
Projektas

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS PAJŪRIO VAIKŲ GLOBOS

NAMŲ DIREKTORIAUS 2019 METŲ VEIKLOS  ATASKAITAI

                                      2020 m. vasario    d.  Nr.T1-

                                                        Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19

punktu, Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Šilalės rajono

savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T1-39 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės

tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 250–252 punktais, Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2019 metų darbo planu, patvirtintu Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 31 d.

sprendimu Nr. T1-1 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 metų darbo plano patvirtinimo“,

Šilalės rajono Šilalės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namų direktoriaus 2019 metų

veiklos ataskaitai (pridedama).

2. Paskelbti informaciją apie priimtą sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Šilalės

rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H.

Manto g. 37, Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio

Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo dienos.

Savivaldybės meras                                                                          

Elektroninio dokumento nuorašas

http://www.silale.lt


PRITARTA

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 

2020 m. vasario     d. sprendimu

Nr. T1-

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS PAJŪRIO VAIKŲ GLOBOS NAMŲ

DIREKTORIAUS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

                                                    I SKYRIUS

 ĮSTAIGOS TIKSLAI IR PAGRINDINĖS VEIKLOS KRYPTYS

Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namai (toliau tekste – Pajūrio vaikų

globos namai) yra Šilalės rajono savivaldybės stacionari socialinių paslaugų įstaiga, viešasis

juridinis asmuo, veikiantis kaip biudžetinė įstaiga.

Pajūrio vaikų globos namai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija,

Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos

Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų

įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos higienos normomis, Lietuvos

Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Šilalės rajono savivaldybės tarybos

sprendimais, mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus, Socialinės paramos skyriaus,

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus bei Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjų įsakymais bei

globos namų nuostatais.

Pajūrio vaikų globos namai yra asignavimų valdytojas, turi savo antspaudą, sąskaitas

banke.

Pajūrio vaikų globos namų buveinė: Ateities g. 4, Pajūrio mstl., Šilalės rajonas.

Pajūrio vaikų globos namų veikla finansuojama iš Savivaldybės biudžeto ir kitų valstybės

biudžeto lėšų.

Pajūrio vaikų globos namų ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Pajūrio vaikų globos namai yra paramos gavėjas.

Pajūrio vaikų globos namų steigėjas yra Šilalės rajono savivaldybės taryba.

Pajūrio vaikų globos namų veiklai vykdyti suteikta licencija.

Įstaigos vizija. Vaikų nuo 1 iki 18 metų (ir vyresnių) globos įstaiga, kurioje prieglobstį ir

šilumą randa rajono našlaičiai, likę be tėvų globos vaikai, kuriems teikiamos ugdymo bei socialinės

paslaugos, sudaromos tinkamos sąlygos ir palaikoma aplinka, kurioje saugiai auga, vystosi, tobulėja

bei ruošiasi savarankiškam gyvenimui visuomenėje. 

Veiklos prioritetas. Ugdymo bei socialinių paslaugų teikimas vaikų globos namų

globotiniams (rūpintiniams), jų rengimas savarankiškam gyvenimui. 

Įstaigos 2019 m. tikslai: 1. Teikti ugdymo ir socialines paslaugas, kurių metu globotinis

(rūpintinis) ugdytųsi savarankiško gyvenimo įgūdžius, būtų užimtas, norėtų mokytis, nedarytų

teisės pažeidimų.  

                           2. Dalyvauti perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje 

teikiamų paslaugų, procese.

Įstaigos 2019 m. uždaviniai: 

1. Suteikti globotiniams (rūpintiniams) kuo praktiškesnių savarankiško gyvenimo

įgūdžių: savitvarkos, socialinio bendravimo, maisto gamybos, darbinių įgūdžių, profesijos

pasirinkimo, mokymosi tvarkyti ekonominius, finansinius reikalus ir kitus įgūdžius. 

                      2. Stiprinti globotinių (rūpintinių) mokymosi motyvaciją, padėti vaikams įveikti

mokymosi sunkumus.

3. Padėti užtikrinti kokybišką gyvenimą (ne ilgiau kaip tris metus), buvusiam
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rūpintiniui, kuris išvyko iš įstaigos gyventi savarankiškai.

4. Organizuoti turiningą globotinių (rūpintinių) užimtumą, planuoti jų laisvalaikio

praleidimą. Ieškoti įvairių darbo su vaikais metodų, ypač ieškoti būdų, kaip sudominti paauglius

berniukus.

5. Vertinant vaiko poreikius, sudarant ISGP, telkti specialistų komandas vaiko

psichiniam atsparumui stiprinti, mokymosi motyvacijai didinti, elgesio bei kitoms vaiko

problemoms spręsti. 

6. Aktyvinti metodinę veiklą įstaigoje, kelti kvalifikaciją, skatinant rinktis kuo

individualesnes kvalifikacijos tobulinimo temas.

        7.   Įsikurti bendruomeniniuose namuose (bute). 

II SKYRIUS

 PAGRINDINIAI DIREKTORĖS RAIMUNDĖ RAUDONIENĖS  2019 M. VEIKLOS

REZULTATAI

Metinės užduotys

(toliau – užduotys)
Siektini rezultatai

Nustatyti rezultatų

vertinimo rodikliai

(kiekybiniai, kokybiniai,

laiko ir kiti rodikliai,

kuriais vadovaudamasis

vadovas vertins, ar

nustatytos užduotys yra

įvykdytos)

Pasiekti rezultatai ir jų

rodikliai

1.1. 1.1. Darbuotojų 

metinės veiklos 

vertinimas.

 1.1. parengti įstaigos

darbuotojų metinės 

veiklos vertinimo 

pokalbio 

organizavimo ir 

vykdymo tvarkos 

aprašą.  

1.1.2. įstaigos 

darbuotojų metinės 

veiklos vertinimo 

pokalbio 

organizavimo ir 

vykdymo tvarkos 

aprašas suderintas su 

Darbo taryba, Vaikų 

globos namų taryba 

ir patvirtintas 

direktoriaus įsakymu.

1.1.1. iki 2019 m. 

gruodžio 1 d. parengti ir 

patvirtinti  darbuotojų 

metinės veiklos vertinimo

pokalbio organizavimo ir 

vykdymo tvarkos aprašą, 

atlikti derinimo 

procedūras. 

1.1.1.2. su aprašu 

supažindinti visus įstaigos

darbuotojus;

1.1.1.3. 2020 m. sausio 

mėnesį, darbuotojų 

vertinimą vykdyti 

vadovaujantis įstaigoje 

patvirtintu, darbuotojų 

metinės veiklos vertinimo

pokalbio organizavimo ir 

vykdymo tvarkos aprašu.

.

1.1.1.1. iki 2019 m. 

gruodžio 1 d. parengtas

ir patvirtintas  

darbuotojų metinės 

veiklos vertinimo 

pokalbio organizavimo

ir vykdymo tvarkos 

aprašas;

1.1.1.2. su aprašu 

susipažino visi įstaigos

darbuotojai;

1.1.1.3. pasirengta 

2020 m. darbuotojų 

vertinimui, darbuotojų 

vertinimas vyks 

vadovaujantis įstaigoje 

patvirtintu, darbuotojų 

metinės veiklos 

vertinimo pokalbio 

organizavimo ir 

vykdymo tvarkos 

aprašu.

1.2. Skatinti 

darbuotojų profesinį 

tobulėjimą, naujų 

kompetencijų įgijimą.

.

1.2.1. skatinti ir 

sudaryti sąlygas 

darbuotojams įgyti 

naujų kompetencijų, 

kelti papildomai 

profesinę 

kvalifikaciją ar 

tobulinti profesines 

1.2.1.1. socialiniai 

darbuotojai ir socialinių 

darbuotojų padėjėjai  kels 

profesinę kvalifikaciją ir 

patobulins profesines 

žinias, įgytas žinias ir 

praktinius įgūdžius 

darbuotojai pritaikys 

1.2.1.1. visi 

darbuotojai kėlė savo 

profesinę kvalifikaciją 

ir papildomai, 

tobulindami profesines 

žinias bendruomeninių 

paslaugų teikimo 

likusiems be tėvų 
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žinias;

1.2.2.skatinti 

socialinius 

darbuotojus 

atestuotis

įstaigos veikloje;

1.2.2.1. atestuosis vienas 

socialinis darbuotojas.

globos vaikams bei jų 

šeimoms klausimais, 

tobulino savižudybių 

prevencijos įgūdžius; 

1.2.1.2. trys 

darbuotojos išklausė 

mokymus ir įstaigoje 

vykdo emocinio 

ugdymo bei socialinių 

gebėjimų programas 

„Obuolio draugai“, 

„Įveikime kartu“;

1.2.2.1. vienas 

socialinis darbuotojas 

dalyvavo socialinio 

darbuotojo atestacijoje,

jai suteikta socialinio 

darbuotojo 

kvalifikacija.

1.3. Perėjimo nuo 

institucinės globos prie

šeimoje ir 

bendruomenėje 

teikiamų paslaugų, 

proceso 

administravimas.

1.3.1. licencijos 

paslaugai 

Bendruomeniniuose 

vaikų globos 

namuose teikti, 

gavimas;

1.3.2. įsikūrimas 

bendruomeniniuose 

namuose (bute);

1.3.3. aplankyti 

kitose savivaldybėse 

veikiančius 

Bendruomeninius 

vaikų globos namus.

1.3.1.1. licencijos 

gavimas;

1.3.2.1. bent vienos 

šeimynos vaikai 

apgyvendinti 

bendruomeniniuose vaikų 

globos namuose (bute);

1.3.3.1. darbuotojai 

lankysis Žemaitijos 

regione įsikūrusiuose  

bendruomeniniuose vaikų 

globos namuose, 

susipažins su darbo juose 

specifika.

1.3.1.1. vykdytos

konsultacijos su 

Socialinių paslaugų 

priežiūros 

departamento, Įstaigų 

priežiūros skyriaus 

specialistais dėl 

licencijos teikti 

paslaugas vaikams 

Drobūkščių BVGN 

gavimo;

1.3.2.1. suformuoti 

darbuotojų bei 

globotinių (rūpintinių) 

sąrašai, kurie vyks 

dirbti ir gyventi į 

Drobūkščių BVGN;

1.3.3.1. apsilankiau ir 

susipažinau su darbo 

specifika Klaipėdos 

mieste veikiančiuose  

keturiuose BVGN;

1.3.3.2. grupė 

darbuotojų lankėsi,  

Skalvijos vaikų globos 

namų  Smalininkų

BVGN bei Saugų 

vaikų globos namų 

Švėkšnos BVGN, 

susipažino su darbo 

šiuose namuose 

specifika;

1.4. Užtikrinti 

kokybišką įstaigos 

veiklą pertvarkos 

metu.    

1.4.1. tinkamai ir 

laiku atliktos 

darbuotojų darbo 

sąlygų keitimo 

1.4.1.1. laiku informuoti 

darbuotojai apie 

keičiamas darbo sąlygas;

1.4.1.1 dalyvavimas ir 

darbas darbo grupės 

veikloje, sprendžiant 

įstaigos 
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procedūros;

1.4.2. atlikti 

pakeitimus darbo 

sutartyse, kituose 

vidaus teisės aktuose

1.4.2. atlikti pakeitimus 

darbo sutartyse, 

pakoreguoti pareigybių 

aprašymus, vidaus tvarkos

taisykles.

reorganizavimo 

klausimą;

1.4.1.2. vykdomos 

priemonės numatytos 

reorganizavimo sąlygų 

apraše;

1.4.1.3. bendravimas ir

bendradarbiavimas su 

Šilalės socialinių 

paslaugų namų 

vadovais 

reorganizavimo 

klausimais;

1.4.1.4. parengta ir 

išsiuntinėta  

informacija 

kreditoriams, 

pasiruošta darbuotojų 

informavimo 

procedūrai.

1.4.2.1. pakoreguoti 

darbuotojų, kurie dirbs 

BVGN pareigybių 

aprašymai

1.4.2.2. paruoštas 

gyvenimo BVGN 

aprašas, tvarkos, 

kuriomis bus 

vadovaujamasi 

gyvenant BVGN

1.5. Įvykdytos neplanuotos veiklos 1.5.1.Įvykdytos 

pirkimo procedūros 

baldų, buitinės 

technikos ir kt. prekių 

įsigijimui Drobūkščių

BVGN.

1.5.2.Pasirašyta 

bendradarbiavimo 

sutartis su Brigados 

generolo Motiejaus 

Pečiulionio artilerijos

batalionu

1.5.3.Įstaiga 

akredituota vykdyti 

jaunuolių 

savanoriavimo veiklą
.

III SKYRIUS

 INFORMACIJA APIE TIKSLŲ ĮGYVENDINIMĄ
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Įstaigos personalas. Pajūrio vaikų globos namų funkcijoms užtikrinti, formuojant

reikiamą tiesiogiai su vaiku dirbantį personalą, vadovavomės socialinės apsaugos ir darbo ministro

2006 m. lapkričio 30 dienos įsakymu Nr. A1-317 bei šio įsakymo pakeitimais bei Šilalės rajono

savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 dienos sprendimu Nr. T1- 235 „Dėl didžiausio leistino

pareigybių (etatų) skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“, nustatytas didžiausias leistinas

pareigybių skaičius 25,75. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų

darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, Pajūrio vaikų globos namų direktoriaus 2018-03-29

įsakymu Nr. V-44 naujai patvirtintas pareigybių sąrašas. Sąraše išskirtas darbuotojų pareigybių

skaičius, darbo krūvis valandomis, profesijos kodas, pareigybės grupės. Išskirtos šios pareigybės:

socialinės darbuotojos (6 pareigybės), socialinių darbuotojų padėjėjos (9,25 pareigybės), slaugytoja

(0,25 pareigybės), dietistė (0,5 pareigybės), užimtumo specialistas (0,25 pareigybės), psichologas

(0,5 pareigybės) ir vyr. socialinis darbuotojas (1 pareigybė); ir darbuotojų pareigybės, kurios

administruoja ir aptarnauja įstaigą: direktorius (1 pareigybė), vyr. buhalteris (1 pareigybė), ūkio

dalies vedėjas (1 pareigybė), kompiuterių priežiūros specialistas (0,25 pareigybės), vairuotojas (0,5

pareigybės), pastatų priežiūros ir einamojo remonto darbininkas (0,25 pareigybės), kūrikas (4

pareigybės). 2019 m. pabaigoje, 24 darbuotojai turėjo užėmę – 23,25 pareigybes, 5 darbuotojai

dirbo ne visą darbo dieną. Tiesiogiai su vaikais dirbantis personalas sudaro 68,93 proc. visų

darbuotojų. Nepavyksta rasti žmogaus, kuris įstaigoje dirbtų psichologo darbą. Priežastys įvairios,

motyvuojama tuo, kad tik 0,5 etato, neaiški globos namų ateitis, tenka tolokai važinėtis, be to,

sunkūs vaikai. Laisva išliko psichologo, slaugytojo, dietisto, užimtumo specialisto pareigybė ir

kūriko pareigybės.

2019 m. vyko minimali darbuotojų kaita, iš darbo išėjo dvi socialinio darbuotojo

padėjėjos, laisvoms darbo vietoms užimti buvo organizuotos atrankos. Visi socialiniai darbuotojai

turi įgiję reikalingą išsilavinimą, jau anksčiau kai kurios darbuotojos persikvalifikavo Klaipėdos

valstybinės kolegijos Sveikatos mokslų fakultete įgydamos socialinio darbuotojo profesinę

kvalifikaciją, kitos turi įgytas socialinio darbuotojo kvalifikacijas. 2019 m. 1 socialinė darbuotoja

dalyvavo socialinio darbuotojo atestacijoje, jai suteikta socialinio darbuoto kvalifikacija. Įstaiga

užtikrina, kad socialinį darbą dirbantys specialistai bei kiti įstaigos specialistai keltų kvalifikaciją.

Visi darbuotojai kelia kvalifikaciją įvairiuose kvalifikacijos kėlimo seminaruose Klaipėdoje,

Šiauliuose, Tauragėje, Šilalėje. Visos įstaigoje dirbančios socialinio darbuotojo padėjėjos yra

išklaususios 40 val. įžanginius socialinio darbuotojo padėjėjo mokymus. Visi socialiniai darbuotojai

ir socialinių darbuotojų padėjėjai, kas metai išklauso būtinus 16 valandų kvalifikacijos kėlimo

mokymus, didžioji dalis socialinių darbuotojų dalyvavo mokymuose išklausydamos papildomus

mokymus joms aktualiais klausimais.  

Visos įstaigoje dirbančios socialinės darbuotojos ir socialinio darbuotojo padėjėjos, Šilalės

rajono Socialinių paslaugų namuose yra baigusios GIMK mokymus skirtus globėjams ir įtėviams.

2019 metais startavo nauji mokymai „Pagrindinė globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių,

bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų ugdymo ir konsultavimo programa GIMK,

mokymai skirti socialiniams darbuotojams ir socialinių darbuotojų padėjėjams, kurie ruošiasi dirbti

Bendruomeniniuose vaikų globos namuose. 12 darbuotojų šiuos kvalifikacijos kėlimo mokymus

lanko Sauguose ir Šilalėje.

Visos socialinės darbuotojos ir dalis socialinių darbuotojų padėjėjų išklausė programą

tema „Vaikų turizmo renginių organizavimas“. Ir toliau išlieka problema, kad socialiniams

darbuotojams bei kitiems įstaigos specialistams yra organizuojami be galo brangūs mokymai.

Įstaigos darbuotojai kvalifikaciją kėlė viešųjų pirkimų, buhalterinės apskaitos tvarkymo, maisto

ruošimo, higienos klausimais. Kadangi įstaigos bendruomenė dalyvauja institucinės globos

pertvarkos procese, praeitais metais įstaigos vadovai bei socialiniai darbuotojai kėlė kvalifikaciją

dalyvaudami mokymuose „Globos įstaigų darbuotojų, tiesiogiai dirbančių su likusiais be tėvų

globos vaikais (įskaitant kūdikius), patiriančiais riziką vaikais, turinčiais proto ir/ar psichikos
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negalią turinčiais vaikais ir jų šeimomis“. Be to dalyvauta įvairiuose mokymuose: „Vaikų globos

namų pertvarka: patirtys ir iššūkiai“, „Dragon dreaming“ metodo taikymas formuoti socialinių

darbuotojų komandą“, Savižudybių intervencijos mokymai ASIS“, „Paauglių grupių vedimas

socialiniame darbe“, „Efektyvi socialinė komunikacija socialinio darbuotojo veikloje“. Klausėsi

kitų seminarų vykusių Šilalės visuomenės sveikatos biure, Švietimo pagalbos tarnyboje. Viena

socialinė darbuotoja kėlė profesinę kvalifikaciją 12 val., dalyvaudama Grupės supervizijoje.

Didelis dėmesys skiriamas globotinių emociniam ugdymui bei socialiniams gebėjimams,

socialiniai darbuotojai yra apmokyti įstaigoje vykdyti emocinio ugdymo bei socialinių gebėjimų

„Zipio draugai“, „Obuolio draugai“, „Įveikime kartu“ programas, skirtas skirtingo amžiaus

vaikams. 2019 metais įstaigoje šias programas vykdė šeimynų socialinės darbuotojos. Perimant

Gelgaudiškio specialiosios mokyklos gerąją patirtį, įstaigoje startavo eksperimentinė pozityvaus

elgesio programa „Skėtis“. Per 10 mėnesių, kai veikė ši programa, teigiamus įvertinimus surinko 37

vaikai, už kuriuos vaikų laukė prizai ir siurprizai.  

               Vis dar darbuotojams stinga žinių dirbant su problemiško elgesio paaugliais. Darbuotojai, 

sutelkti dirbti globotinių (rūpintinių) labui, buvo atsakingi už vaikus, sprendė jų globos, ugdymo, 

tolimesnio profesinio mokymosi problemas, gynė jų asmenines teises, siekė jų integracijos į 

visuomenę, mokė įveikti mokymosi, bendravimo problemas.  

Įstaigos struktūra, paslaugų gavėjai. Vadovaujamės Pajūrio vaikų globos namų

direktoriaus 2018-03-29 įsakymu Nr. V-32 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos

namų struktūros tvirtinimo“ patvirtinta įstaigos struktūra. Gyvenimas vaikų namuose organizuotas

šeimyniniu principu. Vaikai apgyvendinti trijose šeimynose, kuriose globojami (rūpinami) vaikai

nuo 1 iki 18 metų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), taip pat steigėjo sutikimu, iki bus

baigta bendrojo lavinimo mokykla, leidžiama likti gyventi vaikų globos namuose ir vyresniems nei

18 metų jaunuoliams, praeitais metais liko pas mus gyventi trys buvę rūpintiniai. Taip pat numatyta

galimybė vaikų globos namuose gyventi neįgaliam vaikui iki jam sukaks 21 metai. Vaikai gyvena

šeimynomis, kuriose gyvena tik po 8 globotinius (rūpintinius), globos namuose yra trys šeimynos.

Vaikų globos namai savo veiklą vykdo turėdami 2014 m. gegužės 26 dieną, Socialinių

paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduota licencija

Nr. L000000095, teikti institucinę socialinę globą (ilgalaikę, trumpalaikę) likusiems be tėvų globos

vaikams, socialinės rizikos vaikams. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir

darbo ministro įsakymu, vaikų socialinės globos namuose, tame tarpe ir Pajūrio vaikų globos

namuose, kuriems buvo skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijos pagal 2007-2013

m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę „Stacionarių socialinių paslaugų

infrastruktūros plėtra, ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa likusiems be tėvų globos vaikams

(išskyrus trumpalaikę socialinę globą iki 3 mėn.), pradėjusiems gauti šią globą iki 2020 m. sausio 1

d., gali būti teikiama iki 2023 m. gruodžio 31 d.    

Dalyvaujant institucinės pertvarkos procese, planuota tiek 2018 m., o taip pat ir 2019 m.

įsikurti Bendruomeniniuose vaikų globos namuose, tačiau dėl to, kad nebuvo įsigytos patalpos

šiems namams, šis tikslas liko neįgyvendintas. Liko neįgyvendintas ir Dienos centro steigimas,

kadangi neišsikėlus gyventi į Bendruomeninius vaikų globos namus, neatlaisvėjo nei viena

šeimyna, kurioje būtų buvę galima steigti Dienos centrą.

Šeimynose dirba atitinkamas skaičius darbuotojų, teikiančių globotiniams (rūpintiniams)

paslaugas. Vaikai turi puikias gyvenimo sąlygas, erdvius, šviesius kambarius, patogius baldus.

Kiekvienoje šeimynoje yra virtuvėlės, skalbyklos, prieškambariai, ūkinės patalpėlės. Broliai,

seserys išskiriami tik ypatingais atvejais, kambariuose gyvena po 2 vaikus, kambariuose yra patogūs

baldai, vaikai aprūpinti rūbais, reikiamomis priemonėmis, buitine technika.

2019 metų pradžioje globos namuose gyveno 20 globotinių (rūpintinių), dvi iš jų jau

pilnametės. Viso 13 berniukų, 7 mergaitės. 7 vaikai paaugliško amžiaus nuo 15 iki 17 metų, 7

vaikai nuo 10 iki 14 metų, ir iš jų 10 berniukų. Kaip ir praeitais metais vaikų kaita globos namuose

gana nemaža. Iš viso per 2019 metus iš Pajūrio vaikų globos namų išvyko 6 vaikai, 2 išvykusieji
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buvo tie, kuriems sukako 18 metų ir išleisti iš vaikų globos namų jų prašymu leisti pradėti jiems

gyventi savarankiškai, jie tęsia mokslus profesinėse ir aukštosiose mokyklose, norėdami įgyti

bendrąjį bei profesinį išsilavinimą. 2 vaikai grąžinti į šeimas, 2 vaikai paimti globai globėjų

šeimoje. Atvyko 7 vaikai, 4 vaikai iš tėvų šeimos, 2 iš globos institucijoje, t.y., Plungės socialinių

paslaugų namų, 1 sugrįžo iš globos globėjų šeimoje. 2019 metų pabaigoje vaikų globos namuose

gyveno 21 globotinis (rūpintinis), iš jų vienas pilnametis.

Šilalės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius 6 vaikų atžvilgiu

priėmė sprendimą teikti trumpalaikės globos paslaugas Pajūrio vaikų globos namuose, 2 iš jų buvo

ne mūsų rajono vaikai.

Visi vaikai turi abu ar vieną iš tėvų. Tačiau 2019 m. Šilalės rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus įsakymais laikinoji globa (rūpyba) nustatyta 3 vienos šeimos vaikams.

2 vaikų atžvilgiu, Plungės apylinkės teismas priėmė sprendimą pakeisti globėją (rūpintoją), vaikų

globėju (rūpintoju) paskiriant Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namus, 1 vaiko

atžvilgiu neterminuotai ribota tėvų valdžia ir vaiko rūpintojais paskirti Pajūrio vaikų globos namai.

2 broliams nustatyta globa (rūpyba) globėjų šeimoje, vaikai išvyko gyventi į Klaipėdą. Gaila, tačiau

po trijų metų praleistų globėjų šeimoje, globėjams atsisakius globoti vaiką, vaikas grįžo gyventi į

vaikų globos namus. 3 vaikų atžvilgiu, Tauragės apylinkės teismo Šilalės rūmuose buvo priimtas

sprendimas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, taip pat šiame teisme vieno vaiko atžvilgiu,

laukė byla dėl vaiko globos šeimoje. Visiems kitiems vaikams nustatyta nuolatinė globa (rūpyba),

globėjais (rūpintojais) paskirti Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namai. 2

pilnametės, viena iš jų gyveno kol baigė bendrojo lavinimo mokyklą Pajūryje, kita liko gyventi

globos namuose iki įgys bendrąjį išsilavinimą besimokydama profesinėje mokykloje Klaipėdoje.

Du įgiję pagrindinį išsilavinimą, įstojo mokytis profesijos Klaipėdos profesinėse mokyklose. Viena

įstojo į kolegiją Šiauliuose. Vadovaudamiesi Socialinių paslaugų katalogu bei globos normomis

įstaigoje kartu su Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistais, vaiko tėvais, socialiniais

darbuotojais, kitais specialistais reguliariai atlikti globotinių (rūpintinių) Vaiko savybių bei poreikių

vertinimai, sudaryti Vaiko globos (rūpybos) planai, reguliariai buvo atliktos ir Vaiko globos

(rūpybos) plano peržiūros. Kiekvienam vaikui atvykus, per mėnesį buvo sudaromas individualus

ugdymo ir socialinių paslaugų planas (ISGP), šis planas nuolat peržiūrimas, numatant tai, kad

vaikas, patekęs į vaikų globos namus, čia gautų pačias geriausias ir įvairiausias, vaiko poreikius

atitinkančias paslaugas, kad būtų užtikrinamas vaiko poreikių tenkinimas, būtinos pagalbos

teikimas.  

2019 m. vaikai mokėsi įvairiose Klaipėdos profesinėse mokykloje, Skaudvilės

specialiojoje mokykloje, Šiaulių sanatorinėje mokykloje, Kauno vaikų socializacijos centre

„Saulutė“, Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijoje. Rugsėjo 3 d. 19 vaikų buvo mokyklinio

amžiaus, 1 priešmokyklinio amžiaus, 15 globotinių (rūpintinių) praeitais metais lankė Pajūrio

Stanislovo Biržiškio gimnaziją, 1 vaikui parašytas prašymas lankyti darželio grupę. Atsižvelgiant į

kiekvieno vaiko gebėjimus ir galias rūpinomės, kad vaikas galėtų mokytis ir ruoštis savarankiškam

gyvenimui. Todėl 2 globotiniai dėl specialiųjų ugdymosi poreikių ir nustatyto neįgalumo mokėsi

Skaudvilės specialiojoje mokykloje, 1 globotinė Šiaulių sanatorinėje mokykloje, kiti mokėsi

profesinėse mokyklose. Viena rūpintinė, skyrus jai Vaiko vidutinės priežiūros priemonę, gyveno ir

mokėsi Kauno vaikų socializacijos centre „Saulutė“. 12 globotinių (rūpintinių) nustatyti specialieji

ugdymosi poreikiai, 4 iš jų net dideli. 6 vaikams nustatytas neįgalumas. 2019 metais Šilalės rajono

švietimo pagalbos tarnyboje 5 globotiniams (rūpintiniams) atliktas pakartotinis pedagoginio

psichologinio asmens specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimas. Daugumai diagnozuoti

kompleksiniai elgesio, emocijų ir mokymosi sutrikimai, vienos sutrikęs judėjimas. Visiems

reikalinga teikti specialiojo pedagogo, psichologo, logopedo pagalbą.

5 vaikai kai kurie jau nebe pirmus metus mokėsi Šilalės meno mokyklos Pajūrio skyriuje:

2 mokėsi dailės, 1 lankė trimito, 2 chorinio dainavimo užsiėmimus. Gimnazijoje ir kitose bendrojo

lavinimo mokyklose įvairius būrelius lanko dauguma globotinių (rūpintinių) – lengvosios atletikos,
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sporto, futbolo, krepšinio, informatikos, dailės, tikybos, anglų kalbos būrelius. Savivaldybės

finansuojamus (NVŠ), baseino ir sunkiosios atletikos ir emocinio ir fizinio lavinimo kūrybines

dirbtuves lanko 6 vaikai. Vaikų užimtumu vaikų globos namuose rūpinasi šeimynų socialinės

darbuotojos.                  

Kiekvieną mėnesį globotiniams (rūpintiniams) mokėti kišenpinigiai, po 15,20 eurų.

Gaudami šiuos pinigus vaikai turi galimybę mokytis naudoti, apskaityti, taupyti. Kišenpinigiai

išmokami ir apskaitomi pagal patvirtintą įstaigoje tvarką. Kiekvienas globotinis (rūpintinis) turi

atidarytas sąskaitas AB Luminor, išimtos bankomato kortelės vaiko vardu, tam, kad į šias korteles

būtų pervedami vaiko kišenpinigiai, kad vaikas dar labiau galėtų įtvirtinti savarankiškumo ir tuo

pačiu atsakomybės įgūdžius planuojant ir panaudojant kišenpinigius. Swed banke atidarytose

sąskaitose,  kaupiami valstybės skiriami Vaiko pinigai.

Visi vaikai nuolat apdraudžiami nuo traumų, nelaimingų atsitikimų bei mirties atvejų AAS

„BTA Baltic Insurance Company“ filiale Lietuvoje.

Vasaros atostogų metu, savaitgaliais bei švenčių metu, į 5 šeimas gyvenančias Šilalės,

Šilutės rajonuose bei Klaipėdoje, buvo paimami 7 globotiniai (rūpintiniai), dažniausiai tai artimų

vaikui giminaičių šeimos. Viena šeima ateityje planuoja paimti globai 3 vaikus. 

Socialinės darbuotojos, jei buvę rūpintiniai neprieštarauja, nuolat kaupia informaciją apie

juos, nuolat su jais kontaktuoja, palaiko ryšį, padeda jiems spręsti iškylančias problemas, juos

konsultuoja, pataria, padeda, nukreipia.  

Įstaigos veiklos apžvalga. Įstaigai 2019 m. buvo ypatingi, įstaiga minėjo savo veiklos 20

– metį. Šiai sukakčiai paminėti ir įstaigos geradariams, rėmėjams padėkoti spalio mėnesį

organizuota šventė.  

Įstaigos veikla vykdoma vadovaujantis steigėjo patvirtinta veiklos programa

kalendoriniams metams. Veiklos programą ruošia direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė. 2017

m. įsigaliojus Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo

įstatymui bei Lietuvos Respublikos darbo kodeksui, kaip ir ankstesniais metais taip ir 2019 m.

sausio mėnesį, vyko darbuotojų veiklos vertinimas pagal dar 2018 metais nustatytas metines veiklos

užduotis, siektinus rezultatus bei jų įvertinimo rodiklius. Atlikus vertinimą, darbuotojams nustatytos

pareiginės algos kintamosios dalys. Taip pat darbuotojams nustatytos metinės veiklos užduotys,

kurias jie vykdė visus 2019 metus. Patvirtintas darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas.

Kadangi Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytai darbo

grupei buvo pavesta aiškintis Pajūrio vaikų reorganizavimo klausimą, teko glaudžiai bendrauti ir

bendradarbiauti su įstaigos Darbo taryba. Inicijuotas darbuotojų susitikimas su darbo grupės ir

rajono vadovais dėl būsimos Pajūrio vaikų globos namų reorganizacijos.  

Vadovavomės Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013-10-24 sprendimu Nr. T1-261

patvirtintais Pajūrio vaikų globos namų nuostatais. 

Įstaigoje ruošiamų veiklos programų, tvarkų, taisyklių ir kt. projektai buvo svarstomi

vaikų globos namų Taryboje. Taryboje svarstomi vandens, elektros taupymo, vaikų užimtumo,

nenoro mokytis, netinkamo elgesio, šeimynų formavimo klausimai. Tarybos nariams pristatomas

būsimo biudžeto projektas bei patvirtintas biudžetas, pateikiamos įvairios ataskaitos, kiti

globotiniams (rūpintiniams) bei darbuotojams aktualūs klausimai. 

Svarbūs įstaigai, aktualūs klausimai svarstomi vykstančiuose pasitarimuose. Įstaigos

bendruomenei buvo nuolat skleidžiama informacija, susijusi su įstaigos tikslais ir uždaviniais,

įstaigos veikla, būsimais pakeitimais, nuolat perteikiama informacija apie įstatymus, Vyriausybės

nutarimus, Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimus ir kt. Pasitarimų metu svarstyti

globotinių (rūpintinių) mokymosi motyvacijos, mokyklos lankomumo klausimai, prevencinis

darbas įstaigoje, vaikų laisvalaikio ir užimtumo organizavimo, „savo asmens“ buvimo, darbuotojų

kvalifikacijos kėlimo klausimai, tarp kolegių dalintasi gerąja patirtimi. Nuolat aptarinėtas

organizuojamas darbas su vaikais, linkusiais pažeidinėti nustatytas taisykles, numatyti būdai, kaip

motyvuoti vaikus mokytis, aptartos darbo sėkmės ir nesėkmės. Aptarti socialinio darbo rezultatai,
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darbo kokybė, praktinės veiklos vertinimas ir įsivertinimas. Informacijos perteikimo bei būsimų

darbų paskirstymas vyksta penkiaminučių metu, kurios šaukiamos kiekvieną rytą 8.00, o

socialiniams darbuotojams kiekvieną pirmadienį bei antradienį 11.00.   

Vadovaujantis Socialinių paslaugų katalogu bei globos normomis įstaigoje globotiniams

(rūpintiniams) sudaromi Individualūs ugdymo ir socialinių paslaugų teikimo planai (ISGP),

reguliariai vykdomos jų peržiūros. Kartu su Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistais, vaiko

tėvais, socialiniais darbuotojais, organizavome kiekvieno vaiko poreikių vertinimą bei Individualų

vaiko globos (rūpybos) plano sudarymą bei jų peržiūras. 2019 m. vyriausioji socialinė darbuotoja

kartu su metodinės grupės narėmis analizavo ir rengė naujas vaiko poreikių vertinimo ir ISGP

sudarymo formas, kurias praktiškai bus imta taikyti sekančiais metais. 2019 m. kovo mėnesį buvo

naujai pervertinti visų globotinių (rūpintinių) poreikiai ir sudaryti ISGP, o rugsėjo mėnesį atliktos

peržiūros. Kiekvienam naujai atvykusiam vaikui, per mėnesį laiko, atliekamas vaiko poreikių

vertinimas ir sudaromas individualus ugdymo ir socialinių paslaugų planas (ISGP), šis planas

reguliariai peržiūrimas, numatant tai, kad vaikas, patekęs į vaikų globos namus, čia gautų pačias

geriausias ir įvairiausias, vaiko poreikius atitinkančias paslaugas ir numatyti priemones, tokie planai

buvo sudaromi 6 vaikų atžvilgiu. Vaikų poreikiai lėmė teikiamų paslaugų apimtį ir struktūrą.

Rengiant vaikus savarankiškam gyvenimui šeimoje ir integracijai visuomenėje teiktos ilgalaikės

socialinės globos paslaugos: informacijos apie galimą gauti socialinę pagalbą suteikimas, globotinio

(rūpintinio) konsultavimas analizuojant jo probleminę situaciją ir ieškojimas veiksmingų problemos

sprendimo būdų, tarpininkavimas ir atstovavimas valstybės, savivaldybių ir kitose institucijose

sprendžiant įvairias vaiko problemas, bendravimas, maitinimas, mokymas ruošti maistą, skatinimas

tobulinti buitinius įgūdžius, laisvalaikio, užimtumo organizavimas, pagalba apsirengiant,

maitinantis, prausiantis ir kt. ikimokyklinio amžiaus vaikams, psichologinės pagalbos teikimo

organizavimas, darbinių įgūdžių ugdymas, neformalaus ugdymo organizavimas, pagalba ruošiant

pamokas, transporto paslaugos organizavimas, sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas teisės

aktų nustatyta tvarka. Teikta kvalifikuota pagalba rūpintiniams sulaukus pilnametystės socialinei

paramai ir socialiniam būstui gauti. Nuolat bendraujama ir bendradarbiaujama su švietimo

įstaigomis, neformalaus ugdymo įstaigomis, seniūnijomis, seniūnijų socialiniais darbuotojais, darbo

birža.

Rūpinantis vaikų sveikata, organizuotos sveikatos priežiūros paslaugos: kasmetinis

sveikatos patikrinimas, specialistų konsultacijos pirminio ir antrinio lygio sveikatos priežiūros

įstaigose, rengti dokumentai vaikų neįgalumo lygio bei darbingumo nustatymu, aprūpinta gydytojų

skiriamais  medikamentais.  

Kadangi įstaigoje nebedirbo slaugytojas ir į šią laisvą vietą neatėjo dirbti specialistas,

2018 m. įstaigai Valstybinė sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie SAM sustabdė licenciją,

suteikiančią teisę globos namuose verstis asmens sveikatos priežiūros veikla, o 2019 m. ši licencija

buvo ir panaikinta. Naudosimės bendruomenėje teikiamomis bendrosios praktikos slaugos

paslaugomis.

Veiklai vykdyti Tauragės visuomenės sveikatos centras 2013-11-22 dieną išdavė įstaigai

leidimą - higienos pasą stacionariai vaikų ir jaunimo globos ir slaugos įstaigos veiklai vykdyti.

Kadangi panaikinta licencija globos namuose verstis asmens sveikatos priežiūros veikla,

panaikintas ir 2013-11-04 išduotas leidimas - higienos pasas ambulatorinių asmens sveikatos

priežiūros įstaigų veiklai vykdyti (bendrosios praktikos slaugai).

Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos buvo teikta

paraiška jaunimo savanorius priimančios įstaigos akreditacijai gauti, Pajūrio vaikų globos namai

2019 m. rugsėjo 30 d. akredituoti savanoriškai veiklai, įstaiga gali priimti įstaigoje savanoriauti du

jaunuolius. 

Įstaigos globotiniai (rūpintiniai) dažniausiai atvykę iš asocialių, probleminių šeimų,

sukaupę daug blogos patirties, matę smurtaujant jiems artimus žmones, dažnai patys patyrę smurtą,

nepagarbą, netvarką ir pan. Todėl beveik visi vaikai turi vienokių ar kitokių sveikatos, psichologinių
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ar bendravimo problemų. Ne visas problemas mes pajėgūs išspręsti vieni, todėl bendradarbiaujame

su įvairių specializacijų gydytojais, psichologais, psichiatrais. Daugumos vaikų sveikata rūpinosi

Pajūrio ambulatorijos šeimos gydytoja. Ir 2019 m. dauguma vaikų sirgo peršalimo ir virškinamojo

trakto ligomis. Vaikai konsultuoti pas įvairių sričių gydytojus. Vaikams suteiktos 79 psichologinės

konsultacijos, 19 psichiatro konsultacijų, 35 stomatologo, 44 šeimos gydytojo, 66 kitų specialistų

konsultacijos, operacinis gydymas taikytas 1, stacionarus gydymas 17 vaikų. Dėl elgesio ir

emocijų, psichikos sutrikimų vaikai buvo gydyti stacionaruose, neįgalumas pakartotinai nustatytas

3 vaikams. Dalis vaikų lankė psichologines konsultacijas Šilalės rajono Švietimo pagalbos

tarnyboje, konsultacijas teikė Telšių krizių centro psichologės, Šilalės psichikos ir sveikatos centro

psichologė. Sanatorinį - reabilitacinį gydimą gavo 2 vaikai, 1 vaikui skirta ankstyvoji reabilitacija.

Vaikams pagal poreikį teiktos odontologinės paslaugos. Kadangi nei įstaigoje, nei gimnazijoje nėra

dirbančio psichologo, pagal poreikį vaikams stengėmės organizuoti psichologo, logopedo, spec.

pedagogo paslaugų teikimą. Dėl įvairių susirgimų globotiniai (rūpintiniai) konsultuoti ir gydyti

gydymo įstaigų stacionaruose Šilalės, Klaipėdos, Kauno, Šiaulių, Vilniaus medikų, Dažnai

vaikams skiriamas medikamentinis gydymas. 

Kadangi didžioji dalis globojamų (rūpinamų) vaikų yra berniukai, paaugliai, 2019 m.

daugiausiai kėlė problemų paaugliai, kurie nelankė mokyklos, pažeidinėjo vidaus tvarkos taisykles,

vartojo alkoholį, vartojo necenzūrinę kalbą, dėl ko dažnai buvo baudžiami surašant ATP protokolus.

Vieno rūpintinio atžvilgiu, Tauragės apylinkės teismo Šilalės rūmuose, dėl sukčiavimo, vagysčių

išnagrinėtos 3 baudžiamosios bylos. Globos namuose gyvenantiems vaikams ypatingą dėmesį

skyrėme vaiko ugdymui, socialinių paslaugų teikimui, kad globotinis (rūpintinis) ugdytųsi

savarankiško gyvenimo įgūdžius, būtų užimtas, norėtų mokytis, nedarytų teisės pažeidimų. Išliko

suaktyvinta prevencinio darbo veikla, prevenciniai renginiai buvo integruoti į šeimynų

organizuojamas veiklas, organizuotos akcijos, konkursai, varžybos, išvykos, vaikams padėta

pasirinkti neformaliojo ugdymo būrelius mokyklose. Nuolat problemos spręstos bendradarbiaujant

su įvairių tarnybų, įstaigų specialistais: tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi, vaiko

teisių specialistais, policijos pareigūnais, mokyklų komandomis, seniūnais, seniūnaičiais, miestelio

verslininkais. Dažnai vaikų elgesiai svarstyti globos namų, mokyklų ar vaiko gerovės komisijų

posėdžiuose. Ne kartą buvo kreiptasi ir į Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorių, kad

net 6 paaugliams būtų skiriamos Vaiko minimalios priežiūros priemonės, 2 vaikų atžvilgiu šios

priemonės buvo pasiūlyta ir nutraukti, tačiau teko vėl grįžti prie to, kad vaikinams būtų vėl skirtos

Vaiko minimalios priežiūros priemonės. 1 rūpintinės atžvilgiu, paskirta Vaiko vidutinės priežiūros

priemonė, skirta vieneriems metams jai gyvenant ir mokantis Kauno vaikų socializacijos centre

„Saulutė“, pratęsta dar 9 mėnesiams. Socialinės darbuotojos kartu su skiriamos minimalios

priežiūros priemonių vykdytoja, Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos socialine pedagoge, vykdo

paaugliams paskirtas priemones, vykdo prevencinį darbą, veiklas, susijusias su paauglių užimtumu,

jų laisvalaikio organizavimu ir kontrole. 

Pasitaikė atvejų, kad kai kurie globotiniai (rūpintiniai) kėlė tam tikras problemas tiek

namuose, tiek mokykloje, jų elgesys buvo svarstomas vaikų globos namų bei mokyklų vaiko

gerovės posėdžiuose, jiems taikytos drausminės nuobaudos. Dėl anksčiau minėtų problemų, vaikai

atostogų metu, savaitgaliais lieka vaikų globos namuose, jų nesiima į šeimas asmenys, kurie juos

savaitgaliais ir atostogų metu paimdavo, paglobodavo, ir dėl to jie darosi dar piktesni. Sumažėjo

rūpintinių, kurie buvo baudžiami už administracinės tvarkos pažeidimus.

Sprendžiant problemas nuolat talkina Vaiko teisių apsaugos specialistai dirbantys Šilalės

rajone, Šilalės PK Prevencijos poskyrio specialistės, Šilalės rajono savivaldybės administracijos

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius. Glaudžiai bendradarbiaujama su Pajūrio

Stanislovo Biržiškio gimnazija, profesinėmis mokyklomis, sprendžiant vaikų pamokų

praleidinėjimo problemas, aiškinantis praleidinėjimo priežastis, vaikų elgesio bei mokymosi

motyvacijos nebuvimo problemas, auklėtojai, dalykų mokytojai yra kviečiami ateiti į globos namus,

kur susitinka su globos namų socialiniais darbuotojais, socialiniai darbuotojai lankydamiesi
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mokykloje domisi kaip sekasi globotiniams mokykloje, išsamiai susipažįsta su problemomis, kalba

apie problemų sprendimo būdus. Dėl rūpintinių besimokančių profesinėse mokyklose glaudžiai yra

bendraujama ir bendradarbiaujama su mokyklų administracijomis, socialiniais pedagogais,

auklėtojais, dažnai tenka lankytis mokyklose, spręsti problemas telefonu, elektroniniu paštu,

kreipiantis raštu.  

Vadovaujantis besimokančių mokinių mokymosi rezultatais, 2018-2019 m.m. II pusmečio

vidurkis 5,62, 2019-2020 m.m. I pusmečio mokymosi vidurkis 5,80. Geriausiai mokosi penktokė,

kuri turi didelę mokymosi motyvaciją, yra užimta įvairiais būreliais. Kitų globotinių (rūpintinių)

mokymosi motyvacija išlieka gana žema. Dažnai berniukai, kurių mokymosi motyvacija žema,

praleidinėja pamokas be pateisinamos priežasties. Yra vienas globotinis, kuris praeitais metais

nepraleido nei vienos pamokos., tuo tarpu ankstesniais metais tokių būdavo net po tris. Profesinėse

mokyklose besimokančiųjų pažangumas gana žemas, praleista ir nepateisinta daugybė pamokų. 

Praeitais metais vienas vaikas priėmė Pirmąją Šv. Komuniją nė vienas vaikas nelankė

užsiėmimų skirtų pasiruošti Sutvirtinimo sakramentui.

Aktyviausiai „Maisto banko“ akcijoje dalyvavę vaikai buvo pakviesti vykti į Vilnių ir

dalyvauti televiziniame projekte „Pasidalink“, šios išvykos metu klausėsi populiarių grupių

atliekamų dainų.

Tęsėsi ir prasiplėtė projekto „Būkim draugais“ veikla, jo iniciatyva, Tauragės regione,

esančios globos įstaigos, nuolat renkasi pabūti drauge, birželio mėnesį rinkosi aktyviai praleisti

laisvalaikį Palaivio kaimo turizmo sodyboje, Pajūrio seniūnijoje.

Dalyvavome akcijoje „Įmonių dienos vaikams“, vaikai turėjo galimybę susipažinti su

veterinarijos gydytojo bei lakūno, girininko, policijos pareigūno, kariškio profesijomis.

2019 m. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Pajūrio miestelyje įsikūrusiu, Brg. gen.

Motiejaus Pečiulionio artilerijos batalionu. Lankomės vieni kitų renginiuose, kartą savaitėje vaikai

kartu su kariškiais turi galimybę pabendrauti, aktyviai laiką leisti sportuodami. 

2019 m. teikta paraiška dalyvauti Etninės kultūros plėtros valstybinės programos

įgyvendinimo Šilalės rajone programos atrankoje „Atrask save praeitie lobiuose 9“. Programai

vykdyti skirta 200 eurų. Programos vykdymas orientuotas Žemaičių metams paminėti. Vaikai turėjo

galimybę vykti į Telšiuose esantį muziejų „Alka“, susipažino su Žemaitijos istorija, dalyvavo

edukaciniuose užsiėmimuose gaminant papuošalus, susipažino su Telšių miesto istorija, taip pat

aplankytas Varnių vyskupystės muziejus. Dalyvavo vienos dienos Bikavėnų senųjų kaimo tradicijų

centre vykusioje liaudies amatų stovykloje. Globos namuose organizuotos tradicinė vakaronė –

padėkos vakaras „Rokoukemies žemaitišką“ bei Adventinė vakaronė, kurios metu Pajūrio „Bočiai“

pasakojimais perteikė vaikams senąsias tradicijas, mokė žaidimų, o birbynininkas, liaudies

instrumentų meistras Kazys Budrys pristatė savos gamybos instrumentus, jais grojo. Iš projekto lėšų

įsigijo kanceliarinių prekių.

Teikta paraiška pagal Visuomenės sveikatos rėmimo specialiąją programą. Programos

vykdymui skirta 450 eurų. Projekto metu buvo skatinamas vaikų fizinis aktyvumas, emocinio

atsparumo, pasitikėjimo, gyvenimo įgūdžių ir sveikatos ugdymas. Vaikai turėjo galimybę

pramogauti „Sky“ parke Klaipėdoje bei „Vischy“ parke Vilniuje. Vaikai draugiškai ir atvirai

bendravo su rajono ir Pajūrio bendruomenės aktyviais asmenimis (seniūnaitis, policijos pareigūnė,

verslininkas, kunigas, girininkas, baikeriai). Kartu su Pajūrio bendruomene organizuota

Sveikatingumo diena, kuriai ruošė estafetes, dalyvavo įvairiose varžybose, piešė ant asfalto.

Organizuotos turiningos išvykos pas baikerius bei girininką. Iš projekto lėšų įsigyta atributikos

priemonių (marškinėliai ir puodeliai vaikams.            

Liepos mėnesį, dviejų dienų poilsis suorganizuotas visiems vaikams ir darbuotojams prie

Paršežerio ežero, vaikai kartu su darbuotojais maudėsi ežere, sportavo, poilsiavo, dalyvavo įvairiose

rungtyse, kepė šašlykus ir kt. Moksleivių atostogų metu trys vaikai atostogavo 5 dienų šaulių

stovykloje, devyni vyko prie Baltijos jūros ir 10 dienų poilsiavo vasaros poilsio stovykloje

„Raganė“.
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Tęsiasi draugiški ryšiai su Karinių jūrų pajėgų Laivūnų klubu. Kariškiai nuolat aplanko

vaikus prieš šventes globos namuose, bendrauja su vaikais, domisi jų kasdienybe. Kalėdoms

vaikams dovanotas 100 eurų vertės dovanų čekis buvo panaudotas apsiperkant „Akropolyje“, už

šiuos pinigėlius vaikai panoro įsigyti kokteilinę. Šių Kalėdinių švenčių proga vaikams dovanotas

apsilankymas „Sky“ parke. Vaikai kasmet yra kviečiami atvykti į Klaipėdą. Susitikę aptariame

tolimesnis bendravimo ir bendradarbiavimo su kariškiais galimybes. 

Dalyvavo „100 Vilties širdžių“ akcijoje - renginyje, kurį inicijavo buvusi Pajūrio miestelio

gyventoja E. Brinkytė. Vaikai gamino iš siūlų širdeles ir siuntė į Klaipėdos Šv. Pranciškaus

onkologijos centrą, kur širdelės buvo išdalintos onkologiniams ligoniams.

Metams baigiantis, vaikai dalyvavo VšĮ „Saugi pradžia“ organizuotame Kalėdiniame

projekte “Kalėdinės vaikų svajonės“. Dalyvaudami projekte vaikai piešė šventines atvirutes ir jose

užrašė ar nupiešė savo šventines svajones. Dvidešimties vaikų Kalėdinės svajonės buvo išpildytos.  

Tęsiasi užmegzti ryšiai su UAB „Nofir“, jie džiaugiasi galėdami teikti mums materialinę

paramą, jų dėka globotiniai (rūpintiniai) vėl gavo nuostabias kalėdines dovanas. 

Gyvenimą vaikams paįvairina, baikerių „Septyni vėjai“ pasirodymas vaikų globos

namuose, vaikai pramogauja, bendrauja, praeitais metais vaikai buvo pakviesti apsilankyti jų

įsikūrusioje buveinėje, kur vaikai buvo vaišinosi, bendravo, žaidė stalo žaidimus.

Tęsėsi draugystė su Labdaros ir paramos fondu „Maisto bankas‘ Klaipėdos skyriumi. Ir

praeitais metais dalyvavome kovo ir spalio mėnesį jų organizuojamose „Maisto banko“ akcijose,

kurios metu mūsų globotiniai (rūpintiniai), būdami Maisto banko“ savanoriais, Šilalėje „IKI ECO“

parduotuvėje padėjo rinkti šilališkių ir miesto svečių aukojamus maisto produktus. Iš surinktų

maisto produktų, vaikai globos namuose turi galimybę ruoštis jiems patinkančių patiekalų, gali

konservuoti daržoves, kepti pyragus, virti košes, kepti blynus. Ypač ši parama yra naudinga tiems,

kurie gyvena profesinių mokyklų bendrabučiuose, jie kiekvieną savaitę vežasi miltų, aliejaus,

kruopų ir ten gaminasi sau maistą. Taip pat turime galimybę kaip „Maisto banko“ akcijos

savanoriai, kiekvieną dieną ir prekybos centro „IKI ECO“ pasiimti paskutinės dienos galiojimo

maisto produktus: pieno, duonos  gaminių, daržovių ir kito.     

Kaip ir kiekvienais metais vykdyta vaikų apklausa, kurios metu buvo išsiaiškinta, kiek

vaikų tarpe išplitę žalingi įpročiai, kas vaikams žinotina apie žalingų įpročių prevenciją. Anketos

parodė mums, kokių žinių ir įgūdžių reikia suteikti globos namuose gyvenantiems vaikams.

Socialinės darbuotojos įsivertina vaikų savarankiškumą ir praktinius gebėjimus, aiškinasi patyčių

priežastis globos namuose ir už jų ribų. Atlikta apklausa – tyrimas, norint išsiaiškinti vaikų ir

darbuotojų mikroklimatą. 

Minimos bei švenčiamos tautinės, kalendorinės bei katalikiškos šventės, kiekvienam

vaikui organizuojama jo gimtadienio šventė.  

Daug dėmesio skiriama vaikų savarankiškumui ugdyti, vaikai turi galimybę mokytis patys

gamintis maistą, sėti, prižiūrėti daržoves, patys tvarkosi kambarius, skalbia rūbus, lygina, mokosi

kambarių remonto darbų. Socialinės darbuotojos, artėjant savaitgaliams ir šventėms, kartu su

vaikais sudarinėja savaitgalių ir šventinių dienų valgiaraščius, sprendžia kokių produktų jiems

reikės, savarankiškai šiuos produktus kartu dalyvaujant vaikams perkasi, o po to gaminasi maistą.

IV SKYRIUS

 PAGRINDINIAI FINANSINIAI RODIKLIAI

Įstaigos finansai. Buhalterinė apskaita tvarkyta vadovaujantis teisės aktais bei Įstaigos

apskaitos politika. Buhalterinė apskaita vedama programoje „Biudžetas VS“. Visos lėšos

paskirstytos  ir naudotos tikslingai pagal patvirtintą bei metų eigoje tris kartus tikslintą sąmatą.

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019-03-28 sprendimu Nr. T1-82 patvirtinta teikiamų

socialinės globos paslaugų kaina vienam vaikui – 1204 eurai per mėnesį. Vadovaujantis Išmokų

vaikams įstatymu, vaikui, kuriam nustatyta globa (rūpyba), jo globos (rūpybos) laikotarpiu iš
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valstybės biudžeto skiriama 152 eurų dydžio išmoka per mėnesį, t.y., skiriamas vienodas piniginis

„krepšelis“ vienam vaikui, kuris naudojamas vaiko poreikiams tenkinti: mitybai, aprangai, avalynei,

kanceliarinėms, mokymo priemonėms ir kt. Kitos įstaigos išlaidos finansuojamos iš Savivaldybės

biudžeto.

Socialinės apsaugos plėtojimo

programa
Asignavimai metams, Eur Panaudojimas, Eur

Biudžetinių įstaigų veiklos

programa
32664 326645

Iš jų : Darbo užmokestis 277035 277035

Socialinio draudimo įmokos 5187 5187

Medikamentai ir medicininių

paslaugų įsigijimo išlaidos
2000 2000

Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos
(fiksuotas ir mobilus ryšys, interneto ir pašto paslaugos)

628 628

Transporto išlaikymo ir transporto

paslaugų įsigijimo išlaidos (degalai,

draudimas, remontas)

4850 4850

Komandiruočių išlaidos 66 66

Materialiojo turto paprastojo

remonto išlaidos (buitinės technikos ir

einamojo remonto išlaidos)

1300 1300

Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 777 777

Komunalinių paslaugų įsigijimo

išlaidos (šildymas, elektra, vanduo ir kanalizacija,

šiukšlių išvežimas)

10148 10148

Informacinių technologijų prekių ir

paslaugų įsigijimo išlaidos (toneriai

kopijuokliams, spausdintuvams, remonto išlaidos)

548 548

Reprezentacinės išlaidos 340 340

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo

išlaidos (kanceliarinės prekės, higienos ir valymo

priemonės, buhalterinės programos aptarnavimas,

banko, kenkėjų kontrolės ir kitos paslaugos)

Iš jų *Drobūkščių BVGN (buitinė

technika, baldai, užuolaidos, kilimai)

23766

16000

23766

16000

Kitų mašinų ir įrengimų įsigijimo

išlaidos
0 0

Vykdomų projektų programos 650 650

Iš jų :Kultūros ugdymo ir

etnokultūros puoselėjimo programa
200 200

Sveikatos apsaugos programa 450 450

*2019 m. lapkričio mėn. papildomai gauta 16000 eurų Drobūkščių BVGN

Įsiskolinimas 2019 m. pradžioje 170

Įsiskolinimas 2019 m. pabaigoje: 158



14

Iš jų : komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos 158

Vaiko išlaikymui skirtos lėšos:

Gauta, Eur Panaudojimas, Eur

Našlaičio pensija 2377 2377

Alimentai, antstolio išieškotos

lėšos
2296 2296

Valstybės globos (rūpybos)

išmoka vaikui (iki 4 MGL)
27583 27583

Iš viso: 32256 32256

Kitos lėšos: 21469 21444

Iš jų: 2% (Lik. m. pr. buvo 917

Eur)
175 150

Labdaros ir paramos fondas

„Maisto bankas“
20667 20667

UAB „Pitlius“ 15 15

UAB „Vigeta“ 24 24

VŠĮ Saugi pradžia 64 64

UAB „Nofir“ parama

naujametinės dovanėlės

vaikams 

524 524

V SKYRIUS

 VEIKLOS TOBULINIMO PERSPEKTYVOS

Dalyvauti vaikų globos įstaigų pertvarkos procese, kuriantis bendruomeniniuose

namuose, orientuoti įstaigą naujų paslaugų teikimui.                   

Stiprinti globotinių (rūpintinių) mokymosi motyvaciją, padėti šalinti mokymosi

spragas, gerinti mokymosi rezultatus.

       Skatinti, kad darbuotojai dalyvautų socialinių darbuotojų  atestacijoje.

                                __________________________________



Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų

                                                                                          projektų antikorupcinio

vertinimo taisyklių

2 priedas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

                                       SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS                                        
(Savivaldybės įstaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas)

DĖL PRITARIMO ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS PAJŪRIO VAIKŲ GLOBOS

NAMŲ DIREKTORIAUS 2019 METŲ VEIKLOS  ATASKAITAI

                                                                                                                                              
(sprendimo projekto pavadinimas)

1. Parengto sprendimo projekto tikslai. Pritarti Šilalės rajono Pajūrio vaikų globos namų

direktoriaus 2019 metų veiklos rezultatų atskaitai.

2. Kas inicijavo, kokios priežastys paskatino ir kuo vadovaujantis parengtas sprendimas.

Pritarimas ataskaitai numatytas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio

2 dalies 19 punktu ir Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimu Nr.

T1-39 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ patvirtinto

Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 250–252 punktais.

3. Galimos neigiamos pasekmės priėmus sprendimo projektą, kokių priemonių reikėtų

imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta. Nėra

4. Laukiami rezultatai. Ataskaita sudarys galimybes analizuoti ir visapusiškai įvertinti

įstaigos veiklą, geriau koordinuoti jos veiklą ir ją tikslinti atsižvelgiant į pokyčius. Veiklos

rezultatų ataskaitos analizės metu kartu bus įvertinami ir praėjusio laikotarpio rezultatai,

nurodomi veiklą lemiantys veiksniai, taip pat kiti veiksniai, turintys įtakos veiklos rezultatams.

Veikos rezultatų ataskaita būtina tolesniems planavimo etapams.

5. Kokie šios srities aktai tebegalioja ir kokius galiojančius aktus būtina pakeisti,

papildyti ar pripažinti netekusiais galios, priėmus teikiamą projektą. Nėra

         Vedėja                                2020-02-10                                  Danguolė Račkauskienė            
(pareigos) (data, parašas)                    (vardas, pavardė)
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