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VISAGINO PARAMOS VAIKUI CENTRO VADOVO 2011 M. VEIKL OS ATASKAITA 
 

I. ĮŽANGA 
 

Visagino paramos vaikui centras - mišri (stacionari ir nestacionari) socialinių paslaugų 
įstaiga, skirta vaikams likusiems be tėvų priežiūros (netekusiems tėvų globos) bei vaikams, 
turintiems negalią. Centro struktūra - vaikų globos namai (30 vietų) ir vaikų su negalia dienos 
socialinės globos skyrius (20 vietų).  
           Visagino paramos vaikui centro Vaikų globos namuose 2011 metais laikino apgyvendinimo 
paslaugos suteiktos 1 vaikui, trumpalaikė/ilgalaikės globos paslaugos – 46 vaikams. Vaikų su 
negalia dienos socialinės globos skyriuje 2011 m. paslaugas gavo 20 vaikų su negalia. 

Visagino paramos vaikui centro vadovo veiklos prioritetas – visapusiškas globotinių 
integravimas į visuomenę, sutartinai ir atsakingai pagal prioritetus dirbanti centro bendruomenė, 
psichologinio komforto kūrimas ir užtikrinimas vaikams, tėvams ir darbuotojų kolektyvui.  

Vadovo veiklos tikslai – telkti kolektyvą paramos vaikui Centro tikslams ir uždaviniams 
įgyvendinti. 

Vadovo veiklos uždaviniai – užtikrinti Visagino paramos vaikui centro vaikų teisių bei 
teisėtų interesų apsaugą, efektyvų paramos vaikui Centro materialinių, finansinių bei žmogiškųjų 
išteklių panaudojimą, rūpintis Centro ryšiais, atstovauti Centrui santykiuose su juridiniais ir fiziniais 
asmenimis.  

Veiklos teisinė bazė – Jungtinių tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos 
socialinių paslaugų įstatymas; Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl apmokėjimo už 
socialines paslaugas principų ir tvarkos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 
„Dėl Vaikų ir jaunimo socializacijos programos patvirtinimo“, Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos įsakymu patvirtintas Socialinių paslaugų katalogas, Lietuvos higienos normos HN 
124:2009 „Vaikų socialinės globos įstaigos: bendrieji saugos sveikatai reikalavimai“ patvirtinimo“, 
LR Biudžeto sandaros įstatymas, LR SADM įsakymas „Dėl socialinę globą teikiančių darbuotojų 
darbo laiko sąnaudų normatyvų patvirtinimo“, LR SADM įsakymas „Dėl socialinį darbą dirbančių 
darbuotojų pareigybių sąrašo patvirtinimo“, LR SADM įsakymas „Dėl socialinį darbą dirbančių 
darbuotojų pareigybių sąrašo ir socialinį darbą dirbantiesiems prilyginamų pareigybių sąrašo 
patvirtinimo“ ir kt. 

      
II. SOCIALIN ĖS POLITIKOS IŠMANYMAS,  

ĮSTAIGOS STRATEGIJOS KŪRIMAS IR ĮGYVENDINIMAS 
 

Visagino paramos vaikui centras 2009 metais parengė ir patvirtino strateginį įstaigos veiklos 
planą trejiems metams (2010-2012 m.). Jis koreguojamas Centro tarybos susirinkimų metu visus 
metus ir vykdomas atsižvelgiant į finansavimo galimybes. Metinės veiklos programa parengta su 
centro darbuotojais 2010 metų pabaigoje ir patvirtinta vadovo 2011 metų pradžioje. Ji koreguojama 
kiekvieną mėnesį ir atsispindi vadovo patvirtintame kiekvieno mėnesio veiklos plane, kuris 
aptariamas administracijos pasitarimų, socialinį darbą dirbančių darbuotojų, Vaiko globos komisijos 
posėdžių metu. 2011 metams taip pat socialinių darbuotojų, užimtumo specialistų ir kt. specialistų 
buvo sudaryta ir įstaigos vadovo patvirtinta Individualios socialinės globos planų formą ir 
Socialinių įgūdžių lavinimo programa. ISGP koreguojami Vaiko globos komisijos posėdžių metu 
metų eigoje, kas mėnesį įrašant iškilusias problemas ir pasiektus rezultatus.  
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Centro kultūra. Visagino PVC veikla pagrįsta skaisdrumo, teisingumo bei lygių galimybių 
principais. Centras informuoja visuomenę apie savo veiklą per žiniasklaidos priemones (laikraštis 
„Sugardas“, „V každyj dom“, TV kanalo „Sugardas“ programos, savivaldybės internetiniame 
puslapyje www.visaginas.lt ), įstaigos internetiniame puslapyje adresu www.vpvc.lt. Informacija 
apie viešuosius pirkimus, atliekamus Centre, yra Viešųjų pirkimų tarnybos centrinėje informacinėje 
sistemoje. 

     Centro veikla grindžiama visų bendruomenės narių bendravimu ir bendradarbiavimu. 
Prioritetas – globotinių socializacija. 2011 m. sprendžiant globotinių problemas bendradarbiavome 
su Visagino savivaldybės administracija (toliau-VSA), VSA Vaiko teisių apsaugos skyriumi, VSA 
Socialinės paramos skyriumi, VSA Švietimo, kultūros ir sporto skyriumi, Įvaikinimo tarnyba prie 
SADM, Visagino PMMMC, Visagino socialinių paslaugų centru, Lietuvos bei Norvegijos 
Raudonojo Kryžiaus atstovais, nepilnamečių reikalų inspektoriais, darbo birža, profesinio 
orientavimo ir mokymo įstaigomis, VšĮ Visagino ligonine ir VšĮ Visagino pirminės sveikatos 
priežiūros centru, „Verdenės“ gimnazija, vaikų lopšeliais-darželiais „Auksinis gaidelis“, „Auksinis 
raktelis“, Visagino pensininkų klubu, Visagino miesto mokyklomis, valstybinėmis ir 
nevyriausybinėmis organizacijomis, susijusiomis su vaiko teisių apsauga, globos namų rėmėjais, 
visuomene. Susirašinėjant iš viso 2011 metais išsiųsti 391 ir gauti – 712 raštai.  

1.        2011 m. mūsų globotiniai gavo medicininę pagalbą įvairiose valstybės medicinos 
įstaigose (VšĮ Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė, Vaiko raidos centras, VU Žalgirio 
klinika, Psichikos sveikatos centras, Visagino pirminės as, VšĮ Visagino ligoninė, pas psichiatrus, 
pulmonologus.).  

Globotiniai lankė papildomo ugdymo būrelius Vaikų kūrybos namuose, l/d „Auksinis 
gaidelis“ ir „Auksinis raktelis“ užsiėmimus, slidinėjimo sekciją, treniruoklių salę, baseiną, Sporto 
centro akrobatikos mokyklą, buities ir kultūros studiją „Barbė “, anglų kalbos kursus-„Hello“.  

Bendradarbiavome su buvusiais globotiniais, kartu dalyvaudavome sportinėje veikloje, 
rengėme vakarones, apskritus stalus. 

Įstaigos savivalda įgyvendinama per Centro tarybą ir Vaiko globos komisiją, kurios 
įtraukiamos į įstaigos valdymą rengiant  įstaigos veiklos planus, juos koreguojant, kontroliuojant ir 
įgyvendinant. Centro taryba, į kurios sudėtį įeina tėvelių atstovas – K. Dorodnova bei globotinių 
atstovas A. Jakubovskaja, priima sprendimus, atlieka visuomeninę Centro valdymo priežiūrą. 

Įstaigos veiklos įsivertinimas bus organizuojamas nuo 2012 metų. Gauti duomenys bus 
panaudoti Centro veiklai planuoti ir tobulinti.  

 
III. SOCIALIN ĖS VEIKLOS PROCESO VALDYMAS 

 
Socialinių paslaugų teikimo proceso valdymas. Visagino PVC teikiamos socialinės 

paslaugos – tai apgyvendinimas, informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, 
maitinimo organizavimas, globotinių aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne, kasdienio 
gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, darbinių įgūdžių ugdymas, laisvalaikio organizavimas, 
asmeninės higienos paslaugų organizavimas, sveikatos priežiūros paslaugos, specialistų komandos 
(psichologo, kineziterapeuto, masažuotojo) kompleksinė pagalba, sociokultūrinės paslaugos. Jų 
vykdymą kontroliuoja Centro administracija. Visuose Centro bendruomenės pasitarimuose, 
posėdžiuose aptariamos paslaugų teikimo problemos, jų sprendimo būdai ir rezultatai. 
Sociokultūrinių paslaugų kokybės gerinimui ir tobulinimui rengiame ir vykdome projektus, 
bendradarbiaujame su įvairiausiomis institucijomis.     

Centro budėtojai ir naktiniai sargai užtikrina globotinių saugumą. Už psichologinį 
saugumą, visapusišką pagalbą atsakingi šeimynų socialiniai darbuotojai, užimtumo specialistai bei 
socialinių darbuotojų padėjėjai. Kontrolę vykdo vyr. slaugos administratorė ir direktoriaus 
pavaduotoja, kurios apie saugumo užtikrinimą informuoja Centro direktorių.  

Tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo ir švietimo visapusiškumą ir atlikimą laiku 
vykdo socialiniai darbuotojai, užimtumo specialistai vyr. socialinė darbuotoja ir centro 
administracija.  
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IV. ŽMOGIŠK ŲJŲ IR MATERIALI ŲJŲ IŠTEKLI Ų VALDYMAS 

 
Darbuotojų funkcij ų ir saugumo užtikrinimą reglamentuoja Visagino PVC nuostatai, 

pareigybių aprašymai, vidaus tvarkos taisyklės, įstaigos darbų saugos ir sveikatos instrukcijos, 
bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės.  

Visagino savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintas didžiausias leistinas darbuotojų, 
gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičius Visagino paramos vaikui 
centre – 39,5. Iš viso Visagino PVC dirba 45 darbuotojai. Iš jų 7-administracijos , 6-socialiniai 
darbuotojai, 4-užimtumo specialistai ir 9-socialinių darbuotojų padėjėjai, 3-pedagogai (psichologas, 
muzikos, kūno kultūros pedagogai) ir 15–aptarnaujantis bei techninis personalas. 

 Įstaigos darbo kokybė tiesiogiai priklauso nuo personalo, jo sugebėjimo ir noro taikyti 
pažangius darbo organizavimo metodus, naujoves gerinant socialinį darbą. Darbuotojai nuolat kelia 
kvalifikacij ą, dalyvauja respublikiniuose seminaruose, „apskrituose staluose“, konferencijose. 
Direktoriaus pavaduotoja ir vyr. slaugos administratorė, vadovaudamosi Centro veiklos programoje 
esančiu priežiūros planu, atlieka nuolatinę reguliarią personalo veiklos priežiūrą, žymi tai 
Inspektavimo knygose.  

Turto ir l ėšų administravimą ir valdymą vykdo Centro direktorius, pavaduotoja, 
pavaduotoja ūkiui ir vyr. buhalterė. Centro finansinius išteklius sudaro savivaldybės biudžeto lėšos, 
valstybės biudžeto lėšos, pajamos už Centre teikiamas paslaugas, lėšos, gautos kaip parama, 
labdara, Lietuvos ir užsienio fondų lėšos. Visagino PVC, tikslingai naudodamas gautą finansavimą, 
siekia pagerinti teikiamų socialinių paslaugų kokybę ir padidinti jų skaičių. Be gautų savivaldybės 
biudžeto lėšų priimta parama iš nepriklausomos IAE profsąjungos, miesto gyventojų ir savanorių.  

Nemaža dalis lėšų gaunama įgyvendinant ES finansuojamus projektus.  
 ESFA finansuojamas projektas „Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas Visagino 
įmonėse ir įstaigose“ tebevykdomas. 2011 m. projekte „Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas 
Visagino miesto įmonėse ir įstaigose“ dalyvavo lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ ir „Kūlverstukas“. 
Visagino mieste organizuota 125 vaikų priežiūra vakarais ir savaitgaliais bei nakties metu. 2011 
metais įsisavinta 360,745 Lt.   

Pagal Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą „Gyvūnų terapija 
stiprinant socialinę aplinką tarp Latvijos ir Lietuvos pasienio bendruomenių“ 2011-12-30 baigtas 
projekto vykdymas. 2010-2011 m. įsisavinta 64,268 Lt (ES lėšos ir savivaldybės lėšos). 2011 m. 16 
vaikų su negalia ir iš socialiai remtinų šeimų suteiktos terapijos paslaugos, vaikai dalyvavo 
tarptautinėje stovykloje, buvo įsigytas vėžimėlis neįgaliesiems, 2 kompiuteriai neįgaliesiems 
vaikams. 

Socialiniai projektai – mūsų prioritetas. Kelerius metus vykdomas tęstinis Lietuvos 
Raudonojo kryžiaus komiteto, Norvegijos Raudonojo kryžiaus Hedmarko komiteto ir Visagino 
PVC bendradarbiavimo projektas „Sveikas vaikas – neįgaliam vaikui“. Apmokyti Raudonojo 
kryžiaus jaunimo grupės savanoriai draugauja, bendrauja, žaidžia, sportuoja su neįgaliais vaikais, su 
vaikų globos namų globotiniais.  

Psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencinio projekto  „Be 
iliuzij ų“ metu organizuotas prevencinis darbas su globotiniais, 2011 m. įsisavinta 1 100 Lt. 
Teatraliniame projekte “Teatro pasaulis“ - 1000Lt.  

Ketveri metai dalyvaujame TV3 rengiamoje „Išsipildymo akcijoje“. 2011 m. įsigyta 
ortodonto paslauga vienai centro globotinei ir organizuota vasaros poilsio stovykla prie jūros - 2310 
Lt, bilietai į Vichy vandens parką - 580 Lt.  
 

V. APIBENDRINIMAS 
 

Visagino PVC direktorius  vykdo jam pavestas funkcijas ir uždavinius, vis dar turime 
darbuotojų kompetencijos, išsilavinimo įsigijimo problemų. Ne mažiau svarbus klausimas yra geras 
valstybinės kalbos mokėjimas ir jos praktinis vartojimas.  
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• 2012 metais planuojame didesnį dėmesį skirti Centro darbuotojų bendradarbiavimui su vaikų 
tėvais, artimaisiais giminaičiais, asmenimis, laikinai paimančiais vaiką į savo šeimą; 

• rūpintis, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojamos Centrui skirtos biudžeto ir kitos lėšos;  
• siekti sutvarkyti Centro aplinką: teritoriją aptverti tvorta globotinių saugumo užtikrinimui. 

___________________ 


