 metais gerėjo teikiamos socialinės globos kokybė: vaikai gyvendami mažomis 

grupėmis lengviau įsisavino savarankiško gyvenimo įgūdžius: mokėsi gaminti maistą, naudotis 

buitine technika, skalbti rūbus ir pan. Šeimyninis gyvenimo principas turėjo įtakos ir vaikų elgesio 

gerėjimui. Gyvendami nedidelėmis grupėmis vaikai tapo ramesni, labiau įsitraukė į šeimynos 

veiklas. 

Maitinimas. Vaikai maitinami pagal Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. 

spalio 30 d. sprendimu Nr.(1.1.)TS-342 patvirtintą mitybos paros normą –3,19 Eur. Globotiniams 

maistas ruošiamas šeimynose. Jį gamino socialinių darbuotojų padėjėjai ir socialiniai darbuotojai 

įtraukdami ir vaikus. Taip vaikai mokomi socialinių įgūdžių ir rengiami savarankiškam gyvenimui. 

Gaminamo maisto kokybė atitiko higienos normų reikalavimus. 

Mitybos paslaugas vaikams, lankantiems ugdymo įstaigas, globos namai pirko iš IĮ 

„Violetos Gailienės valgykla“ bei VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokyklos.  

Sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas. Išskirtinis dėmesys skiriamas vaiko 

sveikatos išsamiam ištyrimui bei gerinimui. Vos tik atvykus į globos namus organizuojami 

globotinių profilaktiniai sveikatos patikrinimai. Užtikrinami savalaikiai vaikų skiepijimai, sveikatos 

priežiūra, vaikui susirgus ar atsitikus nelaimingam atsitikimui ir pan. Tai atliekama sveikatos 

priežiūros įstaigose: VšĮ Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centre, „MediCA klinika“,  UAB 

„Raseinių šeimos gydytojų centras“, IĮ „G. Radavičiaus klinika“ ir kitose šalies gydymo įstaigose. 

Prireikus psichologų ar vaikų psichiatrų konsultacijų, kreipiamasi į VšĮ Raseinių psichikos 

sveikatos centro, VšĮ Šeimos santykių instituto, VŠĮ Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės, 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų specialistus. 

Per 2016 m. organizuoti 822 vaikų medicininiai patikrinimai ir konsultacijos. Tai 

gerokai daugiau nei 2014 ir 2015 metais. Duomenys palyginimui pateikti 2 pav.  
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2 pav. Sveikatos priežiūros paslaugų globotiniams organizavimas 2014 - 2016 m.  

 

Palankios ugdymui aplinkos sukūrimas. Globos namuose apgyvendinti vaikai 

nedelsiant pradeda lankyti ugdymo įstaigas. 2016 m. visi mokyklinio amžiaus globotiniai lankė 

mokyklas. Pastebėjus ugdymosi sunkumus, vaikai tiriami Raseinių pedagoginėje psichologinėje 

tarnyboje. Tęsiant vaiko ugdymą, atsižvelgiama į minėtos tarnybos rekomendacijas. Tokiu būdu 

sudaromos sąlygos mokytis pagal vaiko poreikiams tinkamas ugdymo programas, didinama vaiko 

motyvacija siekti jam prieinamo išsilavinimo. Šiuo metu globos namuose gyvena 32 vaikai, turintys 

įvairių specialiųjų poreikių, 20 - čiai iš jų nustatytas ir neįgalumo lygis. Duomenys pateikti 3 ir 4 

lentelėse. 

3 lentelė 

Vaikų, turinčių negalią, lentelė 

 

 

 

Metai 

Vaikų, kuriems nustatyta  negalia, skaičius 

Vaikai, kuriems 

nustatyta sunki 

negalia 

Vaikai, kuriems 

nustatyta vidutinė 

negalia 

Vaikai, kuriems 

nustatyta lengva 

negalia 

 

Iš viso 

2015 0 10 1 11 

2016 1 17 2 20 
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4 lentelė 

Vaikų, turinčių specialiuosius ugdymosi poreikius, lentelė 

 

 

Metai 

Vaikų, kuriems nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai, skaičius 

dideli poreikiai vidutiniai poreikiai Iš viso 

2015 12 11 23 

2016 15 17 32 

  

 

Globotiniai lanko Raseinių Šaltinio progimnaziją, Raseinių r. Viktoro Petkaus 

pagrindinę, Raseinių specialiąją, VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokyklas bei Kauno maisto 

pramonės ir prekybos mokymo centrą. Ikimokyklinio amžiaus vaikai lanko lopšelį-darželį 

„Saulutė“. Vaikai, turintys specifinių negalių, ugdomi Šiaulių logopedinėje mokykloje 

 

3 pav. Globotinių pasiskirstymas pagal ugdymo įstaigas 2016 m. 

 

Globos namai aprūpina globotinius visomis jų ugdymui reikalingomis priemonėmis, 

sukurta tinkama aplinka pamokų ruošai, vaikams organizuojamos neformaliojo ugdymo programos. 

Socialiniai darbuotojai lankosi mokyklų, ikimokyklinių įstaigų tėvų susirinkimuose, vaikų šventėse. 
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Su klasių vadovais, ugdymo įstaigų specialistais sprendžiamos vaikų ugdymo, pamokų lankomumo, 

elgesio problemos ir jų korekcijos būdai. 

Vaiko socialinių įgūdžių ir savarankiškumo ugdymas. Vaikams, apgyvendintiems 

vaikų globos namuose, praeityje įgyti socialiniai įgūdžiai dažniausiai yra netinkami tolimesnei jo 

integracijai į visuomenę. Todėl, vaikų globos namų personalas, atsižvelgdamas į vaiko amžių, 

turimus įgūdžius ir jų gyvenimo patirtį, formuoja vaikui reikalingus įgūdžius. 

Socialiniai įgūdžiai ugdomi kasdieninėje šeimynų veikloje bei vaikų globos namų 

neformaliojo ugdymo programų užsiėmimuose. Juos lanko 96 procentai globos namuose 

gyvenančių vaikų. Užsiėmimų metu ugdomas jų savarankiškumas, formuojami ir įtvirtinami 

sveikos gyvensenos, šeimos planavimo, lytinio švietimo, būsimos tėvystės (motinystės) įgūdžiai. 

Mokoma megzti, nerti, siūti, gaminti įvairius rankdarbius. Įgyjami maisto ruošimo, namų ruošos, 

aplinkos tvarkymo, kompiuterinio raštingumo, daržininkystės įgūdžiai. Formuojami bendravimo ir 

pykčio valdymo įgūdžiai. Mokymai vykdomi pagal iš anksto sudarytus planus. Mieste 

veikiančiuose būreliuose, studijose lankosi 37 procentai globos namų globotinių, 94 procentai 

globotinių lanko užsiėmimus ugdymo įstaigose. 

Vaikams kas mėnesį išmokami kišenpinigiai. Kartu su šeimynos socialiniu darbuotoju 

jie planuoja savo pajamas ir išlaidas, mokosi apsipirkinėti parduotuvėse. Vaikui pageidaujant, jo 

sutaupyti pinigai laikomi vaiko asmeninėje sąskaitoje banke arba vaikas įsigyja norimą daiktą, 

išleidžia renginiams ar išvykoms. 

Aplinka ir būstas, artimos šeimai namų aplinkos sukūrimas. Globotiniai 

apgyvendinti šeimynų principu pagal giminystės ryšius, suderinamumą ir kitus svarbius vaikui 

kriterijus arba esančias laisvas vietas šeimynose. Turimi baldai ir įranga atitinka vaikų poreikius. 

Teritorija pritaikyta saugiam vaikų laisvalaikio leidimui: saugi, aptverta, įrengtas lauko apšvietimas, 

stebėjimo kameros. Įrengtos sporto ir rekreacinės zonos, pastatyti saugūs lauko žaidimų įrengimai, 

krepšinio ir paplūdimio tinklinio aikštelės. Pradėti sodo ir daržo įrengimo darbai. 

Patalpos įrengtos estetiškai, komfortiškai. Sukurta aplinka turi neabejotiną reikšmę 

vaiko savijautai, sveikatai ir tolimesnei jo raidai. Patalpos švarinamos ir tvarkomos pasitelkiant 

globotinius, mokant juos savarankiškumo įgūdžių, kurie turi įtakos jų pasirengimui sulaukus 

pilnametystės. Jos atitinka higienos normų reikalavimus, pritaikytos ir specialiųjų poreikių vaikams. 

Vaiko socialiniai ryšiai. Globos namuose sudaromos sąlygos vaikui bendrauti su savo 

biologine šeima: šeima yra įtraukiama į vaiko problemų sprendimą, ISGP sudarymą ir kasdieninę 

vaiko veiklą. Nuolat renkama ir sisteminama informacija apie vaiką, jo tėvus, brolius, seseris, kad, 

vaikas, išėjęs iš globos namų, galėtų susirasti savo artimuosius ir gimines. Gyvenant vaikui globos 

namuose, kiekvienas jų turi „savą asmenį“, su kuriuo gali pasikalbėti jam rūpimais klausimais ir 
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pan. Taip užtikrinamas vaiko socialinių ryšių tinklo, kuriame jis jaučiasi geriausiai, sukūrimas ir 

palaikymas. Pageidaujant vaiko tėvams ar kitiems asmenims laikinai paimti vaiką į šeimą 

savaitgaliais, švenčių ir atostogų dienomis yra suteikiama pilna informacija apie vaiko sveikatą, 

ugdymo rezultatus, socialinių paslaugų teikimą, globos namų aplinką, personalą ir t. t. Vaikams, 

gyvenantiems globos namuose, kartu su Vaiko teisių apsaugos skyriumi ieškome giminaičių ar kitų 

asmenų, galinčių paimti vaikus į savo šeimas savaitgaliais, švenčių ir atostogų dienomis. 

Globotiniai visada turi galimybę rinktis – ar savaitgalius, švenčių ir atostogų dienas praleisti tokių 

asmenų šeimoje, ar vaikų globos namuose. 2016 m. 18 asmenų apgyvendino 31 vaiką į savo šeimas 

savaitgaliais, švenčių ir atostogų dienomis. 

Vaiko išvykimas iš globos namų. Vaikas išvyksta iš globos namų, kai jis grąžinamas 

biologinei šeimai, nustatoma globa (rūpyba) globėjo šeimoje ar šeimynoje, sulaukus pilnametystės, 

įvaikinus ar susituokus (teismui sumažinus santuokinį amžių). 

Vaikų išvykimas iš globos namų 2016 m. pateikiamas 4 pav. 

 

 

 

4 pav. Vaikų išvykimas iš globos namų 2016 m. 

 

Įvaikinimas. Šiuo metu 21 vaikas įtrauktas į Valstybės vaiko teisių apsaugos ir 

įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sudarytą galimų įvaikinti vaikų 

sąrašą. 2016 m. buvo įvaikinti 3 vaikai, vienas jų – užsienio piliečių. Tęsiamos dviejų vaikų 

įvaikinimo procedūros užsienio piliečiams. 2016 metais pirmą kartą Lietuvos Respublikos piliečiai 

įvaikino vaikus iš Raseinių vaikų globos namų.  
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III. VALDYMAS IR ADMINISTRAVIMAS 

 

Įstaigos valdymas ir administravimas grindžiamas efektyvių darbo santykių tarp 

vadovo ir personalo, atviro bendravimo aplinkos kūrimu ir palaikymu. 

Įstaigos veikla organizuojama vadovaujantis globos namų nuostatais ir metiniu veiklos 

planu. Globos namų direktorius inicijavo metinės veiklos programos rengimą, kartu su globos namų 

specialistais ją rengė, tvirtino ir vadovavo jos įgyvendinimui, atstovavo globos namams valstybės ir 

savivaldybių institucijose, teismuose, rajono Savivaldybės administracijos skyriuose bei kitose 

įstaigose. Įstaigos valdymo sistema remiasi LR įstatymais, Vyriausybės nutarimais, LR Socialinės 

apsaugos ir darbo ministro įsakymais, kitais teisės aktais, socialinio darbo etinėmis normomis, 

profesinėmis vertybėmis. Globos namuose nėra struktūrinių padalinių. Veikla organizuojama tarp 

administracijos, personalo dirbančio tiesiogiai su vaikais ir aptarnaujančio personalo. 

2016 m. parengtos įvairios tvarkos, pareigybių aprašymai, taisyklės, patvirtinta 

socialinės globos paslaugų kaina ir kt. Globos namai turi higienos pasą, licenciją, kitus dokumentus, 

reikalingus socialinei globai vykdyti. 

Per 2016 m. gautas 231 raštas, parengti ir išsiųsti – 494 raštai. Buvo teikiama 

informacija, duomenys įvairioms įstaigoms, dalyvaujama diskusijose, konferencijose, analizuojant 

ir gerinant globojamų vaikų padėtį ir problemų sprendimą. 

Užtikrinamas tvarkingas dokumentų kaupimas ir saugojimas, su vaiku susijusios 

informacijos konfidencialumas.  

Kasmet tobulinamas įstaigos valdymas ir administravimas. Kartu su personalu 

reguliariai svarstomi nauji teisės aktai, aktualių teisės aktų pasikeitimai, aptariami gerosios 

praktikos pavyzdžiai, pasidalinama mokymuose įgytomis žiniomis, sukaupta darbo patirtimi. 

Atsižvelgiama į personalo pageidavimus ir pasiūlymus, ieškoma efektyviausių darbo metodų. Gera 

materialinė bazė leidžia teikti kokybiškas socialines paslaugas. 

Globos namuose veikia patariamoji direktoriaus institucija - globos namų taryba 

(toliau – taryba). Ji dalyvauja įstaigos administracinėje veikloje, rengiant metinius planus, įvairias 

ataskaitas. Taryba pateikia pasiūlymus dėl įstaigos veiklos tobulinimo, socialinių paslaugų kokybės 

gerinimo, vaiko ruošimo savarankiškam gyvenimui, globai ar įvaikinimui. Priimant sprendimus, 

atsižvelgiama į pasiūlymus ir patarimus. Globos namuose veikia ir globotinių taryba. Abi tarybos 

dalyvauja paslaugų teikimo procese, įtraukiamos į sprendimų priėmimo procesą. 

Vykdomas tamprus bendradarbiavimas tarp vaikų globos namų ir rajono Savivaldybės 

administracijos Vaiko teisių apsaugos, Socialinės paramos skyriais, ugdymo, sveikatos priežiūros 



11 
 

įstaigų specialistais ir kt. Vaiko interesai atstovaujami policijos komisariate vykdomose apklausose 

ir tyrimuose, teismo posėdžiuose ir pan. 

Nedelsiant reaguojama į darbuotojų, globotinių ir klientų skundus bei pageidavimus, į 

juos įsigilinama, aptariama. Nuolat atnaujinama globos namų internetinė svetainė, vykdoma įstaigos 

veiklos sklaida.  

IV. GLOBOS NAMŲ FINANSAVIMAS IR LĖŠŲ PANAUDOJIMAS 

 

 

Globos namų buhalterinė apskaita tvarkoma rajono Savivaldybės administracijos 

Švietimo ir socialinių reikalų departamento Įstaigų centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriuje. 

Globos namai finansuojami iš dviejų šaltinių, kurių vienas – Raseinių rajono savivaldybės biudžeto 

lėšos, o kitas - valstybės biudžeto tikslinės dotacijos. 

2016 metais iš rajono Savivaldybės biudžeto finansuojamų lėšų 65 procentai buvo 

skirta darbo užmokesčiui ir Sodros įmokoms. Likusios rajono Savivaldybės biudžeto skirtos lėšos 

buvo panaudotos personalo kvalifikacijos kėlimui, kanceliarinių prekių, spaudinių, transporto ir kitų 

prekių, susijusių su įstaigos administravimu, įsigijimo išlaidoms padengti bei paslaugoms (elektros, 

šildymo, vandentiekio, kanalizacijos, ryšių ir kt.) apmokėti. 2016 m. įstaiga iš rajono Savivaldybės 

skirtų lėšų neįsigijo jokio ilgalaikio turto.  

Valstybės biudžeto lėšos panaudotos padidėjus minimaliai mėnesinei algai. Globos 

(rūpybos) išmokos naudojamos globojamų (rūpinamų) vaikų mitybai, aprangai, medikamentams, 

mokymo priemonėms ir kitoms prekėms įsigyti, kurios susijusios su vaiko poreikių tenkinimu, 

sveikatos priežiūros organizavimu ir kišenpinigių mokėjimu. 

5 lentelė 

Gautos lėšos ir jų panaudojimas 2016 m.  

Programa, finansavimo šaltinis Suma  

Eur 

Socialinės programos įgyvendinimo programa (savivaldybės biudžeto lėšos) 283800 

Globos (rūpybos) išmokos (valstybės biudžeto lėšos) 90050 

Darbo rinkos politikos programa (teritorinės darbo biržos lėšos) 1687 

Kitos lėšos 13616 

         Iš viso: 389153 

Išlaidos  

Darbo užmokesčiui 194084 

Socialinio draudimo įmokoms 60188 

Kitoms prekėms ir paslaugoms 134881 
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 Skiriamų valstybės tikslinių dotacijų suma priklauso nuo apgyvendintų vaikų skaičiaus ir jų 

gyvenimo globos namuose trukmės. Vaikų globos namų finansavimas 2012-2016 metais pateiktas 5 

paveiksle. 

 

5 pav. Globos namų finansavimas 2012-2016 m. 

 

Labdara ir parama. Globos namai yra labdaros paramos gavėjai, priima įvairią 

labdarą – paramą. Ji gaunama piniginėmis lėšomis, daiktais, pramogų organizavimu, prekėmis, 

kelionių organizavimu iš juridinių ir fizinių asmenų. Dovanotas sportinis inventorius, knygos, 

žaislai, maisto produktai, kanceliarinės prekės, priemonės laisvalaikiui organizuoti ir t. t. 

Organizuotos kelionės į Kauną, Palangą. Vasaros metu vaikai leido laiką globos namų vasaros 

poilsio stovyklose. Visa gauta parama panaudojama tik vaikų poreikiams tenkinti: edukacinei 

veiklai, globotinių neformaliojo ugdymo programų veikloms ir laisvalaikiui organizuoti ir 

savarankiško gyvenimo įgūdžių formavimui. 

6 lentelė 

Labdaros –paramos gavimas 2014-2016 metais 

Metai Gautos lėšos tūkst. Eur 

2 % gyventojų 

pajamų mokestis 

„Išsipildymo 

akcija“ 

Kiti rėmėjai Iš viso 

2014 0,3 1,8 0 2,1 

2015 0,8 1,5 1,5 3,8 

2016 0,2 2,7 0,3 3,2 
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VI. PERSONALAS 

  

Įstaigos veikla buvo organizuojama neviršijant Raseinių rajono savivaldybės tarybos 

nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus. 2016 metais nebuvo didinamas didžiausias 

leistinas darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis. Kaip kito personalo skaičius įstaigoje per 

pastaruosius trejus metus, pateikta 7 lentelėje. 

 

7 lentelė 

Didžiausias leistinas darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius 2014-2016 m. 

 

Eil. 

Nr. 

Pareigybių pavadinimas Etatų skaičius 
2014 m. gruodžio 

31 d. 

Etatų skaičius 
2015 m. gruodžio 

31 d. 

Etatų skaičius 
2016 m. 

gruodžio 31 d. 

 

1. Direktorius 

 

1 1 1 

2. Raštvedys 1 1 1 

3. Vyr. socialinis darbuotojas 

 

1 1 1 

4. Socialinis darbuotojas 8,5 12 12 

5. Socialinio darbuotojo 

padėjėjas 

 

 

11 12 12 

6. Psichologas 0,5 0,5 0,5 

7. Valytojas 

 

0 0,5 0,5 

8.  Einamojo remonto 

darbininkas 

1 1 1 

 Iš viso: 24 29 29 

 

Globos namuose dirbo 7 darbuotojai, turintys aukštąjį universitetinį išsilavinimą, 8 

darbuotojai yra įgiję aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą, 7 - specialųjį išsilavinimą, 7 darbuotojai 

turi vidurinį išsilavinimą. 
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5 pav. Personalo išsilavinimas % 

 

Darbuotojai yra skatinami už gerus darbo rezultatus, darbo ir asmeninių sukakčių 

proga. Vienam darbuotojui taikyta drausminė nuobauda – pastaba. Įstaigoje darbuotojų kaita 

nežymi. 2016 m. nefiksuotas nė vienas nelaimingas atsitikimas darbe. 

Kvalifikacijos kėlimas. Įstaigoje palaikoma personalo nuolatinio profesinio tobulėjimo 

aplinka. Sudaromos sąlygos kiekvienam personalo nariui tobulėti. 2016 m. kursuose, seminaruose, 

konferencijose dalyvavo 27 darbuotojai, kurie išklausė 440 valandų trukmės mokymus. Personalo 

kvalifikacijos kėlimas buvo finansuojamas iš rajono Savivaldybės biudžeto lėšų. Taip pat buvo 

organizuotos supervizijos darbuotojams. 

 

VII. PROJEKTINĖ VEIKLA 

 

Dalyvavimas projektuose. 2016 m. vaikų globos namai dalyvavo projektuose 

„Sidabrinės gervės jauniems“, „Žalia pėda 2016 m.“, „Norų šalis“, „Žalgirio 3X3 turnyras“, 

„Gerumo seansai 2016“, „Žvejok 2016“, „Kalėdinės vaikų svajonės“, „Saugi pradžia“, „Grite“ 

prekės ženklo konkurse, Lietuvių etninės kultūros draugijos organizuotame projekte „Lietuvių 

tautosakos atspindžiai vaikų ir jaunimo meninėse interpretacijose“. Organizuotas vaikų vasaros 

poilsis stovyklose „Iškylautojų vėjas“, „Vidurvasario pėdos“ ir „Septynios sporto dienos“. 

Renginiai ir išvykos. Globos namuose kasmet tradiciškai rengiami minėjimai ir 

popietės valstybinių švenčių proga globotinių pilietiškumui ir patriotizmui ugdyti. Švenčiamos 

Užgavėnės, Žolinės, Šv. Velykų ir Šv. Kalėdų šventės. Minimos Motinos, Tėvo, Tarptautinė vaikų 

gynimo dienos. 

24%

28%24%

24%
Aukštasis universitetinis

Aukštasis
neuniversitetinis

Specialusis

Vidurinis
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Globotiniams organizuotos išvykos į Karpynės, Budraičių baseinus, Palangą, Šiaulių 

dramos teatrą, Šiluvos Šv. Mergelės Marijos gimimo atlaidus. Už rėmėjų lėšas globotiniai vyko į 

Birštoną, Kauno Žalgirio arenoje organizuotą renginį. 

 

VIII. IŠVADOS 

 

Pasiekimai: 

 

 sukurta saugi, sveika ir estetiška gyvenamoji aplinka vaikams; 

 gera įstaigos materialinė bazė; 

 visi globotiniai (rūpintiniai) lanko ugdymo įstaigas; 

 ypatingas dėmesio skyrimas vaikų sveikatos gerinimui; 

 įvaikinti 3 vaikai; 

 2 vaikai išvyko gyventi į globėjų šeimas; 

 gražiai tvarkoma įstaigos teritorija; 

 vykdoma gerosios patirties sklaida. 

 

Problemos: 

 

 globotinių (rūpintinių) žalingi įpročiai; 

 maža globotinių (rūpintinių) mokymosi motyvacija; 

 institucinės globos reforma kelia daug streso darbuotojams ir vaikams (mažėja 

darbuotojų motyvacija ir globotinių emocinis saugumas); 

 mažas darbo užmokestis kelia kvalifikuotų socialinių darbuotojų 

nepasitenkinimą; 

 vyresni vaikai neįvaikinami ir retai paimami į globėjų šeimas; 

 įstaiga neturi neformaliojo ugdymo specialisto etato. 

 

Galimi problemų sprendimo būdai: 

 

 stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą; 

 įsteigti neformaliojo ugdymo specialisto etatą; 

 globėjų ir asmenų, laikinai paimančių vaikus į savo šeimas, paieška. 
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IX. ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO INSTITUCIJOS VEIKLOS PRIORITETINĖS 

KRYPTYS  

 

Artimiausiu laikotarpiu veiklos sritys nesikeis, bus vykdomas jų tęstinumas. 

Prioritetinės kryptys: 

  socialinės globos paslaugų kokybės gerinimas; 

  personalo komandino darbo stiprinimas; 

 socialinį darbą dirbančių darbuotojų kompetencijų didinimas; 

 bendradarbiavimo su socialiniai partneriais plėtojimas; 

 sodo ir daržo įrengimas; 

 vaikų globos namų teritorijos apželdinimo darbų baigimas. 

  

_______________________ 

 

 

SUDERINTA 

Raseinių vaikų globos namų tarybos  

2017 m. vasario 21 d. susirinkime 

(protokolo Nr. 1) 
 

 

 


