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Raseinių rajono savivaldybės
tarybos 2022 m.vasario 10 d.
sprendimu Nr.22-1971
RASEINIŲ PAGALBOS ŠEIMAI NAMŲ 2021 METŲ
VEIKLOS ATASKAITA

I SKYRIUS
BENDROJI INFORMACIJA
1. Raseinių pagalbos šeimai namai (toliau – Įstaiga) yra savivaldybės biudžetinė
įstaiga, įsteigta 1999 metais. Įstaigoje veikia 2 padaliniai: Vaikų globos skyrius, susidedantis iš
šeimynų, ir Globos centras, kurių veiklos organizuojamos pagal Įstaigos direktoriaus patvirtintus
padalinių veiklos aprašus. Padaliniai neturi atskiro juridinio asmens statuso. Įstaiga turi 2014 m.
gruodžio 10 d. Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos išduotą licenciją socialinei globai teikti. Licencijos rūšis: institucinė socialinė globa
(ilgalaikė, trumpalaikė) likusiems be tėvų globos vaikams, socialinės rizikos vaikams. Teisė teikti
akredituotą socialinę priežiūrą galioja nuo 2021 m. gruodžio 31 d. iki 2024 m. gruodžio 31 d.
2. Įstaigos veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių Tautų
vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys, Lietuvos Respublikos
biudžetinių įstaigų įstatymas, Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Lietuvos Respublikos
socialinių paslaugų įstatymas, LR Vyriausybės nutarimai, LR socialinės apsaugos ir darbo ministro
įsakymai, rajono Savivaldybės tarybos sprendimai, rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymai, Įstaigos nuostatai, kiti teisės aktai. Įstaiga yra ribotos atsakomybės viešasis juridinis
asmuo, paramos gavėja, turinti antspaudą, atsiskaitomąsias sąskaitas banke. Namų buveinės
adresas: Kalnų g. 15A, LT-60136, Raseiniai, elektroninio pašto adresas - raseiniupsn@gmail.com ;
internetinės svetainės adresas – http://www.raseiniupsn.lt .
II SKYRIUS
TIKSLAI IR VEIKLOS SRITYS
3. Įstaigos tikslai:
3.1. užtikrinti trumpalaikę (ilgalaikę) socialinę globą, ugdymo ir socialines paslaugas
be tėvų globos likusiems vaikams (toliau – vaikams), kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa
(rūpyba), arba laikinai Įstaigoje apgyvendintiems vaikams tol, kol bus išspręstas jų grąžinimo
tėvams arba globos (rūpybos) nustatymo klausimas;
3.2.

visiems

įvaikintiems

vaikams,

socialinių

globėjų,

globėjų

giminaičių

globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams bei budintiems
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globotojams, socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems
jais tapti, suteikti reikalingą konsultaciją, psichosocialinę, teisinę ir kitą pagalbą, siekiant tinkamo
vaiko, įvaikio ugdymo ir auklėjimo šeimai artimoje aplinkoje.
4. Įstaigos veiklos sritis – stacionarinė ilgalaikė (trumpalaikė) vaikų globa, teikti ir
organizuoti socialines paslaugas bei kitą pagalbą pagal poreikį vaikui, socialiniam globėjui,
budinčiam globotojui, globėjui giminaičiui, įtėviui, taip pat kitokią pagalbą vaiko tėvams, siekiant
grąžinti vaiką į šeimą, teikti globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo paslaugas.

III SKYRIUS
FINANSAVIMAS IR LĖŠŲ PANAUDOJIMAS
5. Finansų valdymas. Įstaiga 2021 metais panaudojo 399,4 tūkst. eurų lėšų,
finansuojamų iš dviejų šaltinių. Tai rajono Savivaldybės biudžeto ir valstybės biudžeto tikslinės
dotacijos. 91 % rajono Savivaldybės biudžeto finansuojamų lėšų sudarė išlaidos darbo užmokesčiui
ir Sodros įmokoms. Iš lėšų, skirtų ilgalaikio turto įsigijimui, nupirktos 3 vėdinimo sistemos.
Likusios rajono Savivaldybės biudžeto skirtos lėšos buvo panaudotos prekėms ir paslaugoms
apmokėti. Savivaldybės biudžeto lėšos Įstaigai skirtos vadovaujantis Raseinių rajono savivaldybės
tarybos 2020 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. TS-366 „Dėl Raseinių pagalbos šeimai namuose
teikiamų ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų kainų patvirtinimo“. Skiriamų
valstybės tikslinių dotacijų suma priklauso nuo apgyvendintų vaikų skaičiaus ir jų gyvenimo
Įstaigoje trukmės. Globos (rūpybos) išmokos naudotos vaikų mitybai, aprangai ir avalynei,
patalynei, medikamentams, ugdymo priemonėms ir kitoms prekėms įsigyti, kurios susijusios su
vaiko poreikių tenkinimu, sveikatos priežiūros organizavimu ir kišenpinigių mokėjimu.
Išlaidos eurais
Eil.
Nr.

1.
2.

Gautų lėšų
panaudojimas
Darbo užmokestis

2020 m.
Savivaldybės
Valstybės
biudžeto lėšos biudžeto lėšos
333 100,00
0

2021 m.
Savivaldybės
Valstybės
biudžeto lėšos biudžeto lėšos
307 601,00
0

3.

Socialinio
draudimo įmokos
Prekės ir paslaugos

4 843,88

0

40 768,00

0

33 427,97

47 027,98

42 277,00

33 566,00

4.

Ilgalaikis turtas

2460,00

0

2 990,00

0

5.

Darbdavių socialinė
parama (ligos ir
pan. atvejais)
Iš viso:

10518,15

0

8 172,00

0

384 350,00

47 027,98

401 808,00

33 566,00

1 lentelė. Lėšų panaudojimas 2021 m.
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Įstaigos buhalterinė apskaita tvarkoma rajono Savivaldybės administracijos Įstaigų
centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriuje.

IV SKYRIUS
PERSONALAS
6. Personalas. Įstaigos veikla buvo organizuojama neviršijant Raseinių rajono
savivaldybės tarybos nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus. 2021 m. pareigybių skaičius
buvo mažinamas 2 kartus. Per metus pareigybių skaičius sumažėjo 6,5 etato. Personalo skaičius ir
globojamų vaikų Įstaigoje skaičiaus santykis neviršijo teisės aktų reikalavimų.
Eil.
Nr.

Pareigybių pavadinimas

Etatų skaičius

Etatų skaičius

2020 m. gruodžio 31 d

2021 m. gruodžio 31 d.

1.

Direktorius

1

1

2.

Raštvedys

1

1

3.

Vyr. socialinis darbuotojas

1

1

4.

Socialinis darbuotojas

9

7

5.

5

4,5

6.

Socialinis darbuotojas (globos
koordinatorius
Socialinio darbuotojo padėjėjas

10

6

7.

Psichologas

1,5

1,5

8.

Valytojas

0,5

0,5

9.

Einamojo remonto darbininkas

1

1

Iš viso:

30

23,5

2 lentelė. Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis 2020-2021 m.
7. Kvalifikacijos kėlimas. Darbuotojai skatinami kvalifikacijos kėlimui. Sudaromos
sąlygos

vykti

studijuoti,

dalyvauti

mokymuose,

seminaruose,

konferencijose.

Tęsiantis

ekstremaliajai situacijai šalyje, darbuotojų mokymai buvo išklausomi ir nuotoliniu būdu. 2 Įstaigos
darbuotojai studijuoja Vilniaus universiteto Šiaulių akademijoje, 2 darbuotojai atestavosi ir įgijo
vyresniojo socialinio darbuotojo kvalifikacinę kategoriją. 2021 m. įvairiuose mokymuose dalyvavo
17 įstaigos darbuotojų ir išklausė 727 valandų mokymus.

V SKYRIUS
ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATAI
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8. Valdymas ir administravimas. Įstaigos veikla organizuojama vadovaujantis
rajono Savivaldybės tarybos patvirtintais nuostatais ir metiniu veiklos planu. Pasikeitus teisės
aktams, atnaujinta 13 įstaigos vidaus dokumentų. Gauta 275 raštai, parengta ir išsiųsta – 500 raštų.
Siekiant užtikrinti efektyvų įstaigos veiklos efektyvumą ir palankias sąlygas kokybiškoms
paslaugoms teikti, sudaromos sąlygos kiekvienam darbuotojui atskleisti savo potencialą - žinias,
įgūdžius ir kompetencijas. Stiprintas komandinis darbas, tarpinstitucinis bendradarbiavimas,
sprendžiami personalo kvalifikacijos kėlimo klausimai. Įstaigoje sudarytos sąlygos veikti
darbuotojų ir vaikų taryboms. Jos dalyvauja Įstaigos veikloje, rengiant metinius planus, įvairias
ataskaitas. Pateikiami pasiūlymai dėl Įstaigos veiklos tobulinimo, socialinių paslaugų kokybės
gerinimo, vaiko ruošimo savarankiškam gyvenimui, globai ar įvaikinimui tobulinimo, vaiko
karjeros formavimo, vasaros poilsio organizavimo ir kitais klausimais. Didinama darbuotojų
motyvacija skiriant jiems priemokas už papildomai atliekamus darbus, vertinant darbuotojų
metinius veiklos rezultatus. 2021 m. buvo fiksuotas 1 nelaimingas atsitikimas darbe (lengvas
pakenkimas sveikatai). Skundai ir pageidavimai priimami kaip paslaugų kokybės tobulinimo
pasiūlymai, į kuriuos įsigilinama, aptariama ir, esant galimybėms ir būtinumui, jie įgyvendinami,
ieškomi visas puses tenkinantys sprendimai. Tai padeda gerinti teikiamų paslaugų kokybę.
9. Vaikų globos skyriaus veikla. Socialinės paslaugos teiktos 23 vaikams,
netekusiems tėvų globos. Įstaigoje gyvenančių vaikų skaičius 2021 m. sumažėjo 34 procentais.
Laisvos patalpos naudojamos socialinės priežiūros paslaugų teikimui, Globos centro padalinio
veiklai organizuoti. Taupant Įstaigos lėšas pastatų išlaikymui, 2021 m. spalio 26 d. sudaryta
Savivaldybės turto panaudos sutartis su Raseinių rajono kultūros centru penkerių metų laikotarpiui.
2021 m. 3 vaikai sulaukė pilnametystės, 2 vaikai grąžinti į biologinę šeimą, 2 vaikai išvyko gyventi
į globėjų šeimą, 1 vaiką įvaikino užsienio piliečių šeima. Įstaigoje 2021 m. naujai nebuvo
apgyvendintas nei vienas vaikas. 2021 m. gruodžio 31 d. Įstaigoje gyveno 15 vaikų. Jiems nustatyta
nuolatinė globa (rūpyba). 6 vaikai įtraukti į Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sudarytą galimų įvaikinti vaikų sąrašą. Visi vaikai,
sulaukę 16 metų amžiaus, įrašyti į asmenų (šeimų,) turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašus.
Motinoms su vaikais (6 asmenims) teikta intensyvi krizių įveikimo pagalba. Įstaiga
buvo pasirengusi teikti palydimosios globos ir laikino atokvėpio paslaugas šeimoms, auginančioms
neįgalius vaikus, tačiau prašymų šioms paslaugoms teikti 2021 m. negauta. Įstaigoje teiktos 2
laikino apgyvendinimo paslaugos vaikams iš kitų savivaldybių.
10. Aplinka ir būstas, artimos šeimai namų aplinkos sukūrimas. Globotiniai
gyvena 2 kotedžiniuose butuose šeimynų principu pagal giminystės ryšius, suderinamumą ir kitus
svarbius vaikui kriterijus. Turimi baldai ir įranga atitinka vaikų poreikius. Vienas butas pritaikytas
fizinę negalią turintiems vaikams. Teritorija yra saugi, aptverta. Įrengtos sporto ir rekreacinės
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zonos: lauko žaidimų įrengimai, tinklinio ir krepšinio aikštelės. Įstaigos teritorija saugi ir
sutvarkyta. Vaikų poreikiams tenkinti ir jų darbiniams įgūdžiams ugdyti, įrengtas sodas ir daržas.
11. Vaikų ugdymas. 2021 m. visi mokyklinio amžiaus vaikai lankė ugdymo įstaigas.
5 vaikai buvo ugdomi Raseinių Šaltinio progimnazijoje, 2 – Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinėje
mokykloje, 9 - Raseinių technologijos ir verslo mokykloje, 4 - Raseinių specialiojoje mokykloje, 1
– „Diemedžio“ ugdymo centre, 1- Kelmės profesinio rengimo centre, 1 - Raseinių lopšelyjedarželyje „Liepaitė“. Vaikai mokosi pagal savo galimybes ir sveikatos būklę atitinkančias ugdymo
programas, tai patvirtina atitinkamų sričių specialistų išvados ir rekomendacijos. 11 vaikų turėjo
įvairių specialiųjų ugdymosi poreikių. Iš jų - 1 labai didelius, 5 didelius, 5 vidutinius specialiuosius
ugdymosi poreikius.

1 pav. Globojamų (rūpinamų) vaikų specialieji ugdymosi poreikiai
12. Sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas. Vaikui, atvykusiam į Įstaigą,
užtikrinami sveikatos patikrinimai, vakcinavimas, savalaikis gydymo paslaugų organizavimas
susirgus. 2021 m. atlikti 314 vaikų medicininiai patikrinimai ir konsultacijos. Odontologų paslaugos
vaikams buvo teiktos 45 kartus. 6 vaikams nustatytas vidutinis neįgalumo lygis, iš jų – 1 turi fizinę
negalią, 5 – negalias dėl intelekto sutrikimų. 2 vaikams nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros
(pagalbos) poreikis. Vaikai apgyvendinami vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 124:2014
„Vaikų globos įstaigos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“.
13. Maitinimas. Maistas vaikams ruošiamas šeimynose. Gaminamo maisto kokybė
atitiko higienos normų reikalavimus. Maisto ruošimo įstaigoje antkainio išlaidų nėra, kadangi
maistą šeimynose gamina darbuotojai kartu su vaikais. Mitybos paslaugos, vaikams lankantiems
ugdymo įstaigas, pirktos iš UAB „Maisto slėnis“, UAB „Gaileta“, Raseinių technologijos ir verslo
mokyklos, „Diemedžio“ ugdymo centro bei Kelmės profesinio rengimo centro. Raseinių rajono
savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. TS-281 „Dėl BĮ Raseinių pagalbos
šeimai namų minimalių išlaidų maitinimui, medikamentams, aprangai ir patalynei bei asmens
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higienos priemonėms finansinių normatyvų ir vaikų aprūpinimo apranga ir minkštuoju inventoriumi
minimalių metinių normų 2022 metams patvirtinimo“ padidinta mitybos norma iki 4 eurų per parą.
14. Vaiko socialinių įgūdžių ir savarankiškumo ugdymas. Socialiniai įgūdžiai
ugdomi kasdienėje šeimynų veikloje bei vaikų globos namų neformaliojo ugdymo programų
užsiėmimuose. Įstaigoje įgyvendinamos 2 neformaliojo ugdymo programos. Mokymai šeimynose
vykdomi pagal iš anksto sudarytus užsiėmimų planus. Jų metu ugdomas vaikų savarankiškumas,
formuojami ir įtvirtinami sveikos gyvensenos, šeimos planavimo, lytinio švietimo, būsimos tėvystės
(motinystės) įgūdžiai, mokoma įvairių buities darbų, maisto gaminimo. Mieste veikiančiuose
būreliuose, studijose lankosi 51 % vaikų, 49 % vaikų lanko užsiėmimus ugdymo įstaigose. Vaikai
kas mėnesį gauna kišenpinigius. Jie mokosi planuoti savo pajamas ir išlaidas, apsipirkinėti
parduotuvėse, o sutaupytus pinigus pageidaujantys laiko savo asmeninėse sąskaitose banke arba
įsigyja norimą daiktą, išleidžia renginiams ar išvykoms.
15. Vaikų dalyvavimas projektinėje veikloje. Vaikai noriai įsitraukė į įvairių
projektų, akcijų įgyvendinimo veiklas, susijusias su sportiniais renginiais, kūrybiškumo ugdymu,
prevencijos veiklomis ir kt.
Projektinės veiklos pavadinimas

Dalyvių skaičius

„Karaliaus Mindaugo taurė“

7

Dianos Nausėdienės „Baltojo paukščio“ akcija

8

Patyčių ir smurto prevencijos programa „Gyvenkime
draugiškai“.

23

3 lentelė. Vaikų dalyvavimas projektinėje veikloje 2021 m.
16. Renginiai, stovyklos ir išvykos. 2021 m. Įstaigoje vyko minėjimai, popietės
valstybinių švenčių proga, skirtos vaikų pilietiškumui, tautiškumui ir patriotizmui ugdyti.
Organizuotos vasaros poilsio stovyklos: „Vasaros linksmybės“, „Vasaros šėlsmas“. Vaikams
organizuotos išvykos į Kauno Žalgirio areną, „Forum Cinema“ kino teatrą, Raseinių hipodromą,
turistinis žygis prie Sujainių vandens telkinio. Organizuotos ekskursijos į Palangą ir Panemunės
pilių keliu. Globotiniai dalyvavo Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos
organizuotame kultūrinės edukacijos renginyje „Ką mena Vilniaus pilys“ (nuotoliniu būdu).
17. Kita projektinė veikla. Tęsiamas projektų „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas,
paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra Nr. 08.4.1 –
ESFA - V 405-02-0001“ ir „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra
Raseinių rajono savivaldybėje“ Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 įgyvendinimas. Nupirktas 1 butas
bendruomeniniams vaikų globos namams įsteigti.

VI SKYRIUS
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GLOBOS CENTRO VEIKLA
18. Teikiamos paslaugos. Globos centro padalinio specialistai organizavo ir teikė
socialines paslaugas bei kitą pagalbą budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), globėjams
giminaičiams, įtėviams, globojamiems (rūpinamiems) vaikams ir jų tėvams, pageidaujantiems kuo
greičiau susigrąžinti vaiką į šeimą.
Eil.
Nr.
1.

Globos centro veikla
Paslaugų teikimas globėjams
(rūpintojams), budintiems globotojams,
norintiems globoti (rūpinti) ar įvaikinti.
1.1. Informavimas ir konsultavimas.
1.2. Psichologinė pagalba.

1.3. Kitos paslaugos.

1.4. Paslaugų teikimas kliento namuose.

2.

Mokymai.
2.1. Pagrindiniai **GIMKprogramos
mokymai.
2.2. Tęstinė **GIMK mokymų programa.

3.

2.3. Artimųjų giminaičių **GIMK mokymų
programa.
2.4. Specializuota **GIMK mokymų
programa.
Vaikų, netekusių tėvų globos
apgyvendinimo organizavimas ir
grąžinimas į biologines šeimas.

Pasiekti rezultatai

Informavimo ir konsultavimo
paslaugos teiktos 3214 kartų (218
asmenims).
Paslaugos teiktos Raseinių pagalbos
šeimai namų Globos centre:
36 globojamiems (rūpinamiems),
prižiūrimiems vaikams (226
konsultacijos).
24 kitiems asmenims (131
konsultacija).
Intensyvi pagalba teikta 9 šeimoms (21
asmeniui).
Laikino atokvėpio paslauga suteikta 1
globėjui (rūpintojui) giminaičiui ir 1
budinčiam globotojui.
Organizuota 18 savipagalbos grupių
susitikimų.
Teiktos 93 konsultacijos 74 globėjų
(rūpintojų) šeimoms ir psichologo
konsultacijos 21 asmeniui.
Atlikti 75 pagalbos vaikui ir budinčiam
globotojui, globėjui (rūpintojui),
šeimynos dalyviui poreikių vertinimai
ir 7 globos kokybės vertinimai.
Organizuoti 1 mokymai (dalyvavo 5
asmenys), siekiantys tapti globėjais
(rūpintojais) ir 1 asmuo pageidaujantis
tapti budinčiu globotoju.
Organizuoti 3 mokymai (dalyvavo 32
asmenys).
Organizuoti 1 mokymai (dalyvavo 6
asmenys).
Organizuoti mokymai (dalyvavo 6
asmenys).
Apgyvendinta 15 vaikų :
 9 globėjų rūpintojų šeimose;
 6 budinčių globotojų šeimose.

8

4.
5.

6.

Vaikų, netekusių tėvų globos grąžinimas į
biologines šeimas
Vaiko globos (rūpybos) viešinimas.
5.1. Straipsniai rajono spaudoje.

6 vaikai grąžinti į biologines šeimas.

Publikuoti 4 pranešimai rajono
spaudoje.
5.2. Informacijos sklaida socialiniame tinkle
Paskyroje „Vaikai yra vaikai. Raseinių
Facebook.
rajonas“ publikuota 90 Valstybės vaiko
teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos
straipsnių, 38 kvietimai į įvairius
renginius ir mokymus, 18 informacinių
pranešimų.
5.3. Informaciniai straipsniai, kvietimai
Parengta 13 straipsnių, kvietimų
įstaigos tinklalapyje www.raseiniupsn.lt
dalyvauti organizuojamose
mokymuose, savipagalbos grupių ar
kituose organizuojamose renginiuose.
5.4. Vaiko globos šeimoje skatinimui skirtų
Išdalinti 655 lankstinukai ir 150
lankstinukų, kontaktinių lapelių platinimas.
kontaktinių lapelių miesto šventėse,
rajono įstaigose ir organizacijose.
5.5. Videomedžiagos apie Globos centro
Sukurtas videoklipas apie Raseinių
veiklą kūrimas.
pagalbos šeimai namų Globos centro
veiklą.
5.6. Viešinimo renginiai.
Organizuotai 6 viešinimo renginiai.
5.1. Organizuoti 2 susitikimai su
Bendradarbiavimas su kitų savivaldybių
socialinės paramos, socialinių paslaugų
globos centrais, socialiniais partneriais.
centro socialiniais darbuotojais ir
*KAVTAS specialistais.
5.2. Dalyvauta 3 tarpinstitucinio
bendradarbiavimo renginiuose su
Pagėgių, Jurbarko, Tauragės, Šakių
savivaldybių ir globos centrų
specialistais.
4 lentelė. Globos centro veikla

*KAVTAS — Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie LR Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos Kauno apskrities Vaiko teisių apsaugos skyrius.
**GIMK - Globėjų (rūpintojų) mokymo ir konsultavimo programa.

VII SKYRIUS
IŠVADOS
2021 m. Įstaigos pasiekimai:
 sparčiai mažėja vaikų, gyvenančių Įstaigoje, skaičius;
 visi vaikai lanko ugdymo įstaigas;
 du vaikai apgyvendinti globėjo (rūpintojo) šeimoje;
 vienas vaikas įvaikintas užsienio piliečių šeimoje;
 visi darbuotojai ir globotiniai (rūpintiniai) vakcinuoti nuo COVID 19 ligos (koronaviruso
infekcijos);
 užtikrintas individualių apsaugos priemonių rezervas;
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nupirktas 1 butas bendruomeniniams vaikų globos namams įsteigti;

 intensyvus vaiko globos šeimoje viešinimas.
Įstaigos problemos:
 prastėja pamokų lankomumas dėl vaikų, turinčių elgesio ir emocijų sutrikimų;
 daugėja globojamų (rūpinamų) vaikų, kuriems skirtos minimalios priežiūros priemonės;
 pablogėjo vaikų psichologinė sveikata dėl užsitęsusio karantino laikotarpio;
 neatsiranda asmenų, pageidaujančių globoti paauglius;
 darbo rinkoje trūksta reikiamos kvalifikacijos specialistų;
 prastos būklės privažiavimo iki Įstaigos kelias.
Galimi problemų sprendimo būdai:
 tarpinstitucinio bendradarbiavimo gerinimas;
 intensyvios psichologo paieškos laisvai pareigybei užimti;
 bendruomeninių vaikų globos namų steigimas;
 naujų vaiko globos šeimoje viešinimo formų taikymas;
 nuolatinis darbuotojų kvalifikacijos kėlimas.
Artimiausio laikotarpio veiklos prioritetinės kryptys:
 gerinti teikiamų socialinių paslaugų kokybę, taikant naujausius ir efektyviausius socialinio
darbo metodus;
 tobulinti komandinį darbą;
 įgyvendinti projektą „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo
plėtra“;
 rengti būsimus globėjus (rūpintojus), įtėvius ir budinčius globotojus, šeimynų dalyvius;
 didinti socialinių paslaugų teikimo įstaigoje viešinimą.
________________________________
SUDERINTA
Raseinių pagalbos šeimai namų tarybos
2022 m. vasario 7 d. susirinkime
(protokolo Nr. 1)

