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1. RPBSPC PRISTATYMAS 
 

Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centras (toliau – RPBSPC) yra Radviliškio rajono savivaldybės biudžetinė 

įstaiga, turinti ūkinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo sąskaitas bankų įstaigose, anspaudą, nuostatus. 

RPBSPC įkurtas 2011 m. vasario 11 d., vadovauja direktorė – Rita Pranė Vilimaitė. Įstaigos kodas 302580487. RPBSPC adresas: 

Maironio g. 8A, LT-82133 Radviliškis, tel. 8 (422) 53492; 8 (422) 53499, elektroninio pašto adresai: info@rpbspc.lt; 

direktore@rpbspc.lt, svetainės adresas: http://www.rpbspc.lt.  

RPBSPC – mišrių socialinių paslaugų įstaiga, teikianti skirtingų rūšių paslaugas įvairioms klientų grupėms vienos įstaigos bazėje, 

kurią sudaro 3 padaliniai: Paramos šeimai tarnyba, teikianti bendrąsias paslaugas, specialiąsias socialines paslaugas ir asmens sveikatos 

priežiūros paslaugas (I padalinys), Vaikų dienos centras, teikiantis socialinės priežiūros paslaugas dienos metu (II padalinys) bei Globos 

centras, organizuojantis ir teikiantis koordinuotą ir nekoordinuotą pagalbą bei kitas socialines paslaugas norinčiam tapti vaiko globėju 

(rūpintoju), šeimynos steigėju, dalyviu, budinčiu globotoju ar įvaikinti vaiką, ar įvaikintam vaikui, įtėviui ir/ar kartu gyvenantiems su jais 

asmenims, globojamam (rūpinamam) ar įvaikintam vaikui, budinčiam globotojui, globėjui (rūpintojui), šeimynos dalyviui, įtėviui ir/ar  

kartu su jais gyvenantiems asmenims, vaikų globos namų darbuotojams (III padalinys). 

RPBSPC darbuotojai socialines ir sveikatos priežiūros paslaugas teikia Radviliškio rajono savivaldybės gyventojams (Radviliškio 

mieste ir seniūnijose: Aukštelkų, Baisogalos, Grinkiškio, Pakalniškių, Radviliškio, Sidabravo, Skėmių, Šaukoto, Šeduvos, Šiaulėnų, 

Tyrulių). 

              

MISIJA – Mažinti skurdą, socialinę atskirtį ir didinti socialiai pažeidžiamų asmenų, šeimų, galimybes savarankiškai integruotis į 

bendruomenę, grąžinti jų gebėjimą pasirūpinti savimi, sudarant žmogaus orumą nežeminančias sąlygas, kai pats žmogus to nepajėgia 

padaryti. 

 

VIZIJA – Aukštos kompetencijos, kryptingai ir efektingai dirbanti, moderni įstaiga, savo veiklą grindžianti humanizmo filosofija ir 

demokratijos idealais, besiorientuojanti į rajono gyventojų poreikius ir interesus, kurianti socialinę gerovę, siekianti padėti 

pažeidžiamiausiems visuomenės nariams pasirūpinti savimi bei integruotis į visuomenę. 
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Centro tikslai: 

1. Teikti socialines paslaugas ir sveikatos priežiūros paslaugas, tenkinti asmens gyvybinius poreikius ir sudaryti žmogaus orumą 

nežeminančias gyvenimo sąlygas, kai žmogus pats nepajėgia to padaryti. 

2. Socialinėmis paslaugomis ugdyti ir stiprinti socialiai pažeidžiamų Radviliškio rajono gyventojų gebėjimus ir galimybes savarankiškai 

spręsti savo socialines problemas, padėti įveikti socialinę atskirtį. 

Centro uždaviniai: 

1. Teikti socialines ir sveikatos priežiūros paslaugas, atsižvelgiant į gyventojų poreikius; 

2. Skatinti klientų aktyvumą bei savipagalbą, bei rūpintis, kad paslaugų gavėjai pagal galimybes savarankiškai spręstų savo problemas; 

3. Plėsti socialinių paslaugų įvairovę, užtikrinti geros kokybės ir nustatytus reikalavimus atitinkančias socialines paslaugas; 

4. Bendradarbiauti su valstybės ir savivaldybės institucijomis bei įstaigomis sprendžiant socialinio darbo su klientais klausimus; 

5. Įgyvendinti įvairias programas socialinės, kultūros bei švietimo, poilsio ir pramogų organizavimo srityse ir kt.; 

6. Vykdyti atvejo vadybos funkcijas ir koordinuoti atvejo vadybos procesus; 

7. Vykdyti Globos centro funkcijas. Globos centro veiklos tikslas – užtikrinti, kad visiems, tėvų globos netekusiems vaikams, 

įvaikintiems vaikams, globėjų (rūpintojų) globojamiems (rūpinamiems) vaikams, šeimynoje globojamiems (rūpinamiems) vaikams, 

budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams bei budintiems globotojams, šeimynos dalyviams, globėjams (rūpintojams), įtėviams, bei kartu 

gyvenantiems jų šeimos nariams ar asmenims, norinčiais jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, 

teisinė ir kita pagalba, siekiant vaiką, įvaikį tinkamai ugdyti ir auklėti šeimai artimoje aplinkoje. 

 

RPBSPC teikia šias paslaugas: 

 bendrąsias socialines paslaugas; 

 specialiąsias socialines paslaugas; 

 asmens sveikatos priežiūros paslaugas. 

 

2013 m. RPBSPC tapo licencijuota asmens sveikatos priežiūros įstaiga, galinti verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti 

šias paslaugas: slaugos (bendrosios praktikos slaugos) ir kt. ambulatorines asmens sveikatos priežiūros: kineziterapijos ir masažo. 

2014 m. Socialinių paslaugų priežiūros departamente prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos RPBSPC įteikė licenciją – 

socialinei globai suaugusiems asmenims su negalia ar senyvo amžiaus asmenims namuose. 

2020 m. RPBSPC Vaikų dienos centrams ,,Ąžuoliukui‘‘ ir ,,Gandriukui‘‘ suteikta akreditacija dėl vaikų dienos socialinės priežiūros 

paslaugos teikimo. 
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2. DOKUMENTŲ VALDYMAS 
  

RPBSPC yra rengiami padalinių metiniai veiklos planai. Veikla organizuojama pagal bendrą metinę veiklos programą, kuri 

parengiama remiantis RPBSPC strateginių planų, kuriuos tvirtina direktorius. RPBSPC vykdo bendruose įstaigos ir padalinių nuostatuose 

bei metiniuose veiklos planuose nustatytus, įstaigos kompetencijoje esančius tikslus ir uždavinius, numatytas priemones. Siek iant 

užtikrinti RPBSPC veiklą, organizuojami įvairūs pasitarimai, susirinkimai. 

Vidaus norminiais dokumentais siekiama apibrėžti darbų organizavimo ir atlikimo procesus, taip garantuojant vykdomos veiklos ir 

teikiamų paslaugų kokybę.  

1. Veiklos įsakymai 

2019 m. buvo parengti 736 direktoriaus įsakymai personalo ir veiklos klausimais. 

2020 m. buvo parengti 760 direktoriaus įsakymai personalo ir veiklos klausimais. 

Lyginant su 2019m. 2020m. dokumentų skaičius padidėjo -  3 %. 

2. Gauti, siunčiami dokumentai 

2019 m. užregistruota 828 gautų dokumentų, siunčiamų - 2424 dokumentai.  

2020 m. užregistruota 1151 gautų dokumentų, siunčiamu - 2196 dokumentai.  

Lyginant su 2019 m. 2020 m. gautų dokumentų skaičius padidėja -  39 %, o siunčiamų sumažėjo – 9%. 

3. Viešieji pirkimai. Viešieji pirkimai RPBSPC vykdomi vadovaujantis aktualiomis teisės aktų redakcijomis, reglamentuojančiomis 

viešuosius pirkimus. RPBSPC yra patvirtintos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės. Jos paskelbtos Centrinėje viešųjų pirkimų 

informacinėje sistemoje (CPV IS).  

2017 m. sudaryta 59 viešųjų pirkimų sutartys, per 2018 m.- 54, 2019 m.- 75, o 2020 m.- 72. 

2019 m. lyginant su 2018 m. sutarčių skaičius padidėjo 39 %. Lyginant 2020 m. su 2019 m. sutarčių sudaryta – 4 % mažiau. 

4. Priešgaisrinė sauga, darbų sauga. Priešgaisrinė ir darbų sauga vykdomos vadovaujantis LR įstatymais. Centre yra patvirtintos 

darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos, priešgaisrinės saugos instrukcijos, neblaivumo darbe prevencijos priemonių planas ir kiti 

dokumentai susiję su darbuotojų sauga ir sveikata darbo vietoje.  
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2020 m. Lietuvoje susiklosčius neeilinei situacijai – karantinui, socialinių paslaugų teikimas ir toliau būtų teikiamas jų gavėjams. Siekiant 

užtikrinti ir paslaugų gavėjų, ir darbuotojų saugumą, dalis paslaugų buvo teikiamos nuotoliniu būdu, pagal paruoštą nuotolinio darbo ir 

socialinių bei slaugos paslaugų teikimo tvarką. RPBSPC atliktas darbuotojų apsaugos nuo biologinių profesinės rizikos veiksnių poveikio 

darbe vertinimas, norint apsaugoti darbuotojus nuo biologinių (koronaviruso Covid – 19) profesinės rizikos veiksnių poveikio jų sveikatai 

ir saugai dėl darbe esamo ar galimo sąlyčio su šiais veiksniais, įskaitant ir prevencines priemones. 

Per 2020 metais nupirkti kompiuteriai, baldai darbuotojų kabinetuose atnaujinti ir papildyti pagal išreikštą poreikį. Visi darbuotojai 

buvo aprūpinti kanceliarinėmis ir kitomis kasdieninėje darbinėje veikloje reikalingomis priemonėmis (darbo kalendoriai, guminės 

pirštinės, dezinfekcijos priemonės, asmens higienos apsauginėmis priemonėmis). 2020 metais visi darbuotojai apdrausti nuo nelaimingų 

atsitikimų darbe, pakeliui į darbą ir iš darbo, darbuotojai, kurie pristatė dokumentus apie transporto nuosavybės teisę ir teisę vairuoti 

automobilį mokamos kompensacijos už kurą, taip pat apmokama ir automobilio amortizacija.  

 

5. Asmens duomenų apsauga. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR) – tai Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. 

balandžio 27 d. priimtas reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos, tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų 

judėjimo. Nuo 2018 m. gegužės 25 d. RPBSPC tvarko asmens duomenis pagal šį reglamentą. 

 

 

3.PERSONALAS 
 

RPBSPC vadovauja direktorė, kurios pavaldume yra: pavaduotojas (socialinėms paslaugoms), vyr. buhalteris, kurio pavaldume 

buhalteris, vyr. personalo specialistas, viešųjų pirkimų specialistas, psichologas ir vyr. specialistas ūkio reikalams, kurio pavaldume yra 

valytojas, kiemsargis ir vairuotojas.  

Direktoriaus pavaduotojui pavaldūs: Paramos šeimai tarnybos vedėjas socialinėms paslaugoms (socialiniam darbui su šeima), 

kuriam atitinkamai pavaldūs socialiniai darbuotojai (atvejo vadybininkai) ir socialiniai darbuotojai (darbui su šeimomis). Paramos šeimai 

tarnybos vedėjas socialinėms paslaugoms (pagalba į namus), kuriam atitinkamai pavaldūs socialinio darbuotojo padėjėjai (pagalba į 

namus). Slaugytoja, kuriai atitinkamai pavaldūs ir slaugytojų padėjėjai. Kineziterapeutas, masažistas bei socialinio darbuotojo padėjėjas 

(integrali pagalba). Vaikų dienos centrų: ,,Ąžuoliukas‘‘ ir ,,Gandriukas‘‘ vyr. socialinis darbuotojas, kuriam pavaldūs socialiniai 

darbuotojai ir socialinio darbuotojo padėjėja. Globos centro veiklų vadovas, kuriam pavaldūs atestuotas socialinis darbuotojas, socialinis 

darbuotojas (globos koordinatorius) bei darbuotojas (globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais). 
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Paveikslas  1 

 
 

Paveikslas  2 
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RPBSPC darbuotojų skaičius, koordinuojantis kitų darbuotojų veiklą (direktorė, pavaduotoja, vyr. buhalterė, buhalteris, vyr. 

specialistė ūkio reikalams, vyr. personalo specialistas, viešųjų pirkimų specialistas,  vyr. socialinis darbuotojas, 2 vedėjai socialinėms 

paslaugoms, GC veiklų vadovas) nuo 2011 m. iki 2018 m. padidėjo 2,7 kartus arba 175 %. Nuo 2018 m. – darbuotojų, koordinuojančių 

kitų darbuotojų veiklą skaičius nepakito  – 11. 

 

Paveikslas  3 
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RPBSPC 2011 m. pradžioje darbuotojų skaičius buvo 43, o per 2018 m. – 140, darbuotojų skaičius nuo 2011 m. iki 2018 m. 

padidėjo 3,3 karto arba 226%. Lyginant 2020 m. su 2019 m.- darbuotojų skaičius sumažėjo – 1%. 

 

 

Nuo 2015 m. socialiniai darbuotojai atestuojasi ir įgyja kvalifikacines kategorijas: 

Vyresnysis socialinis darbuotojas – 11 darbuotojų: Žydrūnė Plungienė, Edita Einingienė, Laimutė Počiejienė, Svietlana Jagminienė, 

Asta Biliuvienė, Virginija Poškuvienė, Ernesta Šmitienė, Jolanta Meleškienė, Jolita Rainienė, Lina Štankelienė, Daiva Kriščiūnienė. 
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Lentelė 1.  RPBSPC darbuotoju kvalifikacijos kėlimas 2020 m. 

ADMINISTRACIJA 

Eil. 

Nr.  

Vardas, Pavardė 

(pareigos) 

Data Mokymų pavadinimas Trukmė 

 (ak. 

val./val.) 

1.  Rita Pranė Vilimaitė 

Direktorė 

2020-02-13 „Antikorupcijos mokymai“ 8 ak. val. 

2020-02-06 Socialinių paslaugų srities darbuotojų psichosocialinių veiksnių 

vertinimas, naudojant įrankį OIRA 

4 ak. val. 

2020-03-09 Komandiniai mokymai vaiko gerovės srityje dirbantiems 

specialistams 

8 ak. val. 

2020-03-28 Humanitarinės pagalbos bazinė kvalifikacija COVID-19 karantino 

sąlygomis 

- 

2020-08-05 Kaip atpažinti savižudybės pavojų (safe TALK) 4 val. 

2020-09-3,7 „Smurtas artimoje aplinkoje: prevencija, apsauga, pagalba, 

bendradarbiavimas“ 

16 ak. val. 

2020-09-30 Įvadiniai CS mokymai pagal civilinės saugos programą 8 val. 

2020-12-04 Vyrų krizės: nuo priežasčių iki sprendimų 4 ak. val. 

2020-12-16 Lygios galimybės ir nediskriminavimas darbo rinkoje 4 ak. val. 

2020-10,12 Tarpinstitucinės SUPERVIZIJOS 12 ak. val. 

2020-11,12 Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo 

(dėmesingumo įsisąmoninimo) užsiėmimai 

15 val. 

2020-12-11 Emocijų atpažinimas ir streso valdymas 4 val. 

2.  Žydrūnė Plungienė 

Direktorės pavaduotoja 

socialinėms paslaugoms 

2020-02-06 Socialinių paslaugų srities darbuotojų psichosocialinių veiksnių 

vertinimas, naudojant įrankį OIRA 

4 ak. val. 

2020-02-13 „Antikorupcijos mokymai“ 8 ak. val. 

2020-03-28 Humanitarinės pagalbos bazinė kvalifikacija COVID-19 karantino 

sąlygomis 

- 

2020-08-05 Kaip atpažinti savižudybės pavojų (safe TALK) 4 val. 

2020-10-19 "Psichikos sveikatos sutrikimai, savižudybių prevencija ir 8 ak. val. 



10 

tinkamas nukreipimas pagalbos" 

2020-09-30 Įvadiniai CS mokymai pagal civilinės saugos programą 8 val. 

2020-12-04 Vyrų krizės: nuo priežasčių iki sprendimų 4 ak. val. 

2020-12-16 Lygios galimybės ir nediskriminavimas darbo rinkoje 4 ak. val. 

2020-10,12 Tarpinstitucinės SUPERVIZIJOS 12 ak. val. 

2020-11,12 Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo 

(dėmesingumo įsisąmoninimo) užsiėmimai 

15 val. 

2020-12-11 Emocijų atpažinimas ir streso valdymas 4 val. 

3.  Inga Pocienė 

Vyr. buhalterė 

2020-02-21 2019 m. finansinė atskaitomybė ir duomenų pateikimas į VSAKIS 6 ak. val. 

2020-09-09 Darbo santykių ir darbo apmokėjimo aktualijos po 2020-08-01 8 ak. val. 

2020-12-08 Seminaras „Ruošiantis finansų metų pabaigai viešojo sektoriaus 

subjektuose: 2020 m. teisės aktų pakeitimų apžvalga“ 

6 val. 

2020-11,12 Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo 

(dėmesingumo įsisąmoninimo) užsiėmimai 

15 val. 

2020-12-11 Emocijų atpažinimas ir streso valdymas 4 val. 

4.  Vitalija Deltuvienė 

Buhalterė 

2020-02-07 Darbo apmokėjimo naujovės biudžetinėse įstaigose nuo 2020 m. 4 val. 

2020-09-09 Darbo santykių ir darbo apmokėjimo aktualijos po 2020-08-01 8 ak. val. 

2020-12-08 Seminaras „Ruošiantis finansų metų pabaigai viešojo sektoriaus 

subjektuose: 2020 m. teisės aktų pakeitimų apžvalga“ 

6 val. 

2020-11,12 Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo 

(dėmesingumo įsisąmoninimo) užsiėmimai 

15 val. 

2020-12-11 Emocijų atpažinimas ir streso valdymas 4 val. 

5.  Edita Einingienė   

PŠT vedėja socialinėms 

paslaugoms (pagalba į 

namus) 

2020-03-28 Humanitarinės pagalbos bazinė kvalifikacija COVID-19 karantino 

sąlygomis 

- 

2020-06-11,12 Emocinio  išsekimo spąstuose: kaip išvengti profesinio perdegimo 16 ak. val. 

2020-08-05 Kaip atpažinti savižudybės pavojų (safe TALK) 4 val. 

2020-08-11 Mediacijos simuliacija 3 val. 

2020-12-04 Vyrų krizės: nuo priežasčių iki sprendimų 4 ak. val. 

2020-12-20 Grupės SUPERVIZIJOS 24 val. 

2020-11,12 Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo 15 val. 
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(dėmesingumo įsisąmoninimo) užsiėmimai 

2020-12-11 Emocijų atpažinimas ir streso valdymas 4 val. 

6.  Milda Mockaitytė-

Cicilionienė  

PŠT vedėja socialinėms 

paslaugoms (darbui su 

šeimomis) 

2020-02-13 „Antikorupcijos mokymai“ 8 ak. val. 

2020-03-09 Komandiniai mokymai vaiko gerovės srityje dirbantiems 

specialistams 

8 ak. val. 

2020-03-28 Humanitarinės pagalbos bazinė kvalifikacija COVID-19 karantino 

sąlygomis 

- 

2020-09-16 Gaivinimo  ir automatinės išorinės defibriliacijos bei kraujavimo 

stabdymo mokymai(Pagalbos teikimas mirties ištiktam žmogui) 

6 val. 

2020-09-17 Forumas „Vaiko gerovės sistemos pokyčiai: ko reikia Lietuvai?“ 8 val. 

2020-09-29 "Pagalbos priimant sprendimus poreikio vertinimo ir 

bendruomenės išteklių asmens įgalinimui savarankiškai priimti 

sprendimus derinimas" 

8 ak. val. 

2020-10-19 "Psichikos sveikatos sutrikimai, savižudybių prevencija ir 

tinkamas nukreipimas pagalbos" 

8 ak. val. 

2020-11-24 Atvejo valdymas. Įvadiniai mokymai 8 ak. val. 

2020-12-04 Vyrų krizės: nuo priežasčių iki sprendimų 4 ak. val. 

2020-12-20 Grupės SUPERVIZIJOS 20 val. 

2020-10,12 Tarpinstitucinės SUPERVIZIJOS 12 ak. val. 

2020-11,12 Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo 

(dėmesingumo įsisąmoninimo) užsiėmimai 

15 val. 

2020-12-11 Emocijų atpažinimas ir streso valdymas 4 val. 

7.  Samanta Lapinskaitė  

Atestuota socialinė 

darbuotoja 

2020-02-13 „Antikorupcijos mokymai“ 8 ak. val. 

2020-03-28 Humanitarinės pagalbos bazinė kvalifikacija COVID-19 karantino 

sąlygomis 

- 

2020-08-05 Kaip atpažinti savižudybės pavojų (safe TALK) 4 val. 

2020-08-18,19 Savižudybių intervencijos įgūdžių mokymai 16 val. 

2020-09-09 ,,Savipagalbos grupių organizavimas ir vedimas budintiems 

globotojams, globėjams ir įtėviams." 

8 ak. val. 

2020-07,11 -2 "Globėjų ir paramos specialistų 16 ak. val. 
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dienų bendrųjų emocinių-psichologinių kompetencijų stiprinimas: 

psichologinis atsparumas, įveikiant kasdienius 

iššūkius" 

2020-11-27 Konferencija „ Pasaulis vaiko akimis“ 6 ak. val. 

2020-12-20 Grupės SUPERVIZIJOS 20 val. 

2020-11,12 Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo 

(dėmesingumo įsisąmoninimo) užsiėmimai 

15 val. 

2020-12-11 Emocijų atpažinimas ir streso valdymas 4 val. 

8.  Jelena Vyšniauskienė 

Vyr. socialinė 

darbuotoja 

 

2020-09-17 Forumas „Vaiko gerovės sistemos pokyčiai: ko reikia Lietuvai?“ 8 val. 

2020-10-19-26 

ir 2020-11-09 

Pozityvios tėvystės įgūdžių lavinimo programos „Sėkminga 

tėvystė“ mokymai specialistams 

24 val. 

2020-12-17,18 Emocinio išsekimo spąstuose: kaip išvengti profesinio perdegimo 16 ak. val. 

2020-12-20 Grupės SUPERVIZIJOS 24 val. 

2020-11,12 Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo 

(dėmesingumo įsisąmoninimo) užsiėmimai 

15 val. 

2020-12-11 Emocijų atpažinimas ir streso valdymas 4 val. 

9.  Inga Stuokaitė-

Jagėlienė 

Personalo specialistė 

2020-02-13 „Antikorupcijos mokymai“ 8 ak. val. 

2020-02-24 Naujos ir efektyvios dokumentų valdymo galimybės 8 ak. val. 

2020-05-05 Reikalavimai personalo dokumentacijos valdymui 2020 m. 6 ak. val. 

2020-05-15 Dokumentų (įsakymų) rengimo ciklas 3 ak. val. 

2020-11-04 LR Darbo kodeksas ir personalo dokumentai: darbo teisinių 

santykių sudarymo, vykdymo ir nutraukimo aktualijos 

6 ak. val. 

2020-11,12 Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo 

(dėmesingumo įsisąmoninimo) užsiėmimai 

15 val. 

2020-12-11 Emocijų atpažinimas ir streso valdymas 4 val. 

10.  Laima Skiriuvienė 

Viešųjų pirkimų 

specialistė 

2020-01-16 Darbas CVP IS aplinkoje: praktinis seminaras 5 ak. val. 

2020-04-09 Mažos vertės viešųjų pirkimų vykdymo ypatumai ir naujovės 2020 

m. 

5 ak. val. 

2020-09-17 Viešųjų pirkimų vykdymo aktualijos ir pokyčiai 2020 m.  7 val. 

2020-11-05 Internetinis seminaras „Galiu pats“ 3 val. 
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2020-12-11 Emocijų atpažinimas ir streso valdymas 4 val. 

11.  Ramunė Bartkienė  

Vyr. specialistė ūkio 

reikalams 

2020-02-13 „Antikorupcijos mokymai“ 8 ak. val. 

2020-12-11 Emocijų atpažinimas ir streso valdymas 4 val. 

SOCIALINIAI DARBUOTOJAI (DARBUI SU ŠEIMOMIS, ATVEJO VADYBININKAI) 

Eil. 

Nr. 

Vardas, Pavardė 

(pareigos) 

Data Mokymų pavadinimas Trukmė 

 (ak. 

val./val.) 

1.  Rita Norvaišaitė 

Socialinė darbuotoja 

(darbui su šeimomis) 

2020-06-1,2 Mokymai „Emocinio išsekimo spąstuose: kaip išvengti profesinio 

perdegimo“ 

16 ak. val. 

2020-06-10 „Psichologinio aikido taikymas socialiniame darbe“ 8 ak. val. 

2020-08-05 Kaip atpažinti savižudybės pavojų (safe TALK) 4 val. 

2020-11-03 Efektyvus susirinkimų vedimas 8 val. 

2020 Organizacinės SUPERVIZIJOS 24 val. 

2.  Kristina Černikovienė 

Socialinė darbuotoja 

(darbui su šeimomis) 

2020-03-09 Komandiniai mokymai vaiko gerovės srityje dirbantiems 

specialistams 

8 ak. val. 

2020-03-24 Nuotolinis mokymas. Kaip išgyventi tėvams? 2 ak. val. 

2020-06-1,2 Mokymai „Emocinio išsekimo spąstuose: kaip išvengti profesinio 

perdegimo“ 

16 ak. val. 

2020-06-10 „Psichologinio aikido taikymas socialiniame darbe“ 8 ak. val. 

2020-09-17 Gaivinimo  ir automatinės išorinės defibriliacijos bei kraujavimo 

stabdymo mokymai(Pagalbos teikimas mirties ištiktam žmogui) 

6 val. 

2020-10-19 "Psichikos sveikatos sutrikimai, savižudybių prevencija ir 

tinkamas nukreipimas pagalbos" 

8 ak. val. 

2020-11-03 Efektyvus susirinkimų vedimas 8 val. 

2020 Organizacinės SUPERVIZIJOS 28 val. 

3.  Vaida Šlamienė 

Socialinė darbuotoja 

(darbui su šeimomis) 

2020-06-1,2 Mokymai „Emocinio išsekimo spąstuose: kaip išvengti profesinio 

perdegimo“ 

16 ak. val. 

2020-06-10 „Psichologinio aikido taikymas socialiniame darbe“ 8 ak. val. 

2020-08-05 Kaip atpažinti savižudybės pavojų (safe TALK) 4 val. 
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2020-09-16 Gaivinimo  ir automatinės išorinės defibriliacijos bei kraujavimo 

stabdymo mokymai(Pagalbos teikimas mirties ištiktam žmogui) 

6 val. 

2020-11-03 Efektyvus susirinkimų vedimas 8 val. 

2020 Organizacinės SUPERVIZIJOS 28 val. 

2020-11,12 Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo 

(dėmesingumo įsisąmoninimo) užsiėmimai 

15 val. 

4.  Gabrielė Stalygaitė 

Socialinė darbuotoja 

(darbui su šeimomis) 

2020-06-1,2 Mokymai „Emocinio išsekimo spąstuose: kaip išvengti profesinio 

perdegimo“ 

16 ak. val. 

2020-06-10 „Psichologinio aikido taikymas socialiniame darbe“ 8 ak. val. 

2020-08-05 Kaip atpažinti savižudybės pavojų (safe TALK) 4 val. 

2020-08-18,19 Savižudybių intervencijos įgūdžių mokymai 16 val. 

2020-02-16 Gaivinimo  ir automatinės išorinės defibriliacijos bei kraujavimo 

stabdymo mokymai(Pagalbos teikimas mirties ištiktam žmogui) 

6 val. 

2020-11-03 Efektyvus susirinkimų vedimas 8 val. 

2020 Organizacinės SUPERVIZIJOS 24 val. 

5.  Rima Gustaitienė 

Socialinė darbuotoja  

(darbui su šeimomis) 

2020-06-1,2 Mokymai „Emocinio išsekimo spąstuose: kaip išvengti profesinio 

perdegimo“ 

16 ak. val. 

2020-06-10 „Psichologinio aikido taikymas socialiniame darbe“ 8 ak. val. 

2020-08-05 Kaip atpažinti savižudybės pavojų (safe TALK) 4 val. 

2020-08-18,19 Savižudybių intervencijos įgūdžių mokymai 16 val. 

2020-11-03 Efektyvus susirinkimų vedimas 8 val. 

2020 Organizacinės SUPERVIZIJOS 28 val. 

2020-11,12 Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo 

(dėmesingumo įsisąmoninimo) užsiėmimai 

15 val. 

6.  Lina Ramanauskaitė 

Socialinė darbuotoja 

(darbui su šeimomis) 

2020-06-1,2 Mokymai „Emocinio išsekimo spąstuose: kaip išvengti profesinio 

perdegimo“ 

16 ak. val. 

2020-06-10 „Psichologinio aikido taikymas socialiniame darbe“ 8 ak. val. 

2020-09-16 Gaivinimo  ir automatinės išorinės defibriliacijos bei kraujavimo 

stabdymo mokymai(Pagalbos teikimas mirties ištiktam žmogui) 

6 val. 

2020-11-03 Efektyvus susirinkimų vedimas 8 val. 
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2020 Organizacinės SUPERVIZIJOS 28 val. 

2020-11,12 Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo 

(dėmesingumo įsisąmoninimo) užsiėmimai 

15 val. 

7.  Ona Rimšienė 

Socialinė darbuotoja 

(darbui su šeimomis) 

2020-06-1,2 Mokymai „Emocinio išsekimo spąstuose: kaip išvengti profesinio 

perdegimo“ 

16 ak. val. 

2020-06-10 „Psichologinio aikido taikymas socialiniame darbe“ 8 ak. val. 

2020-11-03 Efektyvus susirinkimų vedimas 8 val. 

8.  Tomas Danyla 

Socialinis darbuotojas 

(darbui su šeimomis) 

2020-03-09 Komandiniai mokymai vaiko gerovės srityje dirbantiems 

specialistams 

8 ak. val. 

2020-06-1,2 Mokymai „Emocinio išsekimo spąstuose: kaip išvengti profesinio 

perdegimo“ 

16 ak. val. 

2020-06-10 „Psichologinio aikido taikymas socialiniame darbe“ 8 ak. val. 

2020-09-16 Gaivinimo  ir automatinės išorinės defibriliacijos bei kraujavimo 

stabdymo mokymai(Pagalbos teikimas mirties ištiktam žmogui) 

6 val. 

2020-11-03 Efektyvus susirinkimų vedimas 8 val. 

2020 Organizacinės SUPERVIZIJOS 28 val. 

202-11,12 Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo 

(dėmesingumo įsisąmoninimo) užsiėmimai 

15 val. 

9.  Laimutė Počiejienė 

Socialinė darbuotoja 

(darbui su šeimomis) 

2020-06-1,2 Mokymai „Emocinio išsekimo spąstuose: kaip išvengti profesinio 

perdegimo“ 

16 ak. val. 

2020-06-10 „Psichologinio aikido taikymas socialiniame darbe“ 8 ak. val. 

2020-11-03 Efektyvus susirinkimų vedimas 8 val. 

2020 Organizacinės SUPERVIZIJOS 20 val. 

10.  Svietlana Jagminienė 

Socialinė darbuotoja 

(darbui su šeimomis) 

 

2020-06-1,2 Mokymai „Emocinio išsekimo spąstuose: kaip išvengti profesinio 

perdegimo“ 

16 ak. val. 

2020-06-10 „Psichologinio aikido taikymas socialiniame darbe“ 8 ak. val. 

2020-09-16 Gaivinimo  ir automatinės išorinės defibriliacijos bei kraujavimo 

stabdymo mokymai(Pagalbos teikimas mirties ištiktam žmogui) 

6 val. 

2020-11-03 Efektyvus susirinkimų vedimas 8 val. 

2020 Organizacinės SUPERVIZIJOS 24 val. 
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2020-12-11 Emocijų atpažinimas ir streso valdymas 4 val. 

11.  Jolanta Meleškienė 

Socialinė darbuotoja 

(darbui su šeimomis) 

2020-06-1,2 Mokymai „Emocinio išsekimo spąstuose: kaip išvengti profesinio 

perdegimo“ 

16 ak. val. 

2020-06-10 „Psichologinio aikido taikymas socialiniame darbe“ 8 ak. val. 

2020-11-03 Efektyvus susirinkimų vedimas 8 val. 

2020 Organizacinės SUPERVIZIJOS 24 val. 

2020-12-11 Emocijų atpažinimas ir streso valdymas 4 val. 

12.  Virginija Poškuvienė 

Socialinė darbuotoja 

(darbui su šeimomis) 

2020-02-13 „Antikorupcijos mokymai“ 8 ak. val. 

2020-06-1,2 Mokymai „Emocinio išsekimo spąstuose: kaip išvengti profesinio 

perdegimo“ 

16 ak. val. 

2020-06-10 „Psichologinio aikido taikymas socialiniame darbe“ 8 ak. val. 

2020-09-16 Gaivinimo  ir automatinės išorinės defibriliacijos bei kraujavimo 

stabdymo mokymai(Pagalbos teikimas mirties ištiktam žmogui) 

6 val. 

2020-11-03 Efektyvus susirinkimų vedimas 8 val. 

2020-10,12 Tarpinstitucinės SUPERVIZIJOS 12 ak. val. 

2020 Organizacinės SUPERVIZIJOS 28 val. 

2020-12-11 Emocijų atpažinimas ir streso valdymas 4 val. 

13.  Asta Biliuvienė 

Socialinė darbuotoja 

(darbui su šeimomis) 

2020-06-1,2 Mokymai „Emocinio išsekimo spąstuose: kaip išvengti profesinio 

perdegimo“ 

16 ak. val. 

2020-06-10 „Psichologinio aikido taikymas socialiniame darbe“ 8 ak. val. 

2020-08-05 Kaip atpažinti savižudybės pavojų (safe TALK) 4 val. 

2020-11-03 Efektyvus susirinkimų vedimas 8 val. 

2020 Organizacinės SUPERVIZIJOS 28 val. 

2020-10,12 Tarpinstitucinės SUPERVIZIJOS 12 ak. val. 

14.  Rūta Kaušienė 

Socialinė darbuotoja 

(darbui su šeimomis) 

2020-06-1,2 Mokymai „Emocinio išsekimo spąstuose: kaip išvengti profesinio 

perdegimo“ 

16 ak. val. 

2020-06-10 „Psichologinio aikido taikymas socialiniame darbe“ 8 ak. val. 

15.  Rūta Šimkutė 

Socialinė darbuotoja 

(darbui su šeimomis) 

2020-06-1,2 Mokymai „Emocinio išsekimo spąstuose: kaip išvengti profesinio 

perdegimo“ 

16 ak. val. 

2020-06-10 „Psichologinio aikido taikymas socialiniame darbe“ 8 ak. val. 
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2020-11-03 Efektyvus susirinkimų vedimas 8 val. 

2020 Organizacinės SUPERVIZIJOS 28 val. 

16.  Gintarė Stonkuvienė 

Socialinė darbuotoja 

(darbui su šeimomis) 

2020-06-1,2 Mokymai „Emocinio išsekimo spąstuose: kaip išvengti profesinio 

perdegimo“ 

16 ak. val. 

2020-06-10 „Psichologinio aikido taikymas socialiniame darbe“ 8 ak. val. 

2020-11-03 Efektyvus susirinkimų vedimas 8 val. 

2020 Organizacinės SUPERVIZIJOS 28 val. 

2020-11,12 Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo 

(dėmesingumo įsisąmoninimo) užsiėmimai 

15 val. 

17.  Inga Motiečiūtė 

Socialinė darbuotoja 

(darbui su šeimomis) 

2020-06-1,2 Mokymai „Emocinio išsekimo spąstuose: kaip išvengti profesinio 

perdegimo“ 

16 ak. val. 

2020-06-10 „Psichologinio aikido taikymas socialiniame darbe“ 8 ak. val. 

2020-11-03 Efektyvus susirinkimų vedimas 8 val. 

2020 Organizacinės SUPERVIZIJOS 28 val. 

18.  Tamara Poškienė 

Socialinė darbuotoja 

(darbui su šeimomis) 

2020-06-1,2 Mokymai „Emocinio išsekimo spąstuose: kaip išvengti profesinio 

perdegimo“ 

16 ak. val. 

2020-06-10 „Psichologinio aikido taikymas socialiniame darbe“ 8 ak. val. 

2020-09-16 Gaivinimo  ir automatinės išorinės defibriliacijos bei kraujavimo 

stabdymo mokymai(Pagalbos teikimas mirties ištiktam žmogui) 

6 val. 

2020-11-03 Efektyvus susirinkimų vedimas 8 val. 

2020 Organizacinės SUPERVIZIJOS 28 val. 

2020-11,12 Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo 

(dėmesingumo įsisąmoninimo) užsiėmimai 

15 val. 

19.  Virginija Gvildienė 

Socialinė darbuotoja 

(darbui su šeimomis) 

2020-06-1,2 Mokymai „Emocinio išsekimo spąstuose: kaip išvengti profesinio 

perdegimo“ 

16 ak. val. 

2020-06-10 „Psichologinio aikido taikymas socialiniame darbe“ 8 ak. val. 

2020-06-16 Gaivinimo  ir automatinės išorinės defibriliacijos bei kraujavimo 

stabdymo mokymai(Pagalbos teikimas mirties ištiktam žmogui) 

6 val. 

2020-11-03 Efektyvus susirinkimų vedimas 8 val. 

2020 Organizacinės SUPERVIZIJOS 28 val. 
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2020-11,12 Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo 

(dėmesingumo įsisąmoninimo) užsiėmimai 

15 val. 

20.  Loreta Benaitienė 

Socialinė darbuotoja 

(darbui su šeimomis) 

2020-06-1,2 Mokymai „Emocinio išsekimo spąstuose: kaip išvengti profesinio 

perdegimo“ 

16 ak. val. 

2020-06-10 „Psichologinio aikido taikymas socialiniame darbe“ 8 ak. val. 

2020-09-16 Gaivinimo  ir automatinės išorinės defibriliacijos bei kraujavimo 

stabdymo mokymai(Pagalbos teikimas mirties ištiktam žmogui) 

6 val. 

2020-11-03 Efektyvus susirinkimų vedimas 8 val. 

2020 Organizacinės SUPERVIZIJOS 20 val. 

21.  Lina Babrauskienė 

Socialinė darbuotoja 

(darbui su šeimomis) 

2020-08-05 Kaip atpažinti savižudybės pavojų (safe TALK) 4 val. 

2020-08-18,19 Savižudybių intervencijos įgūdžių mokymai 16 val. 

2020-11-03 Efektyvus susirinkimų vedimas 8 val. 

2020 Organizacinės SUPERVIZIJOS 20 val. 

2020-11,12 Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo 

(dėmesingumo įsisąmoninimo) užsiėmimai 

15 val. 

22.  Toma Tučkienė 

Socialinė darbuotoja 

(darbui su šeimomis) 

2020-11-003 Efektyvus susirinkimų vedimas 8 val. 

2020 Organizacinės SUPERVIZIJOS 16 val. 

2020-11,12 Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo 

(dėmesingumo įsisąmoninimo) užsiėmimai 

15 val. 

23.  Indrė Mikienė 

Socialinė darbuotoja 

(darbui su šeimomis) 

2020-11,12 Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo 

(dėmesingumo įsisąmoninimo) užsiėmimai 

15 val. 

2020-12-11 Emocijų atpažinimas ir streso valdymas 4 val. 

24.  Raimonda 

Varanavičienė 

Socialinė darbuotoja 

(atvejo vadybininkė) 

2020-06-1,2 Mokymai „Emocinio išsekimo spąstuose: kaip išvengti profesinio 

perdegimo“ 

16 ak. val. 

2020-06-10 „Psichologinio aikido taikymas socialiniame darbe“ 8 ak. val. 

2020-11-24 Atvejo valdymas. Įvadiniai mokymai 8 ak. val. 

2020-11-03 Efektyvus susirinkimų vedimas 8 val. 

2020 Organizacinės SUPERVIZIJOS 16 val. 

2020 Organizacinės SUPERVIZIJOS 28 val. 

25.  Justinas Ralys 2020-02-13 „Antikorupcijos mokymai“ 8 ak. val. 



19 

Socialinis darbuotojas 

(atvejo vadybininkas) 

2020-06-1,2 Mokymai „Emocinio išsekimo spąstuose: kaip išvengti profesinio 

perdegimo“ 

16 ak. val. 

2020-06-10 „Psichologinio aikido taikymas socialiniame darbe“ 8 ak. val. 

2020-09-17 Forumas „Vaiko gerovės sistemos pokyčiai: ko reikia Lietuvai?“ 8 val. 

2020-11-03 Efektyvus susirinkimų vedimas 8 val. 

2020-10,12 Tarpinstitucinės SUPERVIZIJOS 12 ak. val. 

2020 Organizacinės SUPERVIZIJOS 16 val. 

2020 Organizacinės SUPERVIZIJOS 24 val. 

26.  Lina Štankelienė 

Socialinė darbuotoja 

(atvejo vadybininkė) 

2020-02-13 „Antikorupcijos mokymai“ 8 ak. val. 

2020-03-09 Komandiniai mokymai vaiko gerovės srityje dirbantiems 

specialistams 

8 ak. val. 

2020-06-1,2 Mokymai „Emocinio išsekimo spąstuose: kaip išvengti profesinio 

perdegimo“ 

16 ak. val. 

2020-06-10 „Psichologinio aikido taikymas socialiniame darbe“ 8 ak. val. 

27.  Lina Liutkevičienė 

Socialinė darbuotoja 

(atvejo vadybininkė) 

2020-03-09 Komandiniai mokymai vaiko gerovės srityje dirbantiems 

specialistams 

8 ak. val. 

2020-06-1,2 Mokymai „Emocinio išsekimo spąstuose: kaip išvengti profesinio 

perdegimo“ 

16 ak. val. 

2020-06-10 „Psichologinio aikido taikymas socialiniame darbe“ 8 ak. val. 

2020-08-05 Kaip atpažinti savižudybės pavojų (safe TALK) 4 val. 

2020-08-18,19 Savižudybių intervencijos įgūdžių mokymai 16 val. 

2020-11-03 Efektyvus susirinkimų vedimas 8 val. 

2020 Organizacinės SUPERVIZIJOS 16 val. 

2020 Organizacinės SUPERVIZIJOS 24 val. 

28.  Irena Ožolaitė 

Socialinė darbuotoja 

(atvejo vadybininkė) 

2020-03-04 Smurto prevencija, intervencija ir postvencija socialiniame darbe 10 ak. val. 

2020-03-09 Komandiniai mokymai vaiko gerovės srityje dirbantiems 

specialistams 

8 ak. val. 

2020-06-1,2 Mokymai „Emocinio išsekimo spąstuose: kaip išvengti profesinio 

perdegimo“ 

16 ak. val. 

2020-06-10 „Psichologinio aikido taikymas socialiniame darbe“ 8 ak. val. 
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2020-11-24 Atvejo valdymas. Įvadiniai mokymai 8 ak. val. 

2020-12-08 Vaiko ir šeimos gerovė Lietuvoje: kur esame ir kur link einame 3 ak. val. 

2020-12-11 „Gyvosios (ne)galios knygos: nenurašyk dėl viršelio“ 4 val. 

2020-11-03 Efektyvus susirinkimų vedimas 8 val. 

2020-10,12 Tarpinstitucinės SUPERVIZIJOS 12 ak. val. 

2020 Organizacinės SUPERVIZIJOS 16 val. 

2020 Organizacinės SUPERVIZIJOS 28 val. 

2020-11,12 Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo 

(dėmesingumo įsisąmoninimo) užsiėmimai 

15 val. 

29.  Daiva Kriščiūnienė 

Socialinė darbuotoja 

(atvejo vadybininkė) 

2020-03-09 Komandiniai mokymai vaiko gerovės srityje dirbantiems 

specialistams 

8 ak. val. 

2020-06-1,2 Mokymai „Emocinio išsekimo spąstuose: kaip išvengti profesinio 

perdegimo“ 

16 ak. val. 

2020-06-10 „Psichologinio aikido taikymas socialiniame darbe“ 8 ak. val. 

2020-11-24 Atvejo valdymas. Įvadiniai mokymai 8 ak. val. 

2020-11-03 Efektyvus susirinkimų vedimas 8 val. 

2020 Organizacinės SUPERVIZIJOS 16 val. 

2020 Organizacinės SUPERVIZIJOS 28 val. 

30.  Ernesta Šmitienė 

Socialinė darbuotoja 

(atvejo vadybininkė) 

2020-03-09 Komandiniai mokymai vaiko gerovės srityje dirbantiems 

specialistams 

8 ak. val. 

2020-06-1,2 Mokymai „Emocinio išsekimo spąstuose: kaip išvengti profesinio 

perdegimo“ 

16 ak. val. 

2020-06-10 „Psichologinio aikido taikymas socialiniame darbe“ 8 ak. val. 

2020-11-24 Atvejo valdymas. Įvadiniai mokymai 8 ak. val.  

2020-11-03 Efektyvus susirinkimų vedimas 8 val. 

2020-10,12 Tarpinstitucinės SUPERVIZIJOS 12 ak. val. 

2020 Organizacinės SUPERVIZIJOS 16 val. 

2020 Organizacinės SUPERVIZIJOS 28 val. 

31.  Svetlana Elenauskienė 

Socialinė darbuotoja 

2020-03-04 Smurto prevencija, intervencija ir postvencija socialiniame darbe 10 ak. val. 

2020-03-09 Komandiniai mokymai vaiko gerovės srityje dirbantiems 8 ak. val. 
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(atvejo vadybininkė) specialistams 

2020-06-1,2 Mokymai „Emocinio išsekimo spąstuose: kaip išvengti profesinio 

perdegimo“ 

16 ak. val. 

2020-06-10 „Psichologinio aikido taikymas socialiniame darbe“ 8 ak. val. 

2020-11-03 Efektyvus susirinkimų vedimas 8 val. 

2020-10,12 Tarpinstitucinės SUPERVIZIJOS 12 ak. val. 

2020 Organizacinės SUPERVIZIJOS 16 val. 

2020 Organizacinės SUPERVIZIJOS 28 val. 

32.  Reda Miniauskaitė 

Socialinė darbuotoja 

(atvejo vadybininkė) 

2020-03-09 Komandiniai mokymai vaiko gerovės srityje dirbantiems 

specialistams 

8 ak. val. 

2020-06-1,2 Mokymai „Emocinio išsekimo spąstuose: kaip išvengti profesinio 

perdegimo“ 

16 ak. val. 

2020-06-10 „Psichologinio aikido taikymas socialiniame darbe“ 8 ak. val. 

2020-08-05 Kaip atpažinti savižudybės pavojų (safe TALK) 4 val. 

2020-08-18,19 Savižudybių intervencijos įgūdžių mokymai 16 val. 

2020-11-24 Atvejo valdymas. Įvadiniai mokymai 8 ak. val. 

2020-11-03 Efektyvus susirinkimų vedimas 8 val. 

2020 Organizacinės SUPERVIZIJOS 16 val. 

2020 Organizacinės SUPERVIZIJOS 28 val. 

SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ PADĖJĖJAI (PAGALBA Į NAMUS) 

Eil. 

Nr. 

Vardas, pavardė 

(pareigos) 

Data Mokymų pavadinimas Trukmė 

(ak. val./val.) 

1.  Aida Dovidaitienė 

Socialinio darbuotojo 

padėjėja 

2020-06-11,12 Emocinio  išsekimo spąstuose: kaip išvengti profesinio 

perdegimo 

16 ak. val. 

2020-11,12 Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo 

(dėmesingumo įsisąmoninimo) užsiėmimai 

15 val. 

2.  Ilona Baranauskienė 

Socialinio darbuotojo 

padėjėja 

2020-06-11,12 Emocinio  išsekimo spąstuose: kaip išvengti profesinio 

perdegimo 

16 ak. val. 

2020-08-18,19 Savižudybių intervencijos įgūdžių mokymai 16 val. 

2020 SUPERVIZIJOS 8 ak. val. 
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2020-11,12 Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo 

(dėmesingumo įsisąmoninimo) užsiėmimai 

15 val. 

3.  Birutė Ragauskienė 

Socialinio darbuotojo 

padėjėja 

2020-06-11,12 Emocinio  išsekimo spąstuose: kaip išvengti profesinio 

perdegimo 

16 ak. val. 

4.  Birutė Ruškienė 

Socialinio darbuotojo 

padėjėja 

2020-06-11,12 Emocinio  išsekimo spąstuose: kaip išvengti profesinio 

perdegimo 

16 ak. val. 

2020 SUPERVIZIJOS 8 ak. val. 

2020-11,12 Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo 

(dėmesingumo įsisąmoninimo) užsiėmimai 

15 val. 

5.  Ingrida Miselienė 

Socialinio darbuotojo 

padėjėja 

2020-06-11,12 Emocinio  išsekimo spąstuose: kaip išvengti profesinio 

perdegimo 

16 ak. val. 

2020 SUPERVIZIJOS 8 ak. val. 

6.  Renata Jakubauskienė 

Socialinio darbuotojo 

padėjėja 

2020-06-11,12 Emocinio  išsekimo spąstuose: kaip išvengti profesinio 

perdegimo 

16 ak. val. 

2020 SUPERVIZIJOS 8 ak. val. 

2020-11,12 Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo 

(dėmesingumo įsisąmoninimo) užsiėmimai 

15 val. 

7.  Asta Rudaitienė 

Socialinio darbuotojo 

padėjėja 

2020-06-11,12 Emocinio  išsekimo spąstuose: kaip išvengti profesinio 

perdegimo 

16 ak. val. 

2020 SUPERVIZIJOS 8 ak. val. 

2020-11,12 Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo 

(dėmesingumo įsisąmoninimo) užsiėmimai 

15 val. 

8.  Oksana Peseckienė 

Socialinio darbuotojo 

padėjėja 

2020-06-11,12 Emocinio  išsekimo spąstuose: kaip išvengti profesinio 

perdegimo 

16 ak. val. 

2020-08-18,19 Savižudybių intervencijos įgūdžių mokymai 16 val. 

2020-11,12 Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo 

(dėmesingumo įsisąmoninimo) užsiėmimai 

15 val. 

9.  Rima Rainienė 

Socialinio darbuotojo 

2020-06-11,12 Emocinio  išsekimo spąstuose: kaip išvengti profesinio 

perdegimo 

16 ak. val. 
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padėjėja 2020-06-11,12 Savižudybių intervencijos įgūdžių mokymai 16 ak. val. 

10.  Vilma Čeblauskienė 

Socialinio darbuotojo 

padėjėja 

2020-06-11,12 Emocinio  išsekimo spąstuose: kaip išvengti profesinio 

perdegimo 

16 ak. val. 

2020-09-16 Gaivinimo  ir automatinės išorinės defibriliacijos bei kraujavimo 

stabdymo mokymai(Pagalbos teikimas mirties ištiktam žmogui) 

6 val. 

2020-09-26 Konfliktas-sprendimo pagrindai. Priežastys, strategija ir taktika 6 ak. val. 

2020-11,12 Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo 

(dėmesingumo įsisąmoninimo) užsiėmimai 

15 val. 

11.  Kristina Tvarijonaitė 

Socialinio darbuotojo 

padėjėja 

2020-06-11,12 Emocinio  išsekimo spąstuose: kaip išvengti profesinio 

perdegimo 

16 ak. val. 

12.  Laima Balčiūnienė 

Socialinio darbuotojo 

padėjėja 

2020-06-11,12 Emocinio  išsekimo spąstuose: kaip išvengti profesinio 

perdegimo 

16 ak. val. 

13.  Violeta Normantienė 

Socialinio darbuotojo 

padėjėja 

2020-06-11,12 Emocinio  išsekimo spąstuose: kaip išvengti profesinio 

perdegimo 

16 ak. val. 

2020-08-18,19 Savižudybių intervencijos įgūdžių mokymai 16 val. 

2020 SUPERVIZIJOS 8 ak. val. 

2020-11,12 Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo 

(dėmesingumo įsisąmoninimo) užsiėmimai 

15 val. 

14.  Vilma Valauskienė 

Socialinio darbuotojo 

padėjėja 

2020-06-11,12 Emocinio  išsekimo spąstuose: kaip išvengti profesinio 

perdegimo 

16 ak. val. 

15.  Lolita Masiliūnienė 

Socialinio darbuotojo 

padėjėja 

2020-06-11,12 Emocinio  išsekimo spąstuose: kaip išvengti profesinio 

perdegimo 

16 ak. val. 

16.  Birutė Barauskienė 

Socialinio darbuotojo 

padėjėja 

2020-06-11,12 Emocinio  išsekimo spąstuose: kaip išvengti profesinio 

perdegimo 

16 ak. val. 

2020-11,12 Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo 

(dėmesingumo įsisąmoninimo) užsiėmimai 

15 val. 
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17.  Regina Švabinskienė 

Socialinio darbuotojo 

padėjėja/asmeninė 

asistentė 

2020-02-18-21 Socialinio darbo pagrindai individualios priežiūros personalo 

darbuotojams 

40 val. 

2020-06-11,12 Emocinio  išsekimo spąstuose: kaip išvengti profesinio 

perdegimo 

16 ak. val. 

18.  Raimonda Šeigienė 

Socialinio darbuotojo 

padėjėja 

2020-06-11,12 Emocinio  išsekimo spąstuose: kaip išvengti profesinio 

perdegimo 

16 ak. val. 

19.  Roma Mockaitienė 

Socialinio darbuotojo 

padėjėja 

2020-06-11,12 Emocinio  išsekimo spąstuose: kaip išvengti profesinio 

perdegimo 

16 ak. val. 

2020-11,12 Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo 

(dėmesingumo įsisąmoninimo) užsiėmimai 

15 val. 

20.  Eglė Bučinskaitė 

Socialinio darbuotojo 

padėjėja 

2020-06-11,12 Emocinio  išsekimo spąstuose: kaip išvengti profesinio 

perdegimo 

16 ak. val. 

2020-08-18,19 Savižudybių intervencijos įgūdžių mokymai 16 val. 

21.  Birutė Liškienė 

Socialinio darbuotojo 

padėjėja 

2020-06-11,12 Emocinio  išsekimo spąstuose: kaip išvengti profesinio 

perdegimo 

16 ak. val. 

22.  Virginija Savickienė 

Socialinio darbuotojo 

padėjėja 

2020-06-11,12 Emocinio  išsekimo spąstuose: kaip išvengti profesinio 

perdegimo 

16 ak. val. 

23.  Reda Dambrauskienė 

Socialinio darbuotojo 

padėjėja 

2020-06-11,12 Emocinio  išsekimo spąstuose: kaip išvengti profesinio 

perdegimo 

16 ak. val. 

24.  Greta Normantienė 

Socialinio darbuotojo 

padėjėja 

2020-11,12 Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo 

(dėmesingumo įsisąmoninimo) užsiėmimai 

15 val. 

25.  Genovaitė Remeikienė 

Socialinio darbuotojo 

padėjėja 

2020-11,12 Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo 

(dėmesingumo įsisąmoninimo) užsiėmimai 

15 val. 
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SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ PADĖJĖJAI, SLAUGYTOJA, MASAŽUOTOJA, KINEZITERAPEUTĖ, SLAUGYTOJŲ 

PADĖJĖJAI (INTEGRALI PAGALBA)IR ASMENINIAI ASISTENTAI 

Eil. 

Nr. 

Pavardė, vardas 

(pareigos) 

Data Mokymų pavadinimas Trukmė (ak. 

val./val.) 

1.  Kristina 

Pranckevičienė 

Slaugytoja/slaugytojo 

padėjėja 

2020-02-13 „Antikorupcijos mokymai“ 8 ak. val. 

2020-03-28 Humanitarinės pagalbos bazinė kvalifikacijaCOVID-19 

karantino sąlygomis 

 

2020-09-09,10 Emocinio  išsekimo spąstuose: kaip išvengti profesinio 

perdegimo 

16 ak. val. 

2020-11-25 Pragulos: profilaktika ir gydymas 3 val. 

2020-12-01 Klinikiniai masažai. Peties sąnario patologija 3 val. 

2020-11,12 Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo 

(dėmesingumo įsisąmoninimo) užsiėmimai 

15 val. 

2020-12-11 Emocijų atpažinimas ir streso valdymas 4 val. 

2.  Angelė Augulienė 

Masažuotoja 

2020-08,18,19 Savižudybių intervencijos įgūdžių mokymai 16 ak. val. 

2020-09-09,10 Emocinio  išsekimo spąstuose: kaip išvengti profesinio 

perdegimo 

16 ak. val. 

3.  Simona Jasiulevičienė 

Kineziterapeutė 

2020-03-23 Atletų judesių mokymo, krūvio planavimo ir treniravimo 

naujovės 

8 ak. val. 

2020-03-24 Maistas, kaip išorinės aplinkos veiksnys, darantis poveikį 

sportininko organizmui 

8 ak. val. 

2020-04-06 Atletų mitybos ir fizinių krūvių derinimo strategijos 8 ak. val. 

2020-04-07 Lokomaciniai gyvūnų imitavimo pratimai sveikatingumo ir 

sporto treniruotėse 

8 ak. val. 

2020-04-08 Y ir Z kartos. Darbas su jaunąja karta. Koučingo pagrindai sporte 8 ak. val. 

2020-04-21 Įvairaus amžiaus sportininkų techninio rengimo mokslas ir 

praktika 

6 ak. val. 

2020-04-22 Mineralinės medžiagos: magnis, kalcis, selenas reikšmė 

sportininko organizme 

6 ak. val. 

2020-04-23 Nestabilaus paviršiaus priemonių panaudojimas sportininkų 6 ak. val. 
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rengime ir sveikatingumo treniruotėse 

2020-05-05 Viskas apie tempimo pratimus 6 ak. val. 

2020-05-06 Laikysenos svarba gyvenime ir sporte 6 ak. val. 

2020-05-07 Tarpinis badavimas, Keto , mažo angliavandenių kiekio dietos- 

jų privalumai ir trūkumai, pritaikomumas sporte 

6 ak. val. 

2020-03-25 Kaip (padėti) atsitiesti po nesėkmių(sporte) 8 ak. val. 

2020-11,12 Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo 

(dėmesingumo įsisąmoninimo) užsiėmimai 

15 val. 

4.  Rasa Janutienė 

Socialinio darbuotojo 

padėjėja 

2020-09-09,10 Emocinio  išsekimo spąstuose: kaip išvengti profesinio 

perdegimo 

16 ak. val. 

2020-11,12 Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo 

(dėmesingumo įsisąmoninimo) užsiėmimai 

15 val. 

5.  Sigita Slanksnytė 

Socialinio darbuotojo 

padėjėja 

2020-09-09,10 Emocinio  išsekimo spąstuose: kaip išvengti profesinio 

perdegimo 

16 ak. val. 

2020 SUPERVIZIJOS 8 ak. val. 

6.  Lina Turskienė 

Socialinio darbuotojo 

padėjėja 

2020-09-09,10 Emocinio  išsekimo spąstuose: kaip išvengti profesinio 

perdegimo 

16 ak. val. 

7.  Birutė Nagevičienė 

Socialinio darbuotojo 

padėjėja/slaugytojo 

padėjėja 

2020-09-09,10 Emocinio  išsekimo spąstuose: kaip išvengti profesinio 

perdegimo 

16 ak. val. 

8.  Danutė Šiukštienė 

Socialinio darbuotojo 

padėjėja 

2020-09-09,10 Emocinio  išsekimo spąstuose: kaip išvengti profesinio 

perdegimo 

16 ak. val. 

9.  Vilma Krinickienė 

Socialinio darbuotojo 

padėjėja/slaugytojo 

padėjėja 

2020-09-09,10 Emocinio  išsekimo spąstuose: kaip išvengti profesinio 

perdegimo 

16 ak. val. 

2020 SUPERVIZIJOS 8 ak. val. 

10.  Danutė Valikonienė 2020-09-09-10 Emocinio  išsekimo spąstuose: kaip išvengti profesinio 16 ak. val. 
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Socialinio darbuotojo 

padėjėja 

perdegimo 

11.  Lilija Gerybienė 

Socialinio darbuotojo 

padėjėja/slaugytojo 

padėjėja 

2020-09-09,10 Emocinio  išsekimo spąstuose: kaip išvengti profesinio 

perdegimo 

16 ak. val. 

12.  Antanina 

Barišnikovienė 

Socialinio darbuotojo 

padėjėja 

2020-09-09,10 Emocinio  išsekimo spąstuose: kaip išvengti profesinio 

perdegimo 

16 ak. val. 

2020 SUPERVIZIJOS 8 ak. val. 

13.  Justina 

Ramanauskienė 

Socialinio darbuotojo 

padėjėja 

2020-09-09,10 Emocinio  išsekimo spąstuose: kaip išvengti profesinio 

perdegimo 

16 ak. val. 

2020 SUPERVIZIJOS 8 ak. val. 

14.  Alina Kvietelaitienė 

Socialinio darbuotojo 

padėjėja 

2020-09-09,10 Emocinio  išsekimo spąstuose: kaip išvengti profesinio 

perdegimo 

16 ak. val. 

15.  Vilija Beklešovienė 

Socialinio darbuotojo 

padėjėja 

2020 SUPERVIZIJOS 8 ak. val. 

2020-11,12 Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo 

(dėmesingumo įsisąmoninimo) užsiėmimai 

15 val. 

16.  Jolanta Tubienė 

Socialinio darbuotojo 

padėjėja 

2020-09-09,10 Emocinio  išsekimo spąstuose: kaip išvengti profesinio 

perdegimo 

16 ak. val. 

2020 SUPERVIZIJOS 8 ak. val. 

17.  Laima Švėgždienė 

Socialinio darbuotojo 

padėjėja/slaugytojo 

padėjėja 

2020-09-09,10 Emocinio  išsekimo spąstuose: kaip išvengti profesinio 

perdegimo 

16 ak. val. 

18.  Virginija Sargūnienė 

Socialinio darbuotojo 

padėjėja 

2020-09-09,10 Emocinio  išsekimo spąstuose: kaip išvengti profesinio 

perdegimo 

16 ak. val. 
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19.  Rita Bielokopitovienė 

Socialinio darbuotojo 

padėjėja 

2020-09-09,10 Emocinio  išsekimo spąstuose: kaip išvengti profesinio 

perdegimo 

16 ak. val. 

20.  Virgilija 

Gadliauskienė 

Asmeninė asistentė 

2020-09-09,10 Emocinio  išsekimo spąstuose: kaip išvengti profesinio 

perdegimo 

16 ak. val. 

21.  Jina Narkevičienė 

Asmeninė asistentė 

2020-09-09,10 Emocinio  išsekimo spąstuose: kaip išvengti profesinio 

perdegimo 

16 ak. val. 

SOCIALINIAI DARBUOTOJAI (GLOBOS KOORDINATORIAI) 

Eil. 

Nr.  

Vardas, pavardė 

(pareigos) 

Data Mokymų pavadinimas  Trukmė (ak. 

val./val.) 

1.  Loreta Zakienė 

Socialinė darbuotoja 

(globos 

koordinatorė/atestuota 

socialinė darbuotoja) 

2020-08-18,19 Savižudybių intervencijos įgūdžių mokymai ASIST 16 val. 

2020-09-25 Seminaras „GIMK Išvadų rašymas: svarbūs vertinimo aspektai ir 

dileminiai klausimai“ 

8 val. 

2020-11-27 Konferencija  „Pasaulis vaiko akimis“ 6 ak. val. 

2.  Monika Pociūtė 

Socialinė darbuotoja 

(globos koordinatorė) 

2020-06-04 Nuotoliniai mokymai tarnybos atestuotiems asmenims 3 val. 

2020-06-10 Kad problema paauglystėje netaptų tragedija-socialinio darbo 

metodai darbe su paaugliais ir šeimomis 

10 ak. val. 

2020-08-05 Kaip atpažinti savižudybės pavojų (safe TALK) 4 val. 

2020-10-20 Mokymai „Psichikos sveikatos sutrikimai, savižudybių 

prevencija ir tinkamas nukreipimas pagalbos“ 

8 ak. val. 

2020-11-27 Konferencija  „Pasaulis vaiko akimis“ 6 val. 

2020-12-03,04 Konferencija „sėkmingos globos link“ 12 val. 

3.  Kotryna Antanavičiūtė 

Socialinė darbuotoja 

(globos koordinatorė) 

2020-07,11 2 

dienų 

"Globėjų ir paramos specialistų 

bendrųjų emocinių-psichologinių kompetencijų stiprinimas: 

psichologinis atsparumas, įveikiant kasdienius 

iššūkius" 

16 val. 

2020-08-05 Kaip atpažinti savižudybės pavojų (safe TALK) 4 val. 

2020-09-16 Gaivinimo  ir automatinės išorinės defibriliacijos bei kraujavimo 6 val. 
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stabdymo mokymai(Pagalbos teikimas mirties ištiktam žmogui) 

2020-10-19 Psichikos sveikatos sutrikimai  ir bendroji jų simptomatika 8 val. 

2020-10-12 Kad problema paauglystėje netaptų tragedija-socialinio darbo 

metodai darbe su paaugliais ir šeimomis 

10 ak. val. 

4.  Daiva Čeponienė 

Socialinė darbuotoja 

(globos koordinatorė) 

2020-06-10 Kad problema paauglystėje netaptų tragedija-socialinio darbo 

metodai darbe su paaugliais ir šeimomis 

10 ak. val. 

2020-07,11-2 

dienų 

Globėjų ir paramos specialistų bendrųjų emocinių-psichologinių 

kompetencijų stiprinimas: psichologinis atsparumas, įveikiant 

kasdienius iššūkius 

16 val. 

2020-08-05 Kaip atpažinti savižudybės pavojų (safe TALK) 4 val. 

2020-10-20 Psichikos  sveikatos sutrikimai, savižudybių prevencija ir 

tinkamas nukreipimas pagalbos 

8 ak. val. 

2020-11-27 Konferencija „ Pasaulis vaiko akimis“ 6 ak. val. 

5.  Deimantė Kairienė 

Socialinė darbuotoja 

(globos 

koordinatorė/atestuota 

socialinė darbuotoja) 

2020-07,11-2 

dienų 

Globėjų ir paramos specialistų bendrųjų emocinių-psichologinių 

kompetencijų stiprinimas: psichologinis atsparumas, įveikiant 

kasdienius iššūkius 

16 val. 

2020-09-16 Gaivinimo  ir automatinės išorinės defibriliacijos bei kraujavimo 

stabdymo mokymai(Pagalbos teikimas mirties ištiktam žmogui) 

6 val. 

2020-09-25 GIMK išvadų rašymas: svarbūs vertinimo aspektai ir dileminiai 

klausimai 

8 ak. val. 

2020-10-20 Psichikos  sveikatos sutrikimai, savižudybių prevencija ir 

tinkamas nukreipimas pagalbos 

8 ak. val. 

6.  Rūta Repšienė 

Psichologė 

2020-09-09 ,,Savipagalbos grupių organizavimas ir vedimas budintiems 

globotojams, globėjams ir įtėviams." 

8 ak. val. 

2020-07,11 2 

dienų 

„Globėjų ir paramos specialistų 

bendrųjų emocinių-psichologinių kompetencijų stiprinimas: 

psichologinis atsparumas, įveikiant kasdienius 

iššūkius" 

16 ak. val. 

2020-11-27 Konferencija „ Pasaulis vaiko akimis“ 6 ak. val. 

2020-12-11 Emocijų atpažinimas ir streso valdymas 4 val. 
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SOCIALINIAI DARBUOTOJAI, SOCIALINIO DARBUOTOJO PADĖJĖJA (VDC) 

Eil. 

Nr. 

Vardas, pavardė 

(pareigos) 

Data Mokymų pavadinimas Trukmė (ak. 

val./val.) 

1.  Inga Ragauskaitė 

Socialinė darbuotoja 

2020-10-19-26 

ir 2020-11-09 

 Pozityvios tėvystės įgūdžių lavinimo programos „Sėkminga 

tėvystė“ mokymai specialistams 

24 val. 

 2020-12-17,18  Emocinio išsekimo spąstuose: kaip išvengti profesinio 

perdegimo 

16 ak. val. 

2020-11,12 Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo 

(dėmesingumo įsisąmoninimo) užsiėmimai 

15 val. 

2020-12-11 Emocijų atpažinimas ir streso valdymas 4 val. 

2.  Aušra Utkienė 

Socialinė darbuotoja 

2020-09-16 Gaivinimo  ir automatinės išorinės defibriliacijos bei kraujavimo 

stabdymo mokymai(Pagalbos teikimas mirties ištiktam žmogui) 

6 val. 

2020-09-23 Mokymai „ES projektų rengimas“ 8 ak. val. 

2020-11-24 Pagalbos sau būdai įveikiant emocinį stresą socialiniame darbe 8 ak. val. 

2020-12-11 Emocijų atpažinimas ir streso valdymas 4 val. 

3.  Alma Bagdodienė 

Socialinio darbuotojo 

padėjėja 

2020-09-14-17 Socialinio darbo pagrindai individualios priežiūros personalo 

darbuotojams 

40 ak. val. 

2020-12-11 Emocijų atpažinimas ir streso valdymas 4 val. 

 

2019 m. kvalifikacija kėlė – 109 darbuotojai (3306,5 val.). Lyginant 2019 m. su 2018 m. – darbuotoju kvalifikacijos kėlimas 

padidėjo 11%, o palyginus 2020 m. su 2019 m., tai 2020 m. kvalifikacija kėlė – 98 darbuotojai (4181 val.), padidėjo 26%. 
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Teikiamų paslaugų vertinimas. RPBSPC kiekvienais metais vertina teikiamų socialinių ir sveikatos paslaugų kokybę. Teikiamų 

paslaugų vertinimas atliekamas keliais etapais atsižvelgiant į esamą poreikį:  

1. Pildomos dokumentacijos vertinimas. 

2. Teikiamos paslaugos vertinimas. 

3. Darbuotojo pareiginių nuostatų ir Centro Vidaus taisyklių laikymasis. 

        RPBSPC teikiamų paslaugų vertinimą gali atlikti: direktorius, direktoriaus pavaduotojas socialinėms paslaugoms, vyriausi socialiniai 

darbuotojai. Teikiančio paslaugas darbuotojo darbo kokybė vertinama pagal poreikį, bet ne rečiau, kaip kartą per metus. Įvert inus 

teikiamas paslaugas užpildomas paslaugų vertinimo aktas ir pateikiama išvada, kurioje pažymima apie teikiamos paslaugos įvertinimą.  

 

Paveikslas  4. 
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Per 2020 m. buvo atlikta 62 teikiamų socialinių ir sveikatos paslaugų kokybės vertinimai. Iš 62 pateiktų vertinimo išvadų: 1 – 

minimaliai atitiko keliamų reikalavimų, 61 – atitiko keliamus reikalavimus. 

Nustatyta, kad paslaugų gavėjai pripažįsta Centre dirbančius ir paslaugas teikiančius darbuotojus (socialinius darbuotojus, socialinio 

darbuotojo padėjėjus, slaugytoją, slaugytojo padėjėjus, masažuotoją ir kineziterapeutą), esant kompetentingus, laiku ir maloniai 

padedančius išspręsti socialines bei sveikatos problemas. Taip pat paslaugų gavėjai pasitiki darbuotojų veiksmais, atliekamais pagalbos 

procese. 
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4.FINANSINIAI IŠTEKLIAI 
 

RPBSPC buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu ir Viešojo 

sektoriaus apskaitos ir atskaitomybės standartais (VSAFAS). RPBSPC ataskaitiniai metai prasideda sausio 1 d., o baigiasi gruodžio 31 d. 

 

Lentelė 2. Finansavimo šaltiniai. 

FINANSAVIMO ŠALTINIAI LĖŠOS 

 (EUR) 

1. Savivaldybės biudžetas   

1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos 725 427,75 

1.2. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos 725 500,00 

1.3. Biudžetinių įstaigų pajamos 41 100,35 

2. Kiti šaltiniai   

2.1. ES projekto „Integrali socialinės globos ir slaugos pagalba į namus“ lėšos 71 070,62 

2.2. ES projekto „Vaiko gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės 

didinimas bei prieinamumo plėtra“ lėšos 

61 262,61 

2.3. ES projekto „Radviliškio rajono savivaldybės Bendruomeniniai šeimos namai“ lėšos 32 371,28 

2.4. Valstybės biudžeto lėšos - projektai: vaikų dienos centras „Ąžuoliukas“ ir vaikų dienos centras „Gandriukas“ 32 000,00 

2.5 Valstybės biudžeto lėšos darbuotojų premijoms už rizikingas darbo sąlygas dirbant su žmonėmis karantino 

laikotarpiu. 

18 080,00 

2.6.Valstybės biudžeto lėšos-kompensacija už priemones pirktas, dėl COVID-19 5 200,00 

2.7. Savivaldybės projektas "Vaikų socializacijos ir poilsio programa" 1 060,00 

2.5. Kitų finansavimo šaltinių lėšos (parama 1,2 %  ir fizinių asmenų parama) 805,45 

Iš viso: 1 713 878,06 
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Lentelė 3. Išlaidos  

IŠLAIDŲ KVALIFIKACIJOS PAVADINIMAS IŠLAIDOS,   

EUR 

Darbo užmokestis 1 485 969,33 

Socialinis draudimas 24 052,36 

Mitybos išlaidos 8 973,00 

Ryšių paslaugos 1 679,61 

Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos 58 808,61 

Komandiruočių išlaidos 182,40 

Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 17 695,30 

Komunalinės paslaugos 10 171,88 

Informacinių technologijų ir prekių paslaugų įsigijimo išlaidos 1 157,93 

Reprezentacinės išlaidos 140,00 

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 91 801,14 

Darbdavių socialinė parama ( ligos pirmos dvi dienos) 6 994,43 

Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas (kompiuteriai) 5 600,00 

Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos 499,00 

Iš viso: 1 713 724,99 
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5.PARAMOS ŠEIMAI TARNYBA 
 

Paramos šeimai tarnyba - struktūrinis padalinys, finansuojamas iš savivaldybės biudžeto (SB) ir valstybės specialiosios tikslinės 

dotacijos lėšų (VSTD), projektų lėšų ir surinktų lėšų už teikiamas socialines paslaugas gyventojų namuose, organizuojantis ir teikiantis 

įvairias socialines ir sveikatos priežiūros paslaugas įvairioms paslaugų gavėjų grupėms. 

 

5.1. BENDROSIOS SOCIALINĖS PASLAUGOS 

5.1.1. Informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo paslauga 

Informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugos RPBSPC yra teikiamos nuolat. Radviliškio rajono gyventojai 

yra nuolat informuojami apie RPBSPC teikimas paslaugas bei veiklas.  

Kita aktuali informacija yra nuolat talpinama į RPBSPC svetainę, adresu: http://www.rpbspc.lt. Taip pat yra platinamos atmintines 

bei lankstinukai, asmenys informuojami bei konsultuojami individualiai telefonu ar atvykus į RPBSPC, per 2017 metus, tokių asmenų 

buvo - 503, o 2018 metais – 640, tai padidėjo 27 %. 2019 metais – 540, tai yra 15% mažiau negu 2018 metai, tačiau 2019 metais - 26 % 

padidėjo suteiktų paslaugų skaičius lyginant su 2018 metais. 2020 m. informuojami bei konsultuojami buvo -  860  asmenys, tai 59% 

daugiau negu 2019 m. 

Tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugos suteiktos 363 paslaugų gavėjams kreipiantis į gydymo įstaigas, į teisėtvarkos institucijas, 

rajono savivaldybę ir kt., bei asmenims patekusiems į krizines situacijas, kai dėl prarastų gebėjimų arba galimybių savarankiškai savimi 

pasirūpinti ir nesant artimųjų, tenka tarpininkauti asmenį perkeliant iš vienos gydymo įstaigos į kitą, į socialinės globos įstaigas. 

 

Per 2017 metus bendrąsias socialines paslaugos suteiktos 2012 kartu Radviliškio rajono gyventojams, o 2018 metais – 3 893, per 

2018 metus suteiktų  paslaugų skaičius padidėjo – 93 % (1,93 karto). 2019 m. bendrosios socialinės paslaugos suteiktos – 6525, lyginat 

su 2018 metais, tai 67,6 % daugiau. 

2020 m. – 6623 paslaugų, tai yra 1,5 % daugiau negu 2019 m. 
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5.1.2. Specialaus transporto paslaugų organizavimas 

Paslaugų gavėjai buvo vežami į gydymo įstaigas, sanatorijas, reabilitacijos įstaigas, ortopedijos klinikas. Per 2020 m. specialaus 

transporto paslaugomis pasinaudojo 108 asmenys, iš jų neįgalūs 72 asm., pensininkų 17 asm., socialinės rizikos šeimų nariai - 19 asm. 

Transportu pasinaudota 107 kartus. Už transporto paslaugas per metus vykstantys 7 asmenys į gydymo įstaigas sumokėjo 169,97 Eur. 

 

Lentelė 4. Specialaus transporto paslaugų ataskaita 2020 m. 

2020 m. Suteiktų paslaugų skaičius Pensininkai  Neįgalūs Šeimos Pajamos 

Viso: 107 17 72 19 169,97 Eur. 

 

Į dializes buvo vežami 7 asmenys, per metus jie vyko 1092 kartus. Už pavėžėjimus į dializes buvo sumokėta 13 334,16 Eur. 

Dėl Lietuvos Respublikos teritorijoje  paskelbto karantino paslauga pasinaudojo daug mažiau žmonių, kadangi gydytojai 

atšaukdavo vizitus. 

 

5.1.3.Techninės pagalbos priemonės 

RPBSPC užtikrina vykdomų neįgaliųjų socialinės integracijos priemonių, skirtų neįgaliųjų medicininės, socialinės ir profesinės  

reabilitacijos gerinimui, įgyvendinimą bei užtikrinti gyventojų aprūpinimą techninės pagalbos priemonėmis, tenkinant specialiuosius 

poreikius. Techninės pagalbos priemonės (toliau – TPP) suteikia galimybę neįgaliems žmonėms kompensuoti arba pakeisti prarastą 

funkciją, pristabdo ligos progresavimą, leidžia išvengti traumų, gyvenimas tampa pilnavertis ir nepriklausomas.  

 

Lentelė 5. RPBSPC išduotos nuo 201 2m. iki 2020 m. 

Iš viso 

aprūpinta 

asmenų: 

2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 

392 429 414 403 403 459 334 402 347 

 

Techninės pagalbos priemonių 2020 m. buvo išduota 399 vnt., sudarytos asmens aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis 347 

sutartys, sutartys sudarytos su neįgaliais asmenimis bei su senatvės pensinio amžiaus asmenimis. 
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5.1.5.Sociokultūrinės paslaugos 

RPBSPC asmenims buvo teikiamos sociokultūrinės paslaugos. Šių paslaugų tikslas – organizuojant laisvalaikio užimtumą, išvengti 

socialinių problemų, mažinti socialinę atskirtį. Sociokultūrinės paslaugos 2020 m. buvo teiktos 48 asmeniui. 

 

5.2. SPECIALIOSIOS SOCIALINĖS PASLAUGOS 

5.2.1.Pagalba į namus 

Pagalbos į namus tikslas - sudaryti sąlygas ir galimybę pagalbos reikalingiems žmonėms išspręsti iškilusias socialines problemas, 

gyventi pilnavertį gyvenimą namuose, tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime, palaikant ryšius su šeima, artimaisiais ir 

bendruomene bei išvengiant stacionarių socialinių paslaugų teikimo.  

 

Lentelė 6. Paslaugų gavėjų bei  socialinių darbuotojų padėjėjų skaičius seniūnijose per 2019 m. ir 2020 m.                                                                        

 

Seniūnija 

Paslaugų gavėjų 

2019 m. 

SDP dirbančių seniūnijoje/ 

etato 2019 m.  

Paslaugų gavėjų 

2020 m. 

SDP dirbančių seniūnijoje/ 

etato 2020 m.  

Aukštelkų 4 1 / 0,5 4 1/ 0,5 

Baisogalos 44 3 /2,75 33 3/ 2,75 

Grinkiškio 38 3/ 3 36 3/ 3 

Pakalniškių   18 1/ 1 14 1/ 1 

Radviliškio  16 2/ 1 17 3/ 1,5 

Sidabravo 11 1/ 1 13 1/ 1 

Skėmių 13 1/ 1 12 1/ 1 

Šaukoto 9 1/ 0,75 10 1/ 0,75 

Šeduvos  48 4/ 3,5 45 3/ 3 

Šiaulėnų 7 1/ 0,5 7 1/ 0,5 

Tyrulių  12 1/ 1 14 1/ 0,75 

Radviliškio m. 97 7/ 6,75 101 8/ 7 

Iš viso: 317 22,75 306 22,75 
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Lentelėje pateikti RPBSPC Paramos šeimai tarnybos socialinių paslaugų (pagalbos į namus) padalinio teikiamų socialinės 

priežiūros paslaugų gavėjų skaičiai ir socialinio darbuotojo padėjėjų  etatų skaičius pagal Radviliškio rajono savivaldybės seniūnijas už 

2019 ir 2020 metus. 2020 metais didesnės reikšmės paslaugų gavėjų skaičiaus sumažėjimui įtakos galimai turėjo karantino įtakojamos 

sąlygos, dėl Covid-19 sukeltos pandemijos, kuomet paslaugų gavėjų artimieji yra priversti dirbti nuotoliniu būdu, tuo pačiu priima 

sprendimą pasirūpinti savo giminaičiais patys. Lyginant pagal seniūnijas, didelių pokyčių nepastebima. Paramos šeimai tarnybos 

socialinių paslaugų (pagalbos į namus) padalinyje dirba 23 socialinio darbuotojo padėjėjos (22,75 etato), teikiančios socialinės priežiūros 

pagalba į namus paslaugas Radviliškio rajone ir 1 etatas PŠT socialinių paslaugų (pagalbos į namus) vedėjo.  

 

Lentelė 7. 

 

 

 

T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodikliai 

Mėnesiai Iš viso   (1-12 eilučių suma) 

Eil. 

Nr. 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12  

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Paslaugų gavėjai 
01 

 

2019-12-31 

 

358 

Pradėta teikti paslaugų 02 9 6 5 4 3 6 9 3 10 6 4 6 71 

Nutraukta paslaugų 03 8 2 7 6 5 10 10 11 9 12 20 23 123 

  

 

Atsisakė patys 04 1 - - - - - - 1 1 1 - - 4 

mirė 05 4 2 2 4 1 6 7 4 5 6 6 7 54 

išvyko į gl. namus 06 1 - - - - 2 1 4 1 3 - 4 16 

išvyko gyventi kitur 07 - - 2 1 2 2 - 2 1 - - 3 13 

Nutraukta po 12/8  

mėn. sustabdymo 

08 2 - 3 1 2 - 2 - 1 2 14 9 36 

Į dienos globą 09 - - - - - - - - - - - -  

Paslaugų gavėjai 
PER 2020 m. 306 
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Lentelėje pateikti duomenys atspindi, 2020 metais vykusį paslaugų gavėjų pokytį, pagal skyrimo arba paslaugų nutraukimo 

priežastis. Per  2019 metus socialinės paslaugos buvo suteiktos 358 paslaugų gavėjams. 2020 metų bėgyje paslaugos“ Pagalba į namus“ 

pradėtos teikti 71 Radviliškio rajono gyventojui, per tą patį  laikotarpį nutrauktos pagalbos į namus paslaugos 123 paslaugų gavėjams, iš 

jų mirė 54 paslaugų gavėjai, 4 paslaugų gavėjas atsisakė teikiamų paslaugų, asmeniškai prašant, 16 paslaugų gavėjų apsigyveno globos 

namuose, net 13 išvyko gyventi į kitą savivaldybę, 36 paslaugų gavėjams nutrauktos paslaugos, nuo paslaugų sustabdymo praėjus 12 

mėn. ( pagal 2020-09-10 Nr. T-338 Radviliškio rajono tarybos patvirtintą „Pagalbos į namus“ teikimo tvarką 8 mėnesiams).  

 

                    

Paveikslas  5. Pagalbos į namus paslaugų gavėjų skaičius  2016, 2017,  2018 ,  2019 ir 2020 metais 
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Diagramoje pateikti duomenys rodo, paslaugų gavėjų skaičiaus pokytį  nuo 2016 iki 2020 metų. Paslaugų gavėjų skaičiaus 

pokyčiams įtakos turi daugelis socialinių veiksnių. Didėjantis paslaugų gavėjų skaičius rodė rajono gyventojų amžiaus senėjimą,  

darbingo amžiaus artimų asmenų užimtumą, dėl darbinės veiklos ar emigracijos, neturint galimybės pasirūpinti artimaisiais. Pastarųjų 

dviejų metų paslaugos poreikio mažėjimą galimai įtakojo karantino sąlygos, darbų, verslų praradimas, darbo iš namų pobūdis, kuomet yra 

galimybė pasirūpinti savo senyvo amžiaus artimaisiais. 
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Paveikslas  6. Paslaugų gavėjų pasiskirstymo pagal gyvenamąją vietą kaita 

 
 

Diagramoje pateiktas  paslaugų gavėjų pasiskirstymo miesto ir kaimo gyventojų tarpe, pokyčiai per 2019 m. ir 2020 m.  

                                     

 

Paveikslas  7. Paslaugų gavėjų pasiskirstymas pagal lytį  2019- 2020 metais                                                                                                                                                                                                 
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Lyginant duomenis, matyti, kad socialinių paslaugų „ Pagalba į namus“ paslaugų gavėjų tarpe  moterų skaičius yra ženkliai didesnis 

nei vyrų. Didžiausias atotrūkis tarp paslaugų gavėjų vyrų ir moterų stebimas nuo 65 metų amžiaus. Šitam rodikliui, turi įtakos  bendras 

vidutinis šalies gyventojų mirtingumas, lyginant mirtingumo statistiką tarp vyrų ir moterų. Įtakos dėl tokio atotrūkio turi ir tai, kad 

moterys tiek pačios, tiek artimųjų pagalba, dažniau kreipiasi dėl pagalbos į namus paslaugų, kadangi lanksčiau priima kitų asmenų 

pagalbą, atliekant buities ar namų ruošos darbus, pasirūpinant maitinimu, sveikatos priežiūra, yra mažiau pakantesnės savo sumažėjusiam 

gebėjimui pasirūpinti savimi, savo higiena, buities tvarkymu. Tačiau lyginant 2019 m. ir 2020 m. duomenis pastebimas paslaugų gavėjų 

vyrų skaičiaus padidėjimas.  

 

Lentelė 8. „Pagalbos į namus“ paslaugų gavėjų pasiskirstymas pagal mokėjimo už paslaugas dydį 2019 -2020 metais 

Eil. 

Nr. 

Mokėjimo procentas pagal pajamas  Asmenų skaičius 

2019 m. 2020 m. 

 Kai pajamos iki 2 VRP* paslaugos teikiamos nemokamai 44 39 

1. pajamos nuo 2 iki 3VRP – 20 % paslaugos kainos.  174 138 

2. pajamos nuo 3iki 4 VRP–  40% paslaugos kainos. 76 94 

3. pajamos nuo 4 iki 5 VRP - 80% paslaugos kainos.  18 27 

4. pajamos virš 5 VRP          100% paslaugos kainos.  5 8 

 

*2019m. VRP- 122,00 Eur. 

*2020m. VRP- 125,00 Eur. 

 

                     8 lentelėje pateikiami duomenys apie įmokų už paslaugas „Pagalba į namus“ mokėjimą procentine išraiška. Mokėjimo už 

paslaugas skaičiavimo  dydį įtakoja kasmet naujai patvirtinami  bazinių išmokų, pensijų dydžiai, bei VRP pokytis. Lyginant 2019 m. 

ir 2020 m. duomenis, matyti, kad nemokančių už teikiamas socialines paslaugas asmenų skaičius sumažėjo, mokančių 20% nuo 

paslaugų sumos, paslaugų gavėjų sumažėjo 21%, tam įtakos galėjo galimai turėjo padidėjusios pensijos, gaunamos slaugos ar 

socialinės priežiūros išmokos. 2020m. palyginus su 2019 m. paslaugų gavėjų, mokančių už paslaugas 40%,  nuo paslaugų sumos,  

skaičius išaugo 18%,  mokančių 80%  net 50%,  mokančių 100%  paslaugų sumos, skaičius išaugo net 60%.  
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Paveikslas  8. Paslaugų gavėjų pasiskirstymas pagal mokėjimo už paslaugas dydį 

 
8 diagramoje matyti, kad pagalbos į namus paslaugos 2019 m. nemokamai buvo teikiamos 44 paslaugų gavėjams, tuo tarpu, 2020 

m. šis skaičius sumažėjo iki 39. 2019 m. 20% nuo suteiktų paslaugų sumos mokėjo -174 paslaugų gavėjai, o 2020 m. - 138, 2019 m.  40%  

mokėjo 76 paslaugų gavėjai, o 2020 m. 94, 80% 2019 m. mokėjo 18 paslaugų gavėjų, o 2020 m. 27, 100%  nuo suteiktų paslaugų sumos  

2019 m. mokėjo 5 paslaugų gavėjai, o 2020 m. - 8 paslaugų gavėjai.  

 

Lentelė 9. Paslaugų gavėjų pasiskirstymas pagal amžių per 2020 m.  

 Paslaugų gavėjai pagal amžiaus grupės ( metais)  

Iki 29 m. 30-59 60-64 65-84 85 ir vyresni Viso: 

Moterys 0 8 18 141 61 228 

Vyrai 0 9 10 38 21 78 

Viso: 0 17 28 179 82 306 

 

           Pateikti duomenys rodo, kad „Pagalbos į namus“ paslaugomis dažniausiai naudojasi senyvo amžiaus asmenys, kurie dėl turimų 

sveikatos problemų sunkiai gali savimi pasirūpinti patys. 2020 metais paslaugos „Pagalbos į namus“ buvo teiktos 82 paslaugų gavėjams, 

kurių amžius 85 ir virš metų, net 179 paslaugų gavėjai buvo 65-84 metų amžiaus, 60-64 metų amžiaus grupėje jau stebimas mažesnis 

paslaugų gavėjų skaičius, „Pagalbos į namus“ paslaugomis naudojosi 28 paslaugų gavėjai, šioje amžiaus grupėje dar nesulaukę pensinio 

amžiaus, tačiau turintys sveikatos problemų asmenys. 30-59 metų amžiaus grupėje tik 17 paslaugų gavėjų, o asmenims jaunesniems nei 

30 metų  
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RPBSPC „Pagalbos į namus“ paslaugos visiškai  nebuvo teikiamos, nebuvo gauta nei vieno sprendimo dėl paslaugų teikimo tokio 

amžiaus asmenims.  „Pagalbos į namus“ paslaugomis besinaudojančių  asmenų amžiaus rodiklis yra didėjantis, vis daugiau asmenų virš 

85 metų, turi galimybę ilgiau gyventi savo namuose ir išlaikyti gyvenimo kokybę, gaunant socialines paslaugas. Per 2020 m. nuo Covid-

19 pandemijos, „Pagalbos į namus“ paslaugų gavėjų mirčių užfiksuota minimaliai ( 3 atvejai iš 306 paslaugų gavėjų skaičiaus). Galima 

pasidžiaugti, kad teikiant ilgalaikes „pagalbos į namus“ paslaugas savo namuose saugiai, prižiūrimi lankančių socialinių darbuotojų 

padėjėjų gyvena net 19 paslaugų gavėjų, kurių amžius siekia nuo 90 iki 98 metų .  

 

            2020 m. paramos šeimai tarnybos (pagalbos į namus) personalo vykdyta veikla 

PŠT socialinių paslaugų (pagalbos į namus) padalinyje, aptarnaujančiame Radviliškio rajono savivaldybėje gyvenančius paslaugų 

gavėjus, dirba 23 socialinio darbuotojo padėjėjos, 22,75 etato. Radviliškio mieste ir Radviliškio kaimiškoje seniūnijoje dirba 8 

darbuotojos, Šeduvos m. seniūnijoje 3 darbuotojos, Baisogalos seniūnijoje 3 socialinio darbuotojo padėjėjos, Grinkiškio seniūnijoje 3, 

visose kitose seniūnijose po 1 socialinio darbuotojo padėjėją. Socialinio darbuotojo padėjėjos yra aprūpinamos kanceliarinėmis bei 

kitomis darbinėje veikloje reikalingomis priemonėmis (darbo kalendoriais, užrašų knygelėmis, popieriumi, sąsiuviniais, šratinukais, 

pieštukais, guminėmis bei darbinėmis pirštinėmis, rankų dezinfekcijos priemonėmis, insekticidais, vienkartinėmis apsaugos priemonėmis, 

medicininėmis kaukėmis, respiratoriais, plastikiniais skydeliais, aprūpintos automobiliniais šaltkrepšiais, krepšiais dokumentams), 

darbuotojoms darbinėje veikloje naudojančioms asmenines transporto priemones, kompensuojamos kuro sąnaudos. 2020 metais visos 

pageidaujančios socialinio darbuotojo padėjėjos buvo aprūpintos išmaniaisiais telefonais. 

Kiekvieną mėnesį organizuojami PŠT socialinių paslaugų (pagalbos į namus) padalinio darbuotojų susirinkimai, kurių metu 

atsiskaitoma už praėjusio mėnesio darbinę veiklą, įnešami surinkti pinigai iš paslaugų gavėjų į įstaigos kasą, už suteiktas paslaugas. 

Susirinkimuose supažindinama su įstaigoje galiojančiomis tvarkomis, teisės aktų naujovėmis, išklausomi darbuotojų pageidavimai, 

sprendžiami darbinės veiklos klausimai, problemos teikiant socialines paslaugas. Darbuotojos supažindinamos su socialinio darbuotojo 

padėjėjo vertybinėmis nuostatomis, apibrėžiančias jų profesinę veiklą, gilinamos žinios, įgūdžiai bei tobulinamos asmeninės darbuotojų 

savybės, reikalingas profesinėms užduotims atlikti. Dėl 2020 metais paskelbto karantino dalis susirinkimų buvo organizuoti nuotoliu 

būdu, socialinio darbuotojo padėjėjos dalyvavo kvalifikacijos kėlimo mokymuose, supervizijose taip pat nuotoliniu būdu. Per 2020 metus, 

iš PŠT socialinių paslaugų (pagalbos į namus) padalinio į pensiją buvo palydėtos 3 darbuotojos, 1 darbuotoja išėjo asmeniškai prašant, 

naujai į padalinį priimtos 3 socialinio darbuotojo padėjėjos. 2020 metais bendri RPBSPC darbuotojų susirinkimai neįvyko, dėl karantino 

sąlygų. 
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Lentelė 10. 

Eil. Nr. Tema Atsakingas asmuo Vieta Data 

1.  Darbuotojų susirinkimas. Aptarti einamieji klausimai. Edita Einingienė RPBSPC 2020-01-28 

2.  Darbuotojų susirinkimas. Aptarti einamieji klausimai. Edita Einingienė RPBSPC 2020-02-27 

3.  Darbuotojų susirinkimas. Aptarti einamieji klausimai. Edita Einingienė  RPBSPC 2020-03-23 

4.  Darbuotojų susirinkimas. Aptarti einamieji klausimai. Edita Einingienė RPBSPC 2020-04-24 

5.  Darbuotojų susirinkimas. Aptarti einamieji klausimai.  Edita Einingienė RPBSPC 2020-05-26 

6.  Darbuotojų susirinkimas. Aptarti einamieji klausimai. Edita Einingienė RPBSPC 2020-06-18 

7.  Darbuotojų susirinkimas. Aptarti einamieji klausimai. Edita Einingienė RPBSPC 2020-07-23 

8.  Darbuotojų susirinkimas. Aptarti einamieji klausimai Edita Einingienė RPBSPC 2020-08-25 

9.  Darbuotojų susirinkimas. Aptarti einamieji klausimai Edita Einingienė RPBSPC 2020-09-23 

10.  Darbuotojų susirinkimas. Aptarti einamieji klausimai. Edita Einingienė RPBSPC 2020-10-29 

11.  Darbuotojų susirinkimas. Aptarti einamieji klausimai.  Edita Einingienė RPBSPC 2020-11-26 

12.  Darbuotojų susirinkimas. Aptarti einamieji klausimai.  Edita Einingienė RPBSPC 2020-12-17 

           2020 metais į daugelį nusimatytų veiklų korekciją įnešė karantinas, dėl Covid-19 pandemijos. Nusimatyti renginiai tokie, kaip 

„Šv.Velykų belaukiant“ buvo atšaukti, apsiribojant tik šventintų verbų ir savo rankomis margintų margučių dovanojimas lankomiems 

paslaugų gavėjams, neįvyko ir nusimatytas renginys, siekiant pasveikinti paslaugų gavėjus „Su pasauline pagyvenusių žmonių diena“. 

Galima pasidžiaugti tik pavykusia akcija bendradarbiaujant su RPBSPC Vaikų dienos centro vyr. socialine darbuotoja Jelena 

Vyšniauskiene, socialine darbuotoja Inga Ragauskaite, kartu dalyvaujant centro direktorei Ritai Pranei Vilimaitei, direktorės pavaduotojai 

Žydrūnei Plungienei, socialinio darbuotojo padėjėjoms Birutei Ruškienei, Birutei Ragauskienei, Rimai Rainienei, Ilonai Baranauskienei, 

Violetai ir Gretai Normantienėms, Oksanai Peseckienei, Renatai Jakubauskienei, Ingridai Miselienei buvo kepami  kūčiukai, supakuoti ir  

papuošti direktorės pavaduotojos Žydrūnės Plungienės kurtais kalėdiniais atvirukais.  Kūčiukai su sveikinimais buvo padovanoti visiems 

pagalbos į namus paslaugų gavėjams, juos paslaugų gavėjams nunešė juos lankančios darbuotojos. Radviliškio Gražinos pagrindinės 

mokyklos mokiniai kaip ir kasmet prisidėjo savo gamybos atvirukais, Šaukoto VDC ir bendruomenės nariai pagamino originalių žaisliukų 

eglutei, Šeduvos biblioteka, Šeduvos krašto senoliams paruošė sveikinimus, kuriuos perdavė mūsų darbuotojos. Birutės Ruškienės 

iniciatyva, prisidedant ir kitoms darbuotojoms buvo originaliai papuošta Kalėdinė eglutė, kuri atstovavo RPBSPC miesto aikštėje. Buvo 

stengiamasi nors iš dalies įvykdyti užsibrėžtus tikslus, kuriais planuota gerinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, ugdyti jaunų žmonių 

pagarbą senyvo amžiaus žmonėms bei atkreipti visuomenės dėmesį į senyvo amžiaus žmonių problemas, o taip pat parodyti dėmesį 

paslaugų gavėjams ir pradžiuginti jų širdis, tuo pačiu atkreipti visuomenės dėmesį į teikiamų socialinių paslaugų reikalingumą, jo kokybę, 

įvairovę.  
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Lentelė 11. 

Eil. 

Nr. 

Tema Trumpas turinys Atsakingas 

asmuo 

Vieta Data 

1. „ Šv. Velykų 

belaukiant“ 

Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių 

paslaugų centro socialinio darbuotojo padėjėjos 

pasveikino „Pagalbos į namus“ paslaugų gavėjus 

su Šv. Velykomis.   

Edita 

Einingienė 

RPBSPC, 

paslaugų 

gavėjų 

namuose 

2020 m.         

balandžio mėn. 

2. „Praskaidrink 

kasdienybę“ 

Spalio 1 d. minint Tarptautinę pagyvenusių 

žmonių dieną,  socialinio darbuotojo padėjėjos, 

padovanojo „Pagalbos į namus“ paslaugų 

gavėjams pačių kurtus atvirukus. Palinkėjo 

sveikatos ir gražių dienų. 

Edita 

Einingienė 

RPBSPC 2020 m               

spalio mėn. 

3. „Šv. Kūčių ir 

Kalėdų 

belaukiant “ 

Kartu su RPBSPC VDC socialinėmis darbuotojomis  

kepti kūčiukai,  papuošti sukurtomis sveikinimo 

atvirutėmis, pasveikinti visi lankomi paslaugų 

gavėjai.  

Edita 

Einingienė 

Paslaugų 

gavėjų 

namuose 

2020 m.          

gruodžio mėn. 

4. Su šv. 

Kalėdomis 

Gražinos pagrindinės mokyklos mokiniai 

apdovanojo paslaugų gavėjus savo pagamintais 

darbeliais. Gauta savanorių numegztų vilnonių 

kojinių. Visa tai išdalinta paslaugų gavėjams kaip 

kalėdinės dovanėlės. 

Edita 

Einingienė 

Paslaugų 

gavėjų 

namuose 

2020 m.          

gruodžio mėn. 

 
Lentelė 12. Vadovavimas studentų praktikai: 

Eil. 

Nr. 

Vardas  Pavardė Praktikantas 

 

Mokymosi įstaiga Trukmė 

1. 

 

Edita Einingienė Eglė Bučinskaitė Šiaulių profesinio rengimo centro prekybos ir verslo 

skyrius 

328val. 
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Gražiausios akimirkos iš 2020 m. vykdytos veiklos 

 Pagalbos namuose paslaugas teikiančių darbuotojų  

 

                                   Šv. Velykos                                                 Paslaugu gavėjų sveikinimai  

  
 

Šv.Kalėdos  
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Mokomės                                                   Papildoma veikla Karantino metu 
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5.2.2. Integrali pagalba (socialinė globa ir slauga) ir asmeninio asistento paslauga 

Socialinės globos tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui kuo ilgiau visavertiškai gyventi namuose, bendruomenėje, užtikrinti tinkamą 

socialinės globos paslaugų organizavimą ir teikimą, stiprinti asmens gebėjimus ir savarankiškumą, palaikyti socialinius ryšius su šeima, 

bendruomene, padėti įveikti negalią, ligą, socialinę atskirtį ir užkirsti kelią kitoms socialinėms problemoms kilti. 

Integrali pagalba (dienos socialinė globa ir slauga) – tai kompleksinė specialistų pagalba, nuolatinės specialistų priežiūros 

reikalaujanti pagalba dienos metu, o ją sudaro socialinė globa ir slauga namuose. Šios paslaugos teikiamos komandiniu principu: 

socialinis darbuotojas ir jo padėjėjai, slaugytojas ir jo padėjėjai bei masažo ir kineziterapijos specialistai. 

 

Integrali pagalba (dienos socialinė globa ir slauga) teikiama komandinių principų. Vieni iš komandos narių yra socialinio 

darbuotojo padėjėjai bei slaugytojų padėjėjai. 

 

 

Paveikslas  9.  Socialinio darbuotojo padėjėjų ir slaugytojos padėjėjų skaičius 
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Darbuotojų skaičius, teikiančių integralią pagalbą (dienos socialinę globą ir slaugą) nuo 2015 m. gavus papildomą finansavimą iš 

ES, slaugytojų padidėjo etatų skaičius padidėjo iki 5,75, ko pasėkoje didėjo ir socialinių darbuotojų padėjėjų skaičius (9,25). 2020 m. 

integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos) paslaugas teikė: 2,5 etatai – slaugytojo padėjėjo ir 13,25 etatų socialinio 

darbuotojo padėjėjo, taip pat integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos) slaugos paslaugų teikimo komandą 2020 m. 

sudarė: 1etatas slaugytojos, 0,75 etato – masažuotojo, 0,25 etato – kineziterapeuto.  

 

Integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos) paslaugų gavėjų skaičius nuolat kintantis, didėjant pagyvenusio ir ypač 

senyvo amžiaus žmonių skaičiui paslaugos gavėjų skaičius išlieka stabilus ir atsiranda integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir 

slaugos) asmens namuose teikiamų paslaugų poreikis. 

 

 

Paveikslas  10.  Integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos) paslaugų gavėjų skaičiaus 
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Iš diagramoje pateiktų duomenų matosi, kad integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos) asmens namuose paslaugų 

gavėjų skaičius nuo 2012 metų didėjo. 2012 metais paslaugų gavėjų buvo - 5 asmenys, 2013 metais - 21 asmuo, 2014 metais ir 2015 

metais – 32 asmenys, 2016 metais suteiktos 39 asmenims. 2017 m. paslaugų gavėjų skaičius gavusių integralios pagalbos (dienos 

socialinės globos ir slaugos) asmens namuose paslaugą išaugo iki 44 asmenų, 2018 m. paslaugos suteiktos – 39 asmenims, 2019 m. – 44 

asmenys, 2020 m. – 30 asmenų. 
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Analizuojant duomenis pastebėta, kad iš 30 paslaugas gavusių asmenų paslaugas gauna  28 moterys ir 2 vyrai.  

 

Lentelė 13. Paslaugų gavėjų pasiskirstymas pagal amžių  

 Amžiaus grupės, metais  

Iki 29 m. 30-59 60-64 65-84 85 ir vyresni Viso: 

Moterys 0 1 2 11 14 28 

Vyrai 0 1 0 1 0 2 

Viso: 0 2 2 12 14 30 

 

Lentelės duomenys rodo, kad iš 30 paslaugų gavėjų 30-59 m. amžiaus grupėje yra 2 paslaugų gavėjai, o 60-64 amžiaus – 2,o 65-84 

m. amžiaus grupėje – 12 asmenų, o 85 ir vyresnių amžiaus grupėje – 14 asmenų.  

 

Socialinio darbuotojo padėjėjos, slaugytojos padėjėjos, slaugytoja, masažuotoja, kineziterapeutė pagal galimybes rinkosi į 

susirinkimus. Susirinkimuose buvo siekiama darbuotojas supažindinti su socialinio darbuotojo padėjėjo, slaugytojų padėjėjų vertybinėmis 

nuostatomis, apibrėžiančias jų profesinę veiklą, žinias, įgūdžius bei asmenines savybes, reikalingas profesinėms užduotims atlikti. 

Atsižvelgiant į sudėtingą 2020 m. situaciją, kuri susidarė, dėl koronoviruso Covid-19 ligos plitimo ir susidariusios ekstremalios padėties 

ar karantininės situacijos su darbuotojais buvo bendraujama ir informacija perduodama bei suteikiamos konsultacijos nuotoliniu būdu, 

pasitelkus telefonus (SMS žinutės, facebook). 

 

Lentelė 14. Susirinkimai ir susitikimai 

Nr. Veikla Siekiami rezultatai Vykdymo 

data 

Atsakingas Įvykdymo 

data 

1.  Darbuotojų veiklos vertinimai 

už praėjusius metus 

Darbuotojų pasiektų ir planuojamų 

rezultatų aptarimas 

Sausio mėn. Direktorės pavaduotoja  

Ž. Plungienė 

2020-01 

2.  Praktinis užsiėmimas 

,,Kineziterapjos naujovės‘‘ 

Asmeninių kompetencijų ugdymas ir 

stiprinimas dirbant su senyvo amžiaus 

neįgaliais asmenimis 

Sausio mėn. Direktorės pavaduotoja  

Ž. Plungienė, 

kineziterapeutė Simona 

Jasiulevičienė 

2020-01-28 

3.  Asmens apsauginių 

priemonių naudojimas, 

teikiant paslaugas namuose 

karantino laikotarpių 

Asmeninių kompetencijų ugdymas ir 

stiprinimas dirbant su senyvo amžiaus 

neįgaliais asmenimis. 

Apsaugos priemonių naudojimas 

Birželio  mėn. Direktorės pavaduotoja  

Ž. Plungienė 

2020-06-22 
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4.  Probleminių situacijų analizė Asmeninių kompetencijų ugdymas ir 

stiprinimas dirbant su senyvo amžiaus 

neįgaliais asmenimis 

Rugpjūčio 

mėn. 

Direktorės pavaduotoja  

Ž. Plungienė. Darbuotojai  

2020-08-13 

5.  Kalėdiniai sveikinimai  

integralios pagalbos ir 

asmenino asistento paslaugos 

gavėjams  

Asmeninių kompetencijų ugdymas ir 

stiprinimas dirbant su senyvo amžiaus 

neįgaliais asmenimis. 

Gruodžio mėn. 

 

Direktorės pavaduotoja  

Ž. Plungienė, darbuotojai 

2020-12-21 

 

Asmeninio asistento paslaugos teikimas 

Asmeninio asistento paslaugų tikslas – atsižvelgiant į individualius asmens poreikius, suteikti jam individualią pagalbą namuose ir 

viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant), kuri padėtų jam gyventi bendruomenėje ir integruotis į ją, neleistų izoliuoti jo nuo 

bendruomenės ir skatintų jo savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime. 

Informacija apie asmeninio asistento paslaugas, turėtų būti platinami ir reklamuojami keliais skirtingais būdais. Labai svarbu 

skleisti informaciją apie naują asmeninio asistento socialinę paslaugą. Šiuo apseku labai svarbu turėti partnerių. Nuolat vykdomas  

bendradarbiavimas su Europos nacionaline agentūra, savivaldybe, įvairiomis asociacijomis dirbančiomis su žmonėmis turinčiais negalią 

ar funkcinius sutrikimus, viešosiomis įstaigomis (VšĮ) ar kitomis organizacijomis. 

 

Paveikslas  11. 
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Gražiausios akimirkos iš 2020 m. vykdytos veiklos 

 Integralios pagalbos asmens namuose paslaugas teikiančių darbuotojų ir asmeninių asistentų 

 

 

Saugiai pasiruošėm darbui su paslaugų gavėjais Karantino metu                         Mokomės               
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Papuošėm Kalėdom  paslaugų gavėjų  ir savo  namus                           Pasiruošimas Kalėdiniams sveikinimams  ir pasveikinti  

                                                                                                                                           paslaugų   gavėjai 
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5.2.3. Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas 

Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas tikslas – sudaryti sąlygas šeimai ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai 

spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį. 

Personalo struktūra ir skaičius 

Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslauga 2020 metais vidutiniškai buvo teikiama 213 šeimų (per mėnesį),  

jose augo vidutiniškai 472 vaikai (šie skaičiai nuolat kinta). Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugas Radviliškio 

rajone teikia 21 socialinis darbuotojas (21,5 etato), dirbantys 12 seniūnijų.  

 

Lentelė 15. Socialinių darbuotojų, dirbančių su šeimomis pasiskirstymas pagal seniūnijas, lankomų šeimų ir jose augančių vaikų 

skaičius 2020 m. gruodžio mėn. 18 d. 

0 lygis 1 lygis 2lygis 3 lygis

Radviliškio m. R. Norvaišaitė 1 9 13 0 21 2 0 0 1 1 0 2 6 1

Radviliškio m. T. Poškienė 1 13 22 4 27 10 0 0 0 0 0 4 6 3

Radviliškio m. K. Černikovienė 1 11 18 1 24 5 0 0 0 0 0 4 6 1

Radviliškio m. R. Gustaitienė 1 11 13 1 22 2 0 0 0 0 0 2 8 1

Radviliškio m. G. Stalygaitė 1 12 20 4 19 2 0 0 0 0 0 2 9 1

Radviliškio m. V. Gvildienė 1 12 21 4 23 1 0 0 0 0 0 2 8 2

Radviliškio m. L. Babrauskienė 1 10 15 2 19 1 0 0 0 0 0 1 7 2

Aukštelkų sen. T. Tučkienė 1 9 14 3 17 6 0 0 0 0 0 2 2 5

Šeduvos sen. T. Danyla 1 9 15 2 22 5 0 0 1 1 0 0 7 2

Šeduvos sen. V. Šlamienė 1 9 18 3 17 3 0 0 0 0 0 2 5 2

Šeduvos sen. L. Ramanauskaitė 1 10 17 2 27 2 0 0 0 0 0 1 6 3

Baisogalos sen. L. Počiejienė 1 11 18 3 24 5 1 3 0 0 0 2 9 0

Baisogalos sen. R. Kaušienė 1 12 18 7 40 2 0 0 0 0 0 0 8 4

Baisogalos sen. G. Stonkuvienė 1 12 16 1 32 5 0 0 0 0 0 2 8 2

Skėmių sen. S. Jagminienė 1 11 20 3 29 4 0 0 1 3 0 0 8 3

Grinkiškio sen. J. Meleškienė 1 12 21 2 26 5 2 2 0 0 0 0 10 2

Šiaulėnų sen. R. Šimkutė 1 13 20 2 29 2 0 0 2 2 0 4 7 2

Sidabravo sen. I. Motiečiūtė 1,25 15 29 5 26 4 1 2 0 0 0 4 8 3

Šaukoto sen. V. Poškuvienė 1,25 13 21 1 33 2 0 0 0 0 0 3 8 2

Tyrulių sen. A. Biliuvienė 1 9 16 1 20 2 1 2 2 2 0 1 4 4

Pakalniškių sen. L. Benaitienė 1 7 10 1 16 2 0 0 0 0 0 0 7 0

VISO: 21 21,5 230 375 52 513 72 6 9 7 9 0 38 147 45

Šeimos, pagal soc. rizikos veiksnių reiškimosi intensyvumo lygį

Seniūnija Darbuotojas Etatas Šeimų sk. Suaugusi

ų asmenų 

šeimoje 

sk.

Iš jų 

neįgalūs 

saugę 

asm.

Vaikų sk. 

(su glob. 

esančiais)

Iš jų 

neįgalūs 

vaikai

Sustabd.so

c. pasl 

teikimas 

(šeimos)

Sustabd. 

soc. pasl 

teikimas 

(vaikai)

Vaikų, 

kuriems 

nustatyta 

laik. gl.sk. 

(šeimos)

Vaikų, 

kuriems 

nustatyta 

laik.gl. sk. 

(vaikai)
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Iš pateiktų duomenų 15 lentelėje matyti, kad 2020 metais darbuotojui dirbančiam 1,0 etatu vidutiniškai tenka 10 šeimų, kurioms 

teikiamos socialinės paslaugos, jose vidutiniškai auga 24 vaikai. 

2019 metais darbuotojui dirbančiam 1,0 etatu vidutiniškai tenka 9 šeimos, kurioms teikiamos socialinės paslaugos, jose 

vidutiniškai auga apie 19 vaikų. 

2018 metais vienai darbuotojai dirbančiai 1,0 etatu vidutiniškai atiteko 11 šeimų patiriančių rizikos veiksnius (jose auga apie 22 

vaikai). 

2017 metais vienai darbuotojai dirbančiai 1,0 etatu vidutiniškai atiteko 11 socialinės rizikos šeimų (jose augo apie 25 vaikai). 

2016 metais vienai darbuotojai dirbančiai 1,0 etatu vidutiniškai atiteko 16 socialinės rizikos šeimų (jose augo apie 37 vaikai). 

2015 metais vienai darbuotojai dirbančiai 1,0 etatu vidutiniškai atiteko16 socialinės rizikos šeimų (jose augo apie 37 vaikai).  

Iš pateiktų duomenų apie socialinių darbuotojų (darbui su socialinės rizikos šeimomis) darbo krūvio kaitą per 2015 – 2020 metus 

sudarytas 12 paveikslas, kuriame aiškiau atsispindi socialinių darbuotojų darbo krūvio kaita.  

Lyginant pateiktų metų duomenis reikia pastebėti, kad šeimų, kurioms teikiamos socialinės paslaugos, skaičius Radviliškio 

rajone padidėjo 2016 metais. Nuo 2017 metų šeimų, kurioms teikiamos paslaugos stabiliai mažėjo. 2019 metais fiksuojamas mažiausias 

šeimų, tenkančių vienam socialiniam darbuotojui skaičius. 2020 metais šeimų gaunančių socialines paslaugas skaičius padidėjo lyginant su 

2019 metais, tačiau išlieka panašus kaip 2018 ar 2017 metais.  

 

Paveikslas  12 . Socialinių darbuotojų (darbui su šeimomis) darbo krūvio kaita 
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Socialiniai darbuotojai, darbui su šeimomis, socialines paslaugas teikia toms šeimoms, kurioms yra nustatytas socialinių 

paslaugų poreikis bei socialinės rizikos veiksnių šeimoje reiškimosi intensyvumo lygis.  16 lentelėje pateikiami duomenys apie šeimų 

pasiskirstymą pagal nustatytą socialinės rizikos veiksnių reiškimosi lygį vaikui 2019  ir 2020 metais. 

 

 

Lentelė 16. Šeimų analizė pagal socialinės rizikos veiksnių reiškimosi lygį 

Eil. 

Nr. 

Socialinės rizikos veiksnių reiškimosi lygis 2019m. 2020m. 

Šeimų sk. Šeimų skaičius 

1.  0 lygis 

 

- - 

2.  1 lygis 

 

36 31 

3.  2 lygis 

 

121 143 

4.  3 lygis 

 

54 56 

5.   

Viso 

211 230 

 

 

16 lentelės duomenys pateikti remiantis socialinių darbuotojų (darbui su šeimomis) metinių ataskaitų duomenimis. Iš pateiktų 

duomenų matyti, kad lyginant su 2019 metais išlieka tendencija, kad daugiausiai šeimų socialines paslaugas gauna dėl vaikui nustatyto 2 

socialinės rizikos veiksnių reiškimosi lygio. 2020 metais socialinės paslaugos nebuvo teikiamos šeimoms, kurioms nustatytas 0 lygis. 

Lentelėje pateikti duomenys grafiškai vaizduojami 13  paveiksle.  
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Paveikslas  13. 

0

50

100

150

0 lygis 1 lygis 2 lygis 3 lygis

0

36

121

54

0

31

141

58

Šeimų pasiskirstymas pagal socialinės rizikos veiksnių reiškimosi 
lygį 

20192 2020

 
17 lentelėje pateikti duomenys apie socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugų gavėjų pasiskirstymą pagal 

amžių Radviliškio rajone. 

 

Lentelė 17. Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugų gavėjai 2020 m. 

 Iš viso: 

Socialinės rizikos šeimų skaičius 
230 211 

Suaugusių asmenų skaičius šeimose 375 339 

 Iki 7 7-17 - 

Vaikai iš socialinės rizikos šeimų 
169 344 513 

Iš jų mergaitės 75 169 244 

Iš jų berniukai 94 175 269 

Bendras asmenų (vaikų ir suaugusių asmenų), 

kuriems teikiamos paslaugos skaičius 
888 
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Iš 17 lentelėje pateiktų duomenų matyti, kaip socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugas gaunantys asmenys 

yra pasiskirstę pagal amžių. 2020 (2019 gruodžio 18d. duomenimis) metais socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos buvo 

teikiamos 375 suaugusiems asmenims bei 513 vaikų, iš kurių 244 vaikai yra iki 7 metų amžiaus, 269 vaikai, kuriems teikiamos socialinės 

paslaugos, yra 7-17 metų amžiaus. Bendras paslaugų gavėjų skaičius 2020 metų pabaigoje siekia 888.  

                                                                                                          

Socialinių paslaugų teikimo įtakoti pokyčiai 

 

2020 metais socialinių įgūdžių ugdymo palaikymo ir (ar) atkūrimo paslauga paskirta 111 šeimų. 82 šeimoms socialinių paslaugų 

teikimas buvo nutrauktas. Socialinių paslaugų teikimo nutraukimo priežastys:  

1. 45 šeimoms dėl išnykusių priežasčių, dėl kurių buvo socialinės rizikos veiksnių reiškimosi lygi; 

2. 10 šeimose neliko nepilnamečių vaikų; 

3. 14 šeimų išvyko iš Radviliškio rajono savivaldybės; 

4. 10 šeimų tėvams neterminuotai ribota tėvų valdžia; 

5. 0 šeimoje mirė abu tėvai; 

6. 3 šeimoms socialinės paslaugos nutrauktos dėl kitų priežasčių. 

 

Lentelė 18. Socialinių paslaugų teikimo įtakoti pokyčiai per 2019-2020 metus 

Eil. 

Nr.  

Rodiklis 2019m. 2020m. 

1.  Pradėtos teikti paslaugos (šeimų sk.) 87 111 

2.  Sustabdytos paslaugos (šeimų sk.) 8 3 

3.  Paslaugos nutrauktos dėl išnykusių priežasčių (šeimų sk.) 94 45 

4.  Paslaugos nutrauktos, nes šeimoje neliko nepilnamečių (šeimų sk.) 5 10 

5.  Paslaugos nutrauktos, nes šeima išvyko į kitą rajoną (šeimų sk.) 16 14 

6.  Paslaugos nutrauktos, nes mirė abu tėvai (šeimų sk.) -  

7.  Paslaugos nutrauktos, nes neterminuotai ribota tėvų valdžia (šeimų sk.) 14 10 

8.  Paslaugos nutrauktos dėl kitų priežasčių (šeimų sk.) 5 3 

9.  Bendras šeimų, kurioms nutrauktas paslaugų teikimas skaičius per metus 134 82 
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Lentelė 19.  Bendri duomenys apie pasikeitimus šeimose per 2019-2020 metus. 

Eil. 

Nr. 
RODIKLIS 2019m. 2020m. Pokytis 2019/2020m. 

1. FIZIOLOGINIAI POREIKIAI 

1.1. Lankėsi Priklausomybės ligų centre (asmenų sk.) 66 40 -39 % 

1.2. Įsivedė vandentiekį (šeimų sk.) 9 14 55% 

1.3. Pajungta elektra (šeimų sk.) 3 1 -33% 

1.4. Pajungta šildymo sistema (šeimų sk.) 6 12 100% 

1.5. Apsirūpino kuru žiemai (šeimų sk.) 148 137 7% 

1.6. Pradėjo gauti maisto paketus ir kt. socialinę pagalbą (šeimų sk.) 131 82 -37% 

1.7. Pradėjo gaminti maistą namuose (šeimų sk.) 76 80 13% 

1.8. Gauna nemokamą maitinimą (vaikų sk.) 310 329 6% 

1.9. Susiremontavo (buvo suremontuotos) krosnys (šeimų sk.) 54 27 -50% 

1.10. Įsigijo šaldytuvą (šeimų sk.) 26 29 12% 

1.11. Įsigijo viryklę (šeimų sk.) 21 22 5% 

1.12. Įsigijo skalbimo mašiną (šeimų sk.) 21 27 29% 

1.13. Įsigijo mikrobangų krosnelę (šeimų sk.) 7 8 14% 

1.14. Atlikta dezinsekcija nuo blusų (šeimų sk.) 42 32 -23% 

1.15. Aprūpinta rūbais (per „Caritas“, kt. NVO) (šeimų sk.) 97 74 -24% 

2. SAUGUMO POREIKIAI 

2.1. Įsidarbino (asmenų sk.) 63 64 2% 
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2.2. Užsiregistravo Užimtumo tarnyboje (asmenų sk.) 80 71 -14% 

2.3. Išvyko dirbti į užsienį (asm.sk.) 13 13 0% 

2.4. Atliko įvairius remonto darbus (šeimų sk.) 94 96 2% 

2.5. Išmokėjo skolą už elektros energiją (šeimų sk.) 16 9 -44% 

2.6. Išmokėjo įsiskolinimus (parduotuvėms, antstoliams, komunaliniam ūkiui ir kt.) (šeimų 

sk.) 

38 29 -50% 

2.7. Gauna mokymosi priemones (vaikų sk.) 310 329 6% 

2.8. Įsigijo kompiuterį (šeimų sk.) 26 39 38% 

2.9. Įsigijo įvairių baldų (šeimų sk.) 78 89 14% 

2.10. Įsigijo automobilį (šeimų sk.) 8 9 12% 

2.11. Gavo teisinę ir kt. reikiamą pagalbą dėl tėvystės pripažinimo, kompensacijų ir pašalpų 
gavimo, skyrybų proceso, asmens tapatybės dokumentų ir kt. (šeimų sk.) 

123 114 7% 

3. SOCIALINIAI POREIKIAI 

3.1. Gavo rezultatyvią tarpininkavimo paslaugą tarp šeimos ir sveikatos priežiūros institucijų 

(šeimų sk.) 

121 88 -27% 

3.2. Gavo rezultatyvią tarpininkavimo paslaugą tarp šeimos ir ugdymo įstaigų (šeimų sk.) 146 137 -6% 

3.3. Gavo rezultatyvią tarpininkavimo paslaugą tarp šeimos ir teisėsaugos institucijų (šeimų 

sk.) 

64 38 -40% 

3.4. Gavo rezultatyvią tarpininkavimo paslaugą tarp šeimos ir seniūnijos darbuotojų (šeimų 
sk.) 

159 95 40% 

3.5. Gavo rezultatyvią tarpininkavimo paslaugą tarp šeimos ir socialinės paramos skyriaus 

darbuotojų, socialinio darbo organizatorių (šeimų sk.) 

192 165 -14% 

3.6. Gavo rezultatyvią tarpininkavimo paslaugą tarp šeimos ir kt. institucijų (šeimų sk.) 127 132 4% 

3.7. Lanko vaikų dienos centrus (vaikų sk.) 71 42 -41% 
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3.8. Baigė pozityvios tėvystės mokymus (asm.sk.) 67 35 -48% 

4. PAGARBOS IR SAVIRAIŠKOS POREIKIS 

4.1. Dalyvavo bendruomeniniuose ir kt. sociokultūriniuose renginiuose (asm. sk.) 178 88 -51% 

 

 19 lentelėje pateikti duomenys rodo, kad 18 iš 33 rodiklių pokytis yra mažėjantis, o 15 didėjantis, 2 rodiklių pokytis nepakitęs. 

 

Atvejo vadybos taikymas Radviliškio rajone 2020m. 

2020 metų gruodžio 31d. Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro Paramos šeimai tarnyboje dirba 8 

socialiniai darbuotojai (atvejo vadybininkai). 20 lentelėje pateikti duomenys apie atvejo vadybos proceso organizavimą 2020 metais. 

 

Lentelė 20. 

Eil. 

Nr. 

Socialinis 

darbuotojas 

(atvejo 

vadybininkas) 

Šeimų, kurioms 

organizuojama 

AV, skaičius 
(2020-01-01) 

Šeimos, 

kurioms AV 

pradėta 

taikyti 2020 

Atvejai per 2020 

šeimose, kurioms 

jau buvo 

taikoma AV 

Atvejo 

vadybos 

posėdžių 

skaičius per 

2020 

Atlikti pagalbos vaikui ir (ar) 

šeimai poreikio vertinimai per 

2020m. 

 

Šeimų, kurioms 

organizuojama 

AV, skaičius 
(2020-12-31) 

Šeimos pagal 

nustatytą soc. 

rizikos veiksnių 

reiškimosi 

intensyvumo lygį Šeimų 

skaičius 

Poreikio formų 

skaičius 

1.  Daiva 

Kriščiūnienė 

29 14 28 69 66 144 29 0 lygis – 0 

1 lygis – 11 

2 lygis – 7 
3 lygis – 11 

2.  Justinas Ralys 31 8 14 66 46 112 26 0 lygis – 1 

1 lygis – 1 

2 lygis –18 
3 lygis - 6 

3.  Ernesta 

Šmitienė 

27 17 12 75 70 158 30 0 lygis – 0 

1 lygis – 4 
2 lygis – 22 

3 lygis - 4 

4.  
Irena Ožolaitė 28 12 6 81 83 200 

30 0 lygis – 0 

1 lygis – 5 
2 lygis – 21 

3 lygis  – 4 

5.  Lina 

Liutkevičienė  

26 12 16 87 82 210 29 0 lygis – 0 
1 lygis – 4 

2 lygis – 14 

3 lygis - 11 

6.  Raimonda 

Varanavičienė 

30 9 17 88 83 142 31 0 lygis – 0 

1 lygis – 4 

2 lygis – 20 
3 lygis - 7 

7.  Reda 

Miniauskaitė  

28 20 15 81 72 183 29 0 lygis – 0 

1 lygis – 2 

2 lygis – 17 
3 lygis - 10 

8.  Svetlana 

Elenauskienė 

27 17 17 109 76 139 29 0 lygis – 0 

1 lygis – 2 
2 lygis – 24 

3 lygis - 3 

Viso:  8 etatai 226 109 125 656 578 1288 233 - 
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Pagal 20 lentelės duomenis matyti, kad per 2020 metus buvo suorganizuoti 656 atvejo vadybos posėdžiai. Vidutiniškai 

vienas socialinis darbuotojas (atvejo vadybininkas) suorganizavo 82 atvejo vadybos posėdžius per metus. Per 2020 metus buvo atlikti 578 

pagalbos vaikui (šeimai) poreikio vertinimai, atliekant vertinimus analizuojama kiekvieno šeimos nario situacija, tad atliekant vaiko 

(šeimos) paslaugų poreikio vertinimus per 2020 metus užpildytos 1288 vertinimo formos. 2020 metais 109 šeimos pradėta taikyti atvejo 

vadyba, 125 atvejai fiksuoti šeimose, kurioms atvejo vadyba jau buvo taikoma. 

Socialiniai darbuotojai (atvejo vadybininkai) atlikdami pagalbos vaikui (šeimai) poreikio vertinimą nustato, kuriam socialinės 

rizikos veiksnių reiškimosi lygiui gali būti priskiriama šeima. 21 lentelėje pateikiami duomenys apie šeimų pasiskirstymą pagal socialinės 

rizikos veiksnių reiškimosi lygius. 

 

Lentelė 21. Šeimų analizė pagal socialinės rizikos veiksnių reiškimosi lygį 

Eil. 

Nr. 

Socialinės rizikos veiksnių reiškimosi 

lygis 

2020m. 

Šeimų skaičius 

5. 0 lygis 1 

6. 1 lygis 33 

7. 2 lygis 143 

8. 3 lygis 56 

9. Viso: 233 
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6.VAIKŲ DIENOS CENTRAS 

 

Vaikų dienos centras teikia: 

1. Informavimo (teikiama reikalinga informacija apie socialinę pagalbą) ; 

2. Konsultavimo (kartu su socialiniu darbuotoju analizuojama asmens probleminė situacija ir ieškoma veiksmingų problemos sprendimo 

būdų); 

3. Tarpininkavimo ir atstovavimo (teikiama individuali pagalba vaikui, sprendžiant įvairias jo problemas, tarpininkaujama tarp asmens ir 

jo šeimos, aplinkos, kitų institucijų, specialistų bei asmenų); 

4. Sociokultūrines: 

 organizuojami meninės raiškos, laisvalaikio, rankdarbių ir kt. užsiėmimai, įvairūs pokalbiai bei diskusijos vaikams aktualiomis 

temomis; 

 organizuojamos tradicinės ir kt. šventės, įvairių kultūrinių renginių lankymas;  

 sudaromos sąlygos mokytis kompiuterinio raštingumo pagrindų; 

 organizuojami konkursai, viktorinos, stalo žaidimai, vaikui teikiama pagalba pamokų ruošoje ir kt.; 

 sudaromos sąlygos bendravimui, organizuojamas kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, organizuojami darbinių įgūdžių 

ugdymo užsiėmimai. 

Vaikų dienos centras teikia vaikams paslaugą - socialinę priežiūrą dienos metu. Vaikai centre būna penkias dienas per savaitę. 

Vaikų dienos centrą šiuo metu lanko 40 vaikų  iš Radviliškio miesto, Radviliškio, Aukštelkų, Baisogalos seniūnijų šeimų, patiriančiu 

socialinę riziką, bei vaikai, gyvenantis globėjų šeimose nuo 7 iki 16 metų amžiaus. Vaikų dienos centrą lankančių vaikų šeimos gyvena 

labai sunkiai. Tėvai dažnai yra bedarbiai, gaunantys labai mažas pajamas. Yra ir tokių, kurie savo vaikams negali  skirti laiko, nes dirba 

menkai apmokamus darbus nuo ankstaus ryto iki vėlaus vakaro. Vaikai savo šeimose dažnai neturi tinkamų sąlygų ruošti pamokas, 

normaliai pavalgyti, butai/namai yra apleisti.  

Vaikų dienos centre vaikai susirenka po pamokų. Centre įrengtos patalpos vaikų laisvalaikiui praleisti, sudarytos sąlygos ruošti 

pamokas, meniniams gabumams vystyti. Vaikų dienos centre ,,Ąžuoliukas“ yra 2 kompiuteriai, muzikinis centras,  multimedija, įvairūs 

stalo ir lauko žaidimai, sporto inventorius, virtuvės įranga, vaikai antradieniais turi galimybę naudotis sporto salę.  

Vaikų dienos centre vaikai mokomi paprastų ir labai reikalingų dalykų gyvenime – bendravimo, pamatinių bendražmogiškų, 

krikščioniškų vertybių, susipažįsta su kultūra – lankosi Radviliškio kultūros centro bei Radviliškio bibliotekos organizuojamose parodose. 
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6.1. RPBSPC VAIKŲ DIENOS CENTRAS ,,GANDRIUKAS“ veiklas vykdo nuo 2018 m. birželio 1d. Pakiršinio kaime, paslaugų 

teikimo tikslas – teikti dienos socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugas vaikams, atsižvelgiant į vaikų galimybes ir poreikius, organizuoti 

vaikų užimtumą, socialinę ugdomąją veiklą. Veiklos vaikų dienos centre vykdomos  nuo 2020 metais lankė – 20 vaikų.  

Per 2020 metus  vykdytos šios veiklos:  

Socialinių įgūdžių ugdymas (pokalbiai, diskusijos apie bendravimo, jausmų suvokimo, savikontrolės, streso įveikimo įgūdžius): 

1. „Kaip nuspręsti kuo užsiimti?“ 

2. „Aš ir aplinka“ 

3. „Kaip įsitraukti į bendrą veiklą?“ 

4. „Mylėk save“ 

5. „Kaip išvengti muštynių“ 

6. „Moku įvardinti tai, ką jaučiu“ 

7. „Jausmų stiklainis“ (nuotolinis darbas) 

8. „Padėk peštukams“ (nuotolinis darbas) 

9. „Kaip atpažinti nerimą ir pyktį“ (nuotolinis darbas) 

10. „Pykčio monstras‘(nuotolinis darbas) 

11. „Vaikų baimės“ (nuotolinis darbas) 

12. „Mano stiprybės“ (nuotolinis darbas) 

13. „Kaip nusiraminti“ (nuotolinis darbas) 

14. „Kas yra smurtas“ (nuotolinis darbas) 

15. ‚Streso mažinimo būdai‘(nuotolinis darbas) 

16. „Išsigandęs vaikas“ (nuotolinis darbas) 

17. „Kaip save apdovanoti“ 

18. „Problemų sprendimo planas“ (nuotolinis darbas) 

19. „Dėmesingumas“ (nuotolinis darbas) 

Pilietiškumo ugdymas (ugdomi vaikų gebėjimai atpažinti neigiamus visuomenės reiškinius, ugdomas nepakantumas šiems reiškiniams, 

bendravimo, bendradarbiavimo, vaikų saviraiškos, įdomaus ir kūrybingo laisvalaikio praleidimo  įgūdžiai):  

1. „Laisvės kaina“ 

2. „Aš ir knyga“ 

3. „Mano vaikystės knyga“ (nuotolinis darbas) 

4. „Jos vardas - Lietuva“ 
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5. „Užgavėnių linksmybės“ 

6. „Mes gyvename nepriklausomoje šalyje“ 

7. „Apkabinkime žemę kartu“ 

8. „Kuo aš būsiu užaugęs?“ 

9. „Gamta – geriausias mokytojas“  

10. „Velykos atėjo – margučių prisėjo“(nuotolinis darbas) 

11. „Dovana mamai“(nuotolinis darbas) 

12. „Istoriją prisiminus“ 

13. „Gamtos atspindžiai“  

14. „Potyrių vasara“ 

15. „Sudie, vasarėle“ 

16. „Rudens taku“ 

17. „Medžiai rudenį“ 

18. „Mes už gamtą atsakingi“ (nuotolinis darbas) 

19. „Saugūs ir matomi gatvėje“ (nuotolinis darbas) 

20. „Mokomieji filmukai apie nepriežiūrą“ (nuotolinis darbas) 

21. „Įdomybės“ (nuotolinis darbas) 

22. „Laisvalaikis nuotraukose“ (nuotolinis darbas) 

23. „Kalėdų idėjos“ (nuotolinis darbas) 

24. „Etiketo ABC“ (nuotolinis darbas) 

25. „Tarptautinė antikorupcijos diena“ (nuotolinis darbas) 

26. „Tolerancijos diena“ (nuotolinis darbas) 

27. „Virtuali kelionė po Lietuvos muziejus“ (nuotolinis darbas) 

28. „Draugo diena“ (nuotolinis darbas) 

29. „Advento veiklų kalendorius“ (nuotolinis darbas) 

30. „Senoji animacija“ (nuotolinis darbas) 

31. „Kino filmai vaikams“ (nuotolinis darbas) 

32. „Kaip saugiai elgtis ant ledo“ (nuotolinis darbas) 

Kasdieninių - gyvenimo įgūdžių ugdymas (pokalbiai apie sveiką gyvenseną: žalingų įpročių prevencija,  sveikas maistas ir mityba, 

asmens higiena):  

1. „Švara ir tvarka“ 
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2. „Saugus internetas“ 

3. „Judėsi – būsi sveikas“ 

4. „Mitybos piramidė“ 

5. „Narkotinės medžiagos ir paaugliai“ 

6. „Senolių išmintis“ 

7. „Sveiki įpročiai“ (nuotolinis darbas) 

8. „Pasaulinė rankų plovimo diena“ (nuotolinis darbas) 

9. „Mano dienotvarkė“ (nuotolinis darbas) 

10. „Siuvimo pamokėlė“ (nuotolinis darbas) 

11. „Judėti sveika“ (nuotolinis darbas) 

12. „Saugokime vieni kitus“ (nuotolinis darbas) 

13. „Fizinio aktyvumo nauda“ (nuotolinis darbas) 

Asmens higiena: rankų plovimas, rūbų, nagučių ir plaukučių priežiūra - kiekvieną dieną. 

Švaros ir tvarkos palaikymas patalpose - kiekvieną dieną; 

 „Namų taisyklės“ (nuotolinis darbas) 

Maitinimo organizavimas: vaikai mokosi maisto gaminimo ir pateikimo, kultūringo elgesio prie stalo – kiekvieną dieną. 

 Maisto paketų ruošimas ir dalijimas šeimoms karantino laikotarpiu  (nuo 2020-03-16 iki 2020-05-25; nuo 2020-09-21 iki 2020-12-31). 

Meninių įgūdžių ugdymas: atvirukų, įvairių papuošimų gamyba (iš popieriaus, kartono, karoliukų), karpiniai, piešimas įvairiomis 

priemonėmis - akvarele, guašu, spalvotais pieštukais, flomasteriais) – kasdieną pagal vaikų sugebėjimus ir  savaitės temą pagal darbo 

planą bei edukaciniai užsiėmimai Radviliškio raj. savivaldybės etninės kultūros ir amatų centre: 

1. 2020-01-06, 09, 16, 22, 29; 

2. 2020-02-05, 12, 19, 26; 

3. 2020-03-04, 10. 

4. 2020-07-14, 16, 21, 24;  

5. 2020-08-04, 06, 11, 12;  

6. 2020-09-09, 10. 

Pamokų ruoša: Kiekvieną dieną  (išskyrus mokinių atostogas). 

 Kompiuteris – mano draugas (nuotolinis darbas) 

Akcijos, konkursai, renginiai, išvykos, ekskursijos: 

1. Susitikimas su Šiaulių apskrities Radviliškio rajono policijos komisariato vyresniąja tyrėja (saugus internetas) – 2020-02-06. 

2. Susitikimas su RPBSPC psichologe – 2020-02-17 
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3. Edukacinė – pažintinė išvyka į Pašilių stumbryną ir Pelėdnagių k. – 2020-02-21 

4. Pramoginė išvyka į Baisogalos kultūros centrą – 2020-06-01 

5. Pažintinė išvyka į Vilnių –2020-06-23 

6. Išvyka – stovykla Šventojoje – 2020-06-29, 30 

7. Išvyka – stovykla Šventojoje – 2020-07-01 

8. Ekskursija į Kamanų rezervatą Akmenės r. – 2020-07-30 

9. Susitikimas su Radviliškio VTAS patarėja "Matai patyčias internete?" – 2020-08-19 

10. Ekskursija į Raubonių pramogų parką Pasvalio r. – 2020-08-20 

11. Susitikimas su RPBSPC psichologe ( "Aš- grupės narys") – 2020-09-17 

12. Pažintinė išvyka po Baisogalos apylinkes – 2020-09-18 

13. Dalyvavimas Baisogalos bibliotekos projekto „Konfliktų sprendimas knygų iliustracijose“ veiklose – 2020-11-25 

14. Dalyvavimas  konkurse „Nupiešk Kalėdų Senelio kojinę“ – 2020-12-01 

15. Šventinis renginys “Kalėdų belaukiant“ – 2020-12-18 

Sportinė veikla: Kiekvieną dieną (trukmė - nuo 1 val. iki 2 val.) vaikai  žaidžia judrius žaidimus pagal savo amžiaus  vaikų grupės 

sugebėjimus. 

 „Mankšta namuose“ (pagal galimybes) 

Darbinių įgūdžių ugdymas: patalpų tvarkymas, dulkių valymas, kambarinių gėlių priežiūra (pagal poreikį). 

 

6.2. RPBSPC VAIKŲ DIENOS CENTRAS ,,ĄŽUOLIUKAS‘‘ veiklas vykdo Radviliškio mieste, paslaugų teikimo tikslas – 

teikti dienos socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugas vaikams, atsižvelgiant į vaikų galimybes ir poreikius, organizuoti vaikų užimtumą, 

socialinę ugdomąją veiklą, lanko – 20 vaikų. Nuo 2020 m. sausio 1 dienos vykdomos ir projekto ,,Vaikų dienos centras ,,Ąžuoliukas“ 

veiklos: ugdomi vaikų socialiniai, pilietiškumo, kasdieninio gyvenimo įgūdžiai, teikiama psichologinę pagalba vaikams ir jų šeimoms, 

organizuojamos pramoginės išvykos, pažintinės, edukacinės ekskursijos, vasaros poilsio stovyklos, vaikai gauna maitinimą, turi galimybę 

sportuoti, įdomiai ir kūrybingai leisti laisvalaikį , užsiimant mėgstama veiklą. Projektas finansuojamas iš Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos lėšų. 

2020 m. Vaikų dienos centre vykdytos veiklos: 

 Socialinių įgūdžių ugdymas (pokalbiai,  diskusijos apie bendravimo, jausmų suvokimo, savikontrolės, streso įveikimo įgūdžius) :  

1. ,,Išmokime pažinti, suprasti ir užjausti kitą.“  ( 2 kartai); 

2. ,, Saugumo mokymai "( 2 kartai) I. Sernovienė;  

3. ,, Svarbiausi dalykai mano gyvenime " ( 2 kartai); 

4. ,, Pasitikėjimas savimi " ( 2 kartai); 
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5. ,, Aš ir mano šeima "( 2 kartai); 

6. ,, Vardas ir piešinys“ ( 2 kartai); 

7. ,, Lazdelės kėlimas "( 2 kartai); 

8. ,, Mano pasirinkimai“ ( 2 kartai); 

9. ,, Mano mintys, jausmai, nuotaikos " ( 2 kartai). 

10.,, Baimės“ ( 2 kartai); 

11. ,, Pagalbos prašymas "( 2 kartai); 

12. ,, Krūvis“ ( 2 kartai). 

 Pilietiškumo ugdymas ( ugdomi vaikų gebėjimai atpažinti neigiamus visuomenės reiškinius, ugdomas nepakantumas šiems 

reiškiniams, bendravimo, bendradarbiavimo, vaikų saviraiškos, įdomaus ir kūrybingo laisvalaikio praleidimo būdu įgūdžiai): 

1.Laisvės gynėjų dienos paminėjimas -2020-01-13; 

2.Akcija, skirta pasaulinės ligonių dienos paminėjimui – 2020-02-11 ( su VSB); 

3. Lietuvos valstybės atkūrimo dienos paminėjimas – Viktorina ,, Lietuvą“ – praeitis ir dabartis“ 2020-02-14; 

4. Dalyvavimas kompanijoje ,,Be patyčių“: 

* Piešinių konkursas-paroda- 2020-03-02; 

* Filmų peržiūra apie  patyčias – 2020-03-09; 

* Diskusija ,,Mes prieš patyčias internetinėje erdvėje“-2020-03-02. 

5. Protmušis, skirtas kovo 11- sios 30-mečiui ,,Aš tikrai myliu Lietuva“( vaikams ir tėvams) 2020-03-05; 

6.Piešinių paroda, skirta Pasaulinei dienai be tabako– 2020-05-29; 

7. Viktorina ,,Mano teises ir pareigos“, skirta vaikų gynimo dienai 2020-06-01; 

8. Susitikimas su OGB kariais ,,Garbė – tarnauti tėvynei“ - 2020-06-04; 

9. Protmušis, skirtas Mindaugo karūnavimo dienai ,,Lietuvos istorija“ – 2020-07-03; 

10. Dalyvavimas akcijoje ,,Saugus kelyje“ ( kartu su VSB) -2020-10-27; 

11. Tolerancijos dienos paminėjimas - Piešinių paroda ,,Tolerancijos paukštis"- 2020-11-16; 

10. ,, 16 dienų be smurto “- 3 grupiniai užsiėmimai -,,Ką aš žinau apie smurtą?"- 2020-11-16- 2020-12-10. 

 Kasdieninių- gyvenimo įgūdžių ugdymas (pokalbiai apie sveika gyvensena ( žalingu įpročių prevencija), apie sveiką maistą ir mitybą, 

asmens higieną): 

1.Maistas ir mityba: pokalbis ,,Ne viskas , kas skanu - sveika“; 

2.Sveika gyvensena: pokalbis, praktiniai užsiėmimai ,,Judėjimas -sveikata “; 

3. Maistas ir mityba: pokalbis ,,Vaisiai ir daržovės – vitaminų šaltinis“; 

4. Pokalbis ,,Apie rūkymo žalą“; 
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4. Sveika gyvensena: pokalbis ,,Apie priklausomybes“; 

5. Susitikimai su visuomenės pareigūnais Aivaru Kardašiumi, Ilona Sernoviene  - pokalbiai apie saugu eismą , pokalbis apie grėsmes 

internetinėje erdvėje. 

     Asmens higiena: : Informacijos suteikimas apie asmens higienos priemonių naudojimą ir paskirtį, rankų plovimas – kiekviena diena; 

Informacijos suteikimas karantino metu: apie grėsmę užsikrėsti Covid-19, kaip apsisaugoti, apie rankų plovimą, dezinfekcinio skysčio 

naudojimą, kaukių dėvėjimą, kosėjimo ir čiaudimo etiketą, apie būtinybę laikytis atstumo ir t.t. RPBSPC VDC ,,Ąžuoliukas“ grupėje 

https://www.facebook.com/groups/136149674500345. 

     Švaros ir tvarkos palaikymas, kabineto tvarkymas ( pagal budėjimo grafiką)- kiekviena diena ne karantino metu; 

 Maitinimo organizavimas: vaikai mokomi maisto gaminimo ir pateikimo, stalo serviravimo, kultūringo elgesio prie stalo – kiekviena 

diena, karantino metu maisto gaminimo pamokėles – internetiniame VDC puslapyje.  

Karantino metu: maisto paketų formavimas ir išdalinimas – 6 kartai. Neturintiems galimybės atvykti, maisto paketai buvo pristatomi į 

namus, laikantis saugos reikalavimų. 

 Meninių įgūdžių ugdymas: atvirukų, įvairių papuošimų gamyba( iš spalvoto ir balto popieriaus, kartono, karoliukų, vilnos), 

karpiniai , piešimas įvairiomis priemonėmis- akvarelė, guašas, spalvotais pieštukais, flomasteriais) – kiekviena pirmadienį, penktadienį, 

karantino metu – VDC internetiniame puslapyje. 

 Kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymas: kiekviena pirmadienį, penktadienį. Karantino metu – nevykdoma. 

 Pamokų ruoša: Kiekviena diena( išskyrus mokinių atostogas). 

 Kalendorinių švenčių, datų paminėjimas:  

1. Laisvės gynėjų diena; 

2.Pasaulinė ligonio diena; 

3. Valentino diena; 

4. Lietuvos valstybės atkūrimo diena; 

5. Užgavėnes; 

7. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena; 

8. Žemės diena ( nuotolinių būdų); 

9. Šv. Velykos ( nuotolinių būdų); 

10. Motinos diena( nuotolinių būdų); 

11. Joninės. 

12. Valstybės ( Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena; 

13. Žolinės; 

14. Mokslo ir žinių diena. 
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17. Helovinas( nuotolinių būdų); ; 

18. Tolerancijos diena( nuotolinių būdų); ; 

19. Adventas( nuotolinių būdų); 

20. Šv. Kalėdos – dovanų įteikimas, laikantis saugumo reikalavimų. 

   Akcijos, konkursai, renginiai, išvykos, ekskursijos: 

1. Užgavėnių renginys ,,Kaukių paradas“2020-02-25; 

3.  Piešinių paroda ,, Be patyčių“ -2020-03-02; 

4. Darbų paroda ,,Šv. Velykoms artėjant“ 2020-04-09-10d.d.( internetiniame VDC puslapyje); 

5. Šeimos dienos paminėjimas, piešinių paroda – 2020-05-14( internetiniame VDC puslapyje); 

6. Ekskursija į ,,Taurų parką“ – 2020-06-18; 

7. Renginys ,, Piname  Joninių vainiką“ -2020-06-22; 

8. Pažintinė ekskursija į ,,Vinetų kaimą“, ,,Olandų kepurę“ - 2020-06-26; 

9.Vasaros poilsio stovykla Ignalinoje ,,Gaidelių sodyba“ - 2020-07-20-24 d.d.; 

10. Edukacija ,,Tradicinis žuvienės virimas“ – 2020-07-20;  

14. Pažintinė ekskursija ,,Ladakalnis, Piliakalnis“– 2020-07-21; 

15. Ekskursija į  Lietuvos Bitininkystės muziejų - 2020-07-22; 

16. Išvyka su baidarėmis 2020-07-23; 

17. Ekskursija į Radailių  Dino parką – 2020-08- 06; 

18. Mokslo ir žinių dienos paminėjimas, piešinių paroda – 2020-09-01 

20. Helovinas - ,,Gruožio salonas" - 2020-10-30( internetiniame VDC puslapyje); 

23.   Kalėdinių dovanų  įteikimas - 2020-12-22. 

    Sportinė veikla: 

Kiekviena antradienį, trečiadienį vaikai žaidžia judrius žaidimus, badmintoną, kvadratą, sportuoja su treniruokliais, lankosi baseine 

( po 2 val.) . Karantino metu siūlomi sporto užsiėmimai, šokių pamokėles internetiniame VDC puslapyje. 

 

6.3. Vaikų dienos centro statistika.  

Siekiant išsiaiškinti klientų nuomonę apie RPBSPC VDC teikiama paslaugą ,,Socialinė priežiūra dienos metu“ bei šios paslaugos 

svarbą ir aktualumą paslaugos gavėjams, atliktas kiekybinis tyrimas. Tyrimo metodas: anketinė apklausa. Anketavimas vyko 2020m. 

gruodžio mėnesį, anketas respondentams pristatant tiesiogiai. Tyrimo metu buvo apklausti 40 VDC „Ąžuoliukas“ bei VDC „Gandriukas“ 

lankantys vaikai ir 28 lankytojų tėvai.  

Tyrimo tikslas: išsiaiškinti respondentų nuomonę apie Vaikų dienos centro teikiamas paslaugas.  
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VDC Lankytojų nuomonė apie Vaikų dienos centro teikiamas paslaugas. 

Tyrimo metu buvo apklausti 20 VDC „Ąžuoliukas“ ir 20 VDC „Gandriukas“ lankytojai. Anketą sudaro trys klausimai, iš kurių 2 

uždaro tipo ir vienas atviras. Pirmuoju klausimu buvo siekiama išsiaiškinti ar noriai vaikai lanko vaikų dienos centrą. Visų respondentų 

atsakymai buvo vieningi, variantą Taip pasirinko 100 proc. apklaustųjų.  

Nagrinėjant, kokios VDC veiklos labiausiai yra mėgstamos, respondentų nuomonė pasiskirstė labai įvairiai, dauguma apklaustųjų 

nurodė daugiau nei vieną mėgstamą veiklą. Dažniausias pasirinkimas buvo Išvykos ir ekskursijos, tokį atsakymą pasirinko net 90 proc. 

respondentų. Diagramoje matyti, kad net keturios veiklos: Sportinės, Meninės, Maisto ruošimo, Šventės, viktorinos, protmūšiai pasiskirstė 

apylygiai ir buvo dažnas pasirinkimas tarp dalyvių.  

Kaip mažiausiai mėgstamą veiklą respondentai nurodė Pamokų ruošą, tik 27 proc. pasirinkimų. Socialinio ugdymo užsiėmimai ir 

Dalyvavimas akcijose pasiskirstė po lygiai – 56 proc.  

 

Paveikslas  14. Mėgstamiausios veiklos Vaikų dienos centre 
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25%

54%

14%
7%

1-2 vaikai 3-4 vaikai 5-6 vaikai 7 ir daugiau

Norint išsiaiškinti lankytojų nuomonę ar norėtų ką nors keisti VDC veiklose, buvo pateiktas atviras klausimas. Net 90 proc. 

respondentų nurodė, jog esamos paslaugos juos tenkina ir keisti nieko nenorėtų. Tačiau 4 respondentai pareiškė savo nuomonę ir nurodė, 

kad norėtų daugiau sportinės veiklos bei galvosūkių, vienas iš apklaustųjų norėtų didesnių patalpų, o dar vienas dalyvis buvo 

nepatenkintas grupiniais praktiniais užsiėmimais ( socialinis emocinis ugdymas) ir norėtų, kad jų nebūtų.  

Galima teigti, kad VDC lankytojai Vaikų dienos centro paslaugomis yra patenkinti, organizuojamos ir vykdomos  veiklos atitinka 

vaikų poreikius. 

 

Tėvų požiūris į Vaikų dienos centre teikiamas socialines paslaugas 

Tyrimo metu buvo apklausti 16 VDC „Ąžuoliukas“ ir 12 VDC „Gandriukas“ lankytojų tėvų. Iš viso anketą  sudarė 15 klausimų: 

pirma dalis – demografiniai duomenis, antra – paslaugos ir veiklų aktualumas. Trečioje dalyje nagrinėjami paslaugos teikimo įtaka 

santykiams šeimoje, vaikų elgesio pokyčiai. Anketą užbaigiama teikiamų paslaugų įvertinimu.  

1 dalis. Demografiniai tyrimo dalyvių duomenys 

Demografinėje anketos dalyje respondentams buvo pateikiami 6 klausimai. Atsakymais į juos tiriamieji nurodė savo lytį, amžių, 

vaikų skaičių šeimoje, gyvenamąją vietą. 

Pagal gyvenamąją vietą respondentai yra pasiskirstę vienodai, kaimiškoje vietovėje gyvena 50 proc. apklaustųjų, mieste 

gyvenančių taip pat 50 proc. 

Tarp respondentu  moterys sudarė 89 proc. ir tik 11proc.vyrų.  

Nagrinėjant respondentų pasiskirstymą pagal amžių, nustatyta, kad didžiąją dalį tyrimo dalyvių sudaro žmonės – 30-45m., viso 

75 proc. Iki 30 metų tik 11proc., o vyresni nei 46m. – 14 proc. 

Paveikslas  15 
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Paveiksle duomenis rodo, kad šeimose, kurių vaikai lanko VDC, daugiausia auga 3-4 vaikai, net 54 proc. apklaustųjų daugiavaikiai 

tėvai. Vieną ar du vaikus auginančios šeimos sudaro 25 proc. respondentų atsakymų. Mažiau pasitaikė šeimų, kurios augina 5 ar 6 vaikus, 

tokių yra 14 proc. ir 7 proc. nurodė, jog šeimoje auga daugiau nei 7 vaikai.  

Nustatyta, kad vaikų dienos centrus dažniau lanko vienas šeimos vaikas, tokių respondentų atsakymų buvo 57 proc. Du vaikai iš  tos 

pačios šeimos lankantys VDC sudaro 43 proc. Lankančių VDC 3 ar daugiau tos pačios šeimos narių nepasitaikė. 

Analizuojant 16 pav. nustatyta, kad didžioji VDC lankytojų dalis centrą lanko daugiau nei 2 metus, taip nurodė net 71 proc. 

apklaustų respondentų. Nuo metų iki 2 sudaro 18 proc. atsakymų ir vos 11 proc. nurodė, jog vaiko VDC lankymas nesiekia 1 metų. 

Paveikslas  16. Vaikų lankymo VDC laikotarpis 

2 dalis. Duomenys apie VDC veiklas ir paslaugas 

Antroje dalyje respondentams buvo pateikiami 6 klausimai, kuriais siekiama išsiaiškinti tiriamųjų nuomone apie VDC veiklos 

populiarumą, paklausa, aktualumą vaikams ir tėvams . 

Respondentai nurodė, kad vaikai VDC lanko Labai noriai – 64 proc. apklaustųjų, Gana noriai – 36 proc. Nei vienas tyrimo 

dalyvis nenurodė, jog vaikui lankyti VDC nepatinka. 

Siekiant išsiaiškinti,  kokios VDC veiklos populiariausios tarp vaikų , respondentai galėjo nurodyti daugiau nei vieną atsakymų 

variantą (žiūrėti 17 pav.). Apklaustųjų nuomone, dažniausiai VDC lankytojams įdomu dalyvauti Meninio ugdymo užsiėmimuose - 86 

proc. bei Ekskursijose ir išvykose – 79 proc. Didžioji dalis respondentų mano, jog vaikai mėgsta Maisto ruošimo veiklas bei Tradicines 

šventes, pagal apklaustųjų atsakymus šios veiklos pasiskirstė vienodai. Pamokų ruoša ir Sportinė veikla sudaro 50 proc. apklaustųjų 

atsakymų. Mažiausio susidomėjimo sulaukė, respondentų nuomone, bendri renginiai su šeima – tik 36 proc. 

11%

18%

71%

iki 1 metų nuo 1-2 metų nuo 2 ir daugiau metų
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29%

21%

50%

taip ne kartais

Paveikslas  17. Populiariausios veiklos tarp VDC lankytojų 

Nustatyta, jog tėvai nėra linkę dalyvauti VDC organizuojamuose bendruose tėvų ir vaikų renginiuose (žiūrėti 18 pav.). Tik 29 

proc. respondentų nurodė, jog dalyvauja tokiose veiklose, 50 proc. apklaustųjų nurodė, jog dalyvauja kartais, o 21 proc. visai nedalyvauja. 

  

Paveikslas  18. Tėvų dalyvavimas bendruose su vaikais renginiuose 
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Remiantis 18 pav. buvo tiriama, kokia VDC teikiama pagalbą buvo aktualiausia Vaikų dienos centro lankytojų tėvams. Buvo 

palyginti atskirų VDC padalinių duomenys. Respondentų nuomonės išsiskyrė. VDC „Ąžuoliukas“ apklausos dalyviai dažniausiai rinkosi 

atsakymą Pagalbos maistu – 75 proc., o didžioji dalis VDC „Gandriukas“ respondentų pasirinko Informavimą – 83 proc. Taip pat VDC 

„Gandriukas“ tyrimo dalyviai dažniau nurodė, jog jiems buvo reikalingos konsultavimo paslaugos – 75 proc., tuo tarpu VDC 

„Ąžuoliukas“ respondentams tokių paslaugų reikėjo mažiau – tik 50 proc. apklaustųjų. 

 

Paveikslas  19. VDC  teikiama pagalba tėvams; respondentų atsakymų palyginimas 
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Siekiant išsiaiškinti, ar pakanka informacijos apie VDC šeimai ir vaikams teikiamas paslaugas, išryškėjo vieninga respondentų 

nuomonė. Didžioji dalis apklaustųjų nurodė, jog Visiškai pakanka – 64 proc., o 36 proc. rinkosi atsakymą Pakanka. Nei vienam tyrimo 

dalyviui neatrodė, jog gaunamos informacijos yra per mažai. 

 

3 dalis. Duomenys apie VDC paslaugų įtaką santykiams šeimoje ir vaiko elgesio pokyčiams  

 

Aiškinantis ar VDC lankymas turi įtakos vaikų elgesiui, nustatyta, kad pradėjus lankyti Vaikų dienos centrą vaiko elgesys 

keičiasi. Kaip matome 19 pav. dažniausiai respondentai nurodė, jog jų vaikas pradėjo labiau pasitikėti savimi – 64 proc. Taip pat daugelio 

apklaustųjų nuomone, jų vaikas tapo savarankiškesnis – 57 proc., o puse dalyvių mano, jog jų vaikai tapo draugiškesni. 39 proc. 

respondentų nurodo, jog pradėję lankyti VDC vaikai susirado daugiau draugų, o 29 proc. įsitikinę, kad lankydami VDC, vaikai išmoko 

spręsti savo problemas. Vis dėlto VDC lankymas turi mažai įtakos vaikų mokslo pasiekimams, tik 7 proc. visų apklaustųjų nurodė, kad 

vaikai pradėjo geriau mokytis.  

 

Paveikslas  20. Vaiko elgesio kaita, pradėjus lankyti VDC 
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Remiantis 20 pav. nustatyta, jog vaikui pradėjus lankyti VDC, santykiai šeimoje taip pat kito. Buvo palyginti atskirų VDC 

padalinių respondentų duomenys. Nustatyta, jog daugiausia pozityvių pokyčių VDC teikiamos paslaugos turi įtakos bendravimui šeimoje. 

Net 81 proc. VDC „Ąžuoliukas“ apklaustų respondentų nurodė, jog dabar su vaiku bendrauja žymiau daugiau. Tuo tarpu atsakymą, jog 

dabar Daugiau laiko praleidžia kartu, VDC „Gandriukas“ tyrimo dalyviai rinkosi dažniau – 42 proc., palyginus VDC „Ąžuoliukas“ tik 25 

proc. Lyginant VDC padalinius, labai panašiai pasiskirstė respondentų nuomonė apie pasitikėjimą. Net 43 proc. visų apklaustųjų nurodė, 

jog vaikui lankant VDC, tėvai ir vaikai labiau pradėjo pasitikėti vieni kitais. 21 proc. visų respondentų nurodė, jog tapo artimesni, o 

vienas tyrimo dalyvis išreiškė savo nuomonę ir įvardino, kad vaiko lankymas VDC nedaro jokios įtakos santykiams ir jų šeimoje niekas 

nepasikeitė. 

 

Paveikslas  21. Santykių šeimoje pokyčiai, vaikui pradėjus lankyti VDC; respondentų atsakymų palyginimas 
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Analizuojant duomenis, kaip VDC organizuojama ir teikiama pagalba vaikui, respondentų nuomonė pasiskirstė įvairiai.. Kaip 

matome 21 pav. dažniausiai respondentai rinkosi atsakymą, jog pagalba yra suteikiama laiku – 54 proc. visų apklaustųjų. 46 proc. dalyvių 

mano, kad pagalba atitinka vaiko poreikius, o 39 proc. nurodė, kad atsiraus pagalbos poreikiui, nesunku jos gauti.  

Paveikslas  22. Pagalbos organizavimas ir teikimas vaikui 

 

Visi tyrime dalyvavę apklausti respondentai vieningai teigia, jog VDC paslaugomis ir gauta pagalba yra visiškai patenkinti. 

Socialinės priežiūros dienos metu paslauga dažniausiai reikalinga vaikams iš daugiavaikiu šeimų.  

2020 m. ataskaitos  bei tyrimo duomenys atskleidžia, jog Vaikų dienos centro vykdoma veikla yra svarbi ir įdomi lankantiems 

vaikams, bei jų tėvams. Vaikų dienos centro veiklos turi įtakos pozityviems pokyčiams šeimos nariu tarpusavio santykiams,  

bendravimui, bei vaikų elgesiui, socialinių įgūdžių formavimuisi. Iš pateiktų duomenų akivaizdu, kad Vaikų dienos centro  veiklos 

sėkmingai įgyvendinamos, duoda siekiamų rezultatų, gerina socialinės rizikos šeimų vaikų gyvenimo kokybę, įtakoja jų laisvalaikį.  

Siekiant mažinti vaikų socialinę atskirtį, būtina ir toliau intensyviai dirbti socialinį darbą su vaikais, organizuojant jų socialinių - 

emocinių įgūdžių ugdymą bei lavinimą, nes nuolatinis vaikų gebėjimų tobulinimas skatina jų protinį vystymąsi, loginį mąstymą, 

kūrybingumą, idėjų ir minčių raišką. Stiprinti darbą su vaiko šeimą, motyvuojant aktyviau dalyvauti vaikų dienos centro veiklose, 

sudaryti sąlygos įgyti kasdieniniame gyvenime naudingų ir reikalingų gebėjimų, bei įdomiai ir kūrybingai leisti laisvalaikį kartu su 

vaikais. 
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7.GLOBOS CENTRAS 

 

Globos centras yra RPBSPC padalinys, kuris įgyvendina vaiko globėjo (rūpintojo) teises ir pareigas, pagal tarpusavio 

bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį perduoda likusį be tėvų globos vaiką prižiūrėti budinčiam globotojui, teikia ir 

organizuoja socialines paslaugas bei kitą pagalbą pagal poreikį vaikui ir budinčiam globotojui, taip pat kitokią pagalbą vaik o 

tėvams, kad vaikas būtų gražintas į šeimą. Globos centro veiklos tikslas – užtikrinti, kad visiems, tėvų globos netekusiems vaikams, 

įvaikintiems vaikams, globėjų (rūpintojų) globojamiems (rūpinamiems) vaikams, šeimynoje globojamiems (rūpinamiems)  vaikams, 

budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams bei budintiems globotojams, šeimynos dalyviams, globėjams (rūpintojams), įtėviams, bei kartu 

gyvenantiems jų šeimos nariams ar asmenims, norinčiais jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, 

teisinė ir kita pagalba, siekiant vaiką, įvaikį tinkamai ugdyti ir auklėti šeimai artimoje aplinkoje.  

Globos centro funkcijos: 

 organizuoti globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems teikimo paslaugas;  

 teikti ir organizuoti socialines paslaugas bei kitą pagalbą pagal poreikį vaikui ir budinčiam globotojui, taip pat kitokią 

pagalbą vaiko tėvams, siekiant vaiką gražinti į šeimą;  

 teikti ir organizuoti reikiamą pagalbą (socialines paslaugas, psichosocialinę, konsu ltacinę, teisinę ir kitą pagalbą) 

socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, įtėviams;  

 atlikti budinčio globotojo, socialinio globėjo, globėjo giminaičio vykdomos vaiko priežiūros kokybės vertinimą;  

 organizuoti globėjų giminaičių, įtėvių, budinčių globotojų, socialinių globėjų savitarpio pagalbos grupes, supervizijas;  

 bendradarbiauti su savivaldybės administracija, vaiko teisių apsaugos skyriumi ir kitomis socialinių paslaugų įstaigomis, 

nevyriausybinėmis organizacijomis;  

 vykdyti gerosios patirties vaiko globos (rūpybos), priežiūros, įvaikinimo srityje sklaidą.  

Globos centras vykdo mokymų programą GIMK (globėjų ir įtėvių mokymas ir konsultavimas). Svarbus GIMK mokymų 

dėsnis – viską pradėti nuo savęs. Mokymų programą sudaro 10 teorinių ir praktinių užsiė mimų. Būsimi globėjai (rūpintojai) ir 

įtėviai mokymų metu atvirai kalba apie tai, ką jie jaučia vienų ar kitų praktinių užduočių metu, atsako sau į daugelį klausimų. 

Taip pat ketinantieji globoti ar įvaikinti kartu su programos mokytoju įvertina, ar jie ga li tapti globėjais ar įtėviais ir ar turi tam 

reikalingų žinių bei gebėjimų. Labai svarbu priimti galutinį sprendimą laiku ir teisingai.  
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Lentelė 22. Globos centro veikla 

 

 

 

N

r. 

Globos 

koordinatorė 

Globėj

ų 

(rūpint

ojų), 

įtėvių 

konsult

avimas 

Glob

ojam

ų, 

įvaiki

ntų 

vaikų 

kons 

Arti

mųjų 

gimin

aičių 

kons

ultavi

mas 

Norinč

ių 

įvaikin

ti, 

globoti 

konsult

avimas 

Šeim

ynų 

kons

ultavi

mas 

Biolo

ginių 

tėvų 

kons

ultavi

mas 

Kitų 

asmenų 

konsulta

vimas 

Globėj

ų 

(rūpint

ojų) 

inform

avimas 

Globoj

amų, 

įvaikin

tų 

vaikų 

inform

avimas 

Artimų

jų 

gimina

ičių 

inform

avimas 

Šeimyn

ų 

inform

avimas 

Įtėvių 

inform

avimas 

Norinčių  

įvaikinti, 

globoti 

informa

vimas 

Biologini

ų tėvų 

informa

vimas 

Kitų 

asmenų 

informa

vimas 

1 
Deimantė 

Kairienė 
156 9 123 

 

0 
2 13 19 55 0 47 1 0 1 12 0 

2 
Daiva  

Čeponienė 
147 5 16 0 28 1 13 85 0 14 22 9 0 0 3 

3 
Monika  

Pociūtė 
111 28 0 0 57 6 21 222 0 0 19 0 1 0 9 

4 
Loreta  

Zakiennė 
155 33 24 1 38 15 88 167 2 6 19 0 6 4 31 

5 

Kotryna 

Antanavičiūt

ė 

37 25 30 0 4 4 2 51 0 42 7 0 0 2 8 

6 
Inga  

Ragauskaitė 
10 6 0 0 4 1 0 5 0 0 2 0 0 0 0 

 Iš viso: 616 103 193 1 133 40 143 585 2 109 70 9 8 18 51 
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Lentelė 23. 

 

 

Nr

. 

Globos 

koordinatorė 

Glob

os 

perži

ūros 

Pagalb

os 

plano 

vaikui, 

globėju

i 

sudary

mas 

Posėdžia

i 

Globos 

kokybės 

vertinim

as 

Individualių 

vaiko 

poreikių 

vertinimas 

Bendradarbiavi

mas 

organizuojant 

susitikimus su 

biologiniais 

tėvais 

Konsultacij

ų protokolai 

Vaikų 

konsultavim

as (vaiko 

asmens 

kortelė) 

Viešinimas/užsiė

mimai globėjams 
Kvalifikacija 

1. 
Deimantė 

Kairienė 
11 2 4 13 6 10 18 5 7/8 užsiėmimai 33 ak. val. 

2. 
Daiva 

Čeponienė 
7 0 0 12 33 0 19 2 7/1 17 ak. val. 

3. 
Monika 

Pociūtė 
19 7 2 20 12 0 50 9 6/9 užsiėmimai 41 ak. val. 

4. 
Loreta 

Zakienė 
15 3 0 17 14 5 50 33 7/6 užsiėmimai 33 ak. val. 

5. 

Kotryna 

Antanavičiūt

ė 

6 4 1 16 7 1 62 25 7/9 užsiėmimai 47 ak. val. 

6. 
Inga 

Ragauskaitė 
1 0 0 0 1 0 2 0 3 užsiėmimai - 

 
Iš viso: 

 
59 16 7 78 73 16 201 74 7/9 171 ak. val. 



81 

 

GLOBĖJŲ, ĮTĖVIŲ MOKYMAS IR KONSULTAVIMAS (GIMK) 

 

Lentelė 24. Konsultavimo, informavimo ir kitos paslaugos 

Konsultavimo, informavimo ir kt. paslaugos 
Konsultavimas Informavimas 

Įstaigoje Kliento namuose Telefonu 

Norintiems globoti (rūpintis) 32 32 50 

Norintiems įvaikinti 6 2 2 

Globėjams (rūpintojams) 17 7 32 

Budintys globėjai 25 5 35 

Asmenys/šeimos norinčios priimti vaiką laikinai svečiuotis 2 10 11 

Kiti asmenys 69 12 75 

Šeimynų konsultavimas 17 27 30 

Iš viso: 168 95 235 

 

Lentelė 25. Tęstinės paslaugos ir kitos paslaugos 

Tęstinės ir kitos paslaugos 
Užsiėmimų 

skaičius 

Akademinių 

valandų skaičius 

Globėjams (rūpintojams) 

Asmenys Šeimos 

Tęstiniai mokymai 

Savipagalba 
5 17 36 36 

Iš viso: 5 17 36 36 

 

Lentelė 26. Pagrindiniai ir specializuoti mokymai 

Pagrindiniai GIMK mokymai Mokymų dalyviai Specializuoti mokymai  

Mokymai Data Asmenys Šeimos Mokymai Data Asmenys Šeimos 

I 2020.02.20 

5 4 

I 2020.06.09 3 3 

II 2020.02.25 II 2020.06.10 3 3 

III 2020.03.04 III 2020.06.11 3 3 

IV 2020.03.12 IV 2020.06.12 3 3 

V 2020.06.03 V 2020.06.15 3 3 
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VI 2020.06.05 VI 2020.06.16 3 3 

VII 2020.06.08     

Viso: 1 grupė Viso: 1 grupė 

 

Lentelė 27. Parengtos išvados dėl asmenų tinkamumo tapti globėjais (rūpintojais) ir įtėviais, dėl fizinio asmens pasirengimo priimti vaiką 

laikinai svečiuotis ir kt. 

Parengtos 

išvados 

Teigiamos Neigiamos 

Iš jų asmenys, susiję giminystės ryšiais su norimu globoti ar 

įvaikinti vaiku 

Teigiamos Neigiamos 

Asmenys Šeimos Asmenys Šeimos Asmenys Šeimos Asmenys Šeimos 

Norintiems 

įvaikinti 
2 1       

Norintiems 

globoti (rūpintis) 
7 6       

Svečiavimosi 8 8       

Šeimynos dalyvis 2 2       

Budintis globėjas 1 1       

Patikslintos 

išvados 
2 2       

Iš viso: 22 20       

 

 

PSICHOLOGO 2020 M. VEIKLOS ATASKAITA  

Psichologinės pagalbos tikslas – teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų turintiems asmenims: vaikams, 

globėjams (rūpintojams) ir  įtėviams, padedant spręsti kylančias elgesio, emocines, bendravimo ir kitas problemas.  

Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro  (toliau RPBSPC) Globos centro psichologas siekdamas įgyvendinti 

išsikeltą tikslą, organizuoja individualias ir grupines konsultacijas vaikams, paaugliams, jų globėjams (rūpintojams), įtėviams ir jų šeimų 

nariams, taip pat konsultuoja Globos centro darbuotojus, dirbančius su globėjų šeimomis (psichologinės pagalbos gavėjų skaičius 

pateikiamas lentelėje). Taip pat pagal poreikį dalyvavo posėdžiuose, pagalbos planų vaikui ir globėjui peržiūrose, būsimų įtėvių ir vaikų  

suporavimo susitikimuose. Prisidėjo rašant ir įgyvendinant „Vaikų socializacijos ir poilsio rėmimo“ projektą. 
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Siekiant didinti psichologinės pagalbos prieinamumą, psichologo konsultacijos buvo teikiamos ne tik Radviliškio mieste, bet ir 

Radviliškio rajone, globėjų namuose, siekiant skubiai reaguoti į krizinius atvejus ir teikiant konsultacijas sprendžiant kitas psichologines 

problemas.  

Siekiant stiprinti RPBSPC dirbančių darbuotojų (socialinių darbuotojų: globos koordinatorių) asmenines kompetencijas, buvo 

vedami užsiėmimai, kurių tikslas – didinti gebėjimą susidoroti su patiriamomis emocijomis darbe ir efektyvesnis stresinių situacijų 

valdymas, krizinių situacijų atpažinimas ir valdymas, pagalbos teikimo galimybės ir informavimas (duomenys apie įvykdytą užsiėmimų 

skaičių 2020 m. pateikiami 28 lentelėje). 

Siekiant palaikyti ir suteikti reikiamą psichologo pagalbą globėjams (rūpintojams),  įtėviams ir jų šeimoms, buvo vedami grupiniai 

savipagalbos užsiėmimai, kurių tikslas – savo ir vaiko emocijų atpažinimas ir tinkamas jų išreiškimas, bendravimo ir auklėjimo įgūdžių 

tobulinimas,   pasidalinimas gerąja patirtimi, gebėjimas efektyviau spręsti iškylančius sunkumus (duomenys apie įvykdytą užsiėmimų 

skaičių 2020 m. pateikiami 28  lentelėje). 

Siekiant palaikyti ir suteikti reikiamą psichologo pagalbą globojamiems vaikams, buvo vedami grupiniai (terapiniai) užsiėmimai, 

kurių tikslas – vaikų iš globėjų šeimų gyvenimiškų įgūdžių ugdymas ir palaikymas, vertybių sistemos formavimas, savo emocijų 

atpažinimas ir tinkamas jų išreiškimas, bendravimo įgūdžių tobulinimas ir emocinės sveikatos stiprinimas (duomenys apie įvykdytą 

užsiėmimų skaičių 2020 m. pateikiami 28 lentelėje). 

Siekiant viešinti globą ir skatinti globėjų šeimų ir institucijų bendradarbiavimą, buvo organizuoti globos savaitės renginiai bei 

padėkos šventė-stovykla globėjams (rūpintojams) ir globojamiems vaikams ,,Mes kartu“, kurių tikslas – globos viešinimas, 

tarpinstitucinio bendradarbiavimo skatinimas, profesinis orientavimas, tarpusavio bendravimo ryšio stiprinimas, teigiamų emocijų 

išgyvenimas. 

 

Lentelė 28. Psichologinės pagalbos gavėjų skaičius                                                                                                                                           

Problemų grupė 

Suteiktų konsultacijų skaičius 

Globos centro pagalbos gavėjų skaičius 

Individuali

ų 

konsultacij

ų 

Grupini

ų 

konsult

acijų 

Vaikų ir paauglių 

skaičius 
Suaugusiųjų skaičius Šeimynų skaičius 

Globėjų 

šeimoje 

Artimo 

giminaičio 

šeimoje 

 

Globėjai 
Artimi 

giminaičiai 

Šeimynoje 

augantys 

vaikai 

Šeimynos 

dalyviai 

Asmenybės/ 

emocinės 
15 4 31 9 27 14 116 3 

Elgesio 2 3 4 1 8 2 22 - 
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Suicidiniai ketinimai - - - - - - - - 

Krizės 4 - 4 1 - 2 15 - 

Smurtas - - - - - - - - 

Priklausomybės - - - - - - - - 

Tėvystės įgūdžių stoka - - - - - - - - 

Soc. Įgūdžių stoka - - - - - - - - 

Patyčios - - - - - - - - 

Bendravimo 30 13 37 8 27 18 170 - 

Iš viso: 51 20 76 18 62 36 323 3 

 

RPBSPC Globos centras prisidėjo prie akcijos „16 dienų be smurto prieš moteris“ ir kartu su Radviliškio probacijos tarnybos 

darbuotoja kūrė ir išplatino lankstinuką „Nesirink smurto“, taip norint atkreipti visuomenės dėmesį į smurto artimoje aplinkoje apraiškas 

ir ugdyti nepakantumą smurtiniam elgesiui. Taip pat buvo dalintasi įvairia šviečiamąja, pagalbos galimybių bei kitokia su smurto 

apraiškomis susijusia informacija Facebook profilyje (Psichologė Rūta).  

Psichologas, siekdamas kelti kompetenciją ir tobulinti psichologui kaip specialistui reikalingus įgūdžius, dalyvavo kvalifikacijos 

kėlimo kursuose, mokymuose ir konferencijose, duomenys pateikiami 30 lentelėje. Taip pat dalyvavo Radviliškio rajono psichologų 

metodiniuose susitikimuose. 

 

Lentelė 29. Vykdytų veiklų/užsiėmimų duomenys 

Eil. Nr. Pavadinimas Veiklų skaičius 

1. 
Paskaitos – praktiniai užsiėmimai socialiniams darbuotojams: globos koordinatoriams  

2 

2. 
Paskaitos – praktiniai užsiėmimai globėjams (rūpintojams),  įtėviams ir jų šeimoms 

3 

3. 
Paskaitos – praktiniai užsiėmimai globojamiems vaikams 

4 
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Lentelė 30. Kvalifikacijos kėlimas                                                                                               

Tikslas Priemonės 

Pristatyta Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centro sukurti pagalbos 

nusikaltimų aukoms įrankiai: pagalbos nusikaltimų aukoms žemėlapis, 

nusikaltimų aukų teisių atmintinė, gidas nusikaltimų aukoms orientuotis 

baudžiamajame procese, vadovas kaip nukreipti aukas į pagalbą teikiančias 

organizacijas, nusikaltimų aukų poreikių individualaus vertinimo gairės.  

Seminaras „Gerosios praktikos teikiant paramą nusikaltimų 

aukoms: nukreipimai, informavimas, individualūs 

vertinimai" 

Nagrinėti, kas yra psichologinis atsparumas, kaip gyvenimo patirtis 

stiprina ar silpnina šį parametrą. Atkreipti dėmesį į savarankiškai 

atliekamus savęs stiprinimo pratimus ir bendrąsias strategijas. 

Mokymai „Globėjų ir globos centrų specialistų bendrųjų 

emocinių – psichologinių kompetencijų stiprinimas: 

psichologinis atsparumas, įveikiant kasdienius iššūkius“ 

Savipagalbos grupių bruožai, principai ir tikslai. Motyvacija lankyti 

savipagalbos grupę. Grupių organizavimas, vedėjo vaidmuo, metodikos. 

Mokymai GC darbuotojams: Savitarpio paramos 

(savipagalbos) grupių organizavimas ir vedimas budintiems 

globotojams, globėjams ir įtėviams 

Nagrinėti, kas yra psichologinis atsparumas, kaip gyvenimo patirtis 

stiprina ar silpnina šį parametrą. Atkreipti dėmesį į savarankiškai 

atliekamus savęs stiprinimo pratimus ir bendrąsias strategijas. 

Mokymai „Globėjų ir globos centrų specialistų bendrųjų 

emocinių – psichologinių kompetencijų stiprinimas: 

psichologinis atsparumas, įveikiant kasdienius iššūkius II“ 

Patirties ir įžvalgų dalinimasis kaip gerinti vaiko emocinę ir psichologinę 

gerovę bei socialinį funkcionavimą, padėti vaikams mokykloje, stiprinti 

darbuotojų kompetenciją. 

Nuotolinė konferenciją "Pasaulis vaiko akimis" 

Kaip reaguoti į stresines situacijas ir valdyti emocijas pandemijos metu. 

 

Mokymai „Emocijų atpažinimas ir streso valdymas“ 

 

Iš viso: suteiktos 1495 konsultavimo paslaugos ir  1087 informavimo paslaugų globėjams (rūpintojams), įtėviams ir kitiems asmenims. 

 

Iš viso: suteiktos 323 psichologinio konsultavimo paslaugos.                             

 

Iš viso globoje yra  160 vaikų: šeimoje: 137 vaikai; šeimynoje: 23 vaikai; institucijoje: 20 vaikų.  
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Lentelė 31. GLOBOS CENTRO 2020 M. VEIKLOS RENGINIAI, UŽSIĖMIMAI 

Eil. 

Nr. 
Data Renginio pavadinimas Trukmė Renginio vieta Pastabos 

I ketv. 

1. 2020-02-12 
„Bendravimas. Renkuosi: 

kompromisas ar konfliktas“ 
3 val Globos centras 8 dalyviai 

2. 2020-02-20 „Nirvana fitness“ 1,5val. 
RPBSPC 

 
9 dalyviai 

3. 2020-03-02 
„“Skirtingi amžiaus tarpsniai- 

skirtingi iššūkiai globėjams“. 
2 val. Maironio18, Radviliškis 9 dalyviai 

4. 2020-03 -05 „Nirvana fitness“ 1,5 val. Globos centras 6 dalyviai 

II ketv. 

6. 2020-06-08 
Praktinė paskaita būsimiems 

globėjams ir įtėviams. 
3 val. Globos centras 5 dalyviai 

7. 2020-06-29 
„Streso įveikos strategijos ir 

psichologinis atsparumas.“ 
6 val. Maironio 18, Radviliškis 8 dalyviai 

8. 2020-06-30 

Terapinis užsiėmimas 

šeimynoje „Linksmasis 

traukinukas“ 

3 val. J. Biliūno g. 1, Radviliškis 7 dalyviai 

III ketv. 

9. 2020-07-02 

Terapinis užsiėmimas 

šeimynoje „Jaukumo 

liepsnelė“ 

3 val. 
Lauko g. 19, Raudondvaris, 

Radviliškio raj. 
8 asmenys 

10. 2020-07-03 

Terapinis užsiėmimas 

šeimynoje „Ritos 

vaivorykštė“ 

3 val. 
Palonų g. 71, Palonų k., 

Radviliškio raj. 
5 asmenys 

11. 2020-07-07 
Terapinis užsiėmimas 

šeimynoje „Saulės spindulys“ 
3 val. Taikos g. 28, Radviliškis 7 asmenys 

12. 2020-07-10 Padėkos šventė-stovykla 6 val. Stovyklavietė „Arimaitis“ 108 asmenys 
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Lentelė 32. POZYTIVIOS TĖVYSTĖS MOKYMAI GLOBĖJAMS (RŪPINTOJAMS 

Nr. Data Pavadinimas Trukmė Vieta Dalyviai 

1. 
2020-02-12 iki 

 2020-06-29 

Radviliškio rajono savivaldybės 

Bendruomeninių šeimos namų 

mokymai ,,Pozityvios tėvystės 

įgūdžių ugdymas“ 

36 val. 

Radviliškio 

parapijos 

bendruomenės 

socialinių paslaugų 

centras, Maironio 

8A, Radviliškis 

9 asmenys 

 

„Mes kartu“ 

13. 2020-08-07 

Edukacinis-terapinis 

užsiėmimas žirgyne „Margas 

ponis“ 

3 val. 
Kruojos g. 51, Dvariškių k., 

Pakruojo raj. 
30 vaikų 

14. 2020-08-20 

Mokomasis užsiėmimas 

globojamiems vaikams 

„Išbandyk save“ su krašto 

savanoriais. 

5 val. 
 

GC, miesto parkas 
26 vaikai 

15. 2020-09-03 
Išvyka globėjams ir vaikams į 

mini Zoo „Raiba plunksna“ 
3 val. 

Šiaulių raj. Kairių sen. 

Bertužių km. Atžalyno g. 36 
9 asmenys 

16. 2020-09-11 
Projektas su Mix Jaunimo 

klubu, batutų parkas 
5 val. Eibariškių parkas 38 vaikai 

IV ketv. 

17. 2020-10-14 

Seminaras globėjams tema 

„Kaip efektyviai auklėti 

vaikus“. Vedė psichologas T. 

Lagūnavičius. 

3 val. 
Nuotoliniu būdu Zoom 

programėlė. 
8 asmenys 

18. 2020-10-15 

Seminaras globėjams tema 

„Kaip efektyviai auklėti 

vaikus“. Vedė psichologas T. 

Lagūnavičius 

3 val. 
Nuotoliniu būdu Zoom 

programėlė 
7 asmenys 
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Lentelė 33. GLOBOS IR ĮVAIKINIMO VIEŠINIMAS, ANKETAVIMAS 

 

Lentelė 34. GLOBOS CENTRO VEIKLOS VIEŠINIMAS VIEŠOJOJE ERDVĖJE (STRAIPSNIAI, LAIDOS) 

Eil. 

Nr. 
Data Pavadinimas Patalpintas 

1. 2020-01-25 Tik tai, kas tikra. II laida. Apie globą Radviliškio rajone. TV8 televizijos laida 

2. 2020-07-02 Globėjų savaitės minėjimas RPBSPC Globos centre 
www.rpbspc.lt 

www.radviliskis.lt 

www.radviliskionaujienos.lt 

Radviliškio parapijos bendruomenės 

socialinių paslaugų centro Globos 

centras Facebook profilis 

3. 2020-07-13 
Šilčiausi padėkos žodžiai Radviliškio rajono globėjams - šventėje „Mes 

kartu“ 

4. 2020-07-15 RPBSPC Globos centro padėkos šventė-stovykla „Mes kartu“ 

5. 2020-07-20 Viešinimo akcija Radviliškio rajone 

6. 2020-07-20 Padėkos globėjams (rūpintojams) 

Nr. Data Vieta Veikla 

1. 2020-07-08 
Šeduvos miestelis Atliktas anketavimas, išdalinta atributika apie globą,  Globos centrą ir  vykdomą 

veiklą. 

2.  2020-07-08 
Baisogalos miestelis Atliktas anketavimas, išdalinta atributika apie globą,  Globos centrą ir  vykdomą 

veiklą. 

3. 2020-08-14 
Šniūraičių kaimas Atliktas anketavimas, išdalinta atributika apie globą,  Globos centrą ir  vykdomą 

veiklą. 

4. 2020-08-14 
Tyrulių kaimas  Atliktas anketavimas, išdalinta atributika apie globą,  Globos centrą ir  vykdomą 

veiklą. 

5. 2020-08-21 
Alksniupių kaimas Atliktas anketavimas, išdalinta atributika apie globą,  Globos centrą ir  vykdomą 

veiklą. 

6. 2020-08-21 
Raudondvario kaimas Atliktas anketavimas, išdalinta atributika apie globą,  Globos centrą ir  vykdomą 

veiklą. 

7. 2020-08-21 
Pakalniškių kaimas Atliktas anketavimas, išdalinta atributika apie globą,  Globos centrą ir  vykdomą 

veiklą. 

http://www.rpbspc.lt/
http://www.radviliskis.lt/
http://www.radviliskionaujienos.lt/
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7. 2020-07-23 
Socialinė darbuotoja nuskriausto vaiko poelgio niekaip negali pamiršti: tai 

buvo pats baisiausias dalykas. (Straipsnis apie globą) 
Delfi portalas 

8. 2020-07-23 
Globėjų ieškanti S. Lapinskaitė: sunku kai neturi nuo ko atsispirti, todėl 

svarbu nenuteisti. 
15 min. portalas 

9. 2020-07-28 Socialinis darbas matomas viešoje erdvėje www.rpbspc.lt 

www.radviliskis.lt 

www.radviliskionaujienos.lt 

Radviliškio parapijos bendruomenės 

socialinių paslaugų centro Globos 

centras Facebook profilis 

10. 2020-08-10 RPBSPC Globos centro išvyka-terapinis užsiėmimas 

11. 2020-08-21 RPBSPC Globos centro užsiėmimas „Išbandyk save“ 

12. 2020-09-04 RPBSPC Globos centro išvyka į Raiba plunksna 

 

Lentelė 35. GLOBOS CENTRO SKELBIMAI/PLAKATAI 

Eil. 

Nr. 
Data Pavadinimas Patalpinta 

1. 2020-01-27 Kviečiame į savipagalbos užsiėmimas 

www.rpbspc.lt 

www.radviliskis.lt 

www.radviliskionaujienos.lt 

Radviliškio parapijos 

bendruomenės socialinių 

paslaugų centro Globos centras 

Facebook profilis 

2. 2020-02-04 Nirvana Fitness užsiėmimas 

3. 2020-02-04 Kviečiame į GIMK mokymus 

4. 2020-02-11 Kviečiame tapti globėjais 

5. 2020-02-27 Skirtingi amžiaus tarpsniai – skirtingi iššūkiai tėvams (globėjams) 

6. 2020-03-31 Globos centro paslaugos 

7. 2020-07-02 Padėkos šventė-stovykla „Mes kartu“ 

8. 2020-08-06 Kviečiame tapti globėjais 

9. 2020-08-06 Išbandyk save 

10. 2020-08-26 GIMK mokymų grupė 

11. 2020-09-17 Mokomės suprasti save ir pagerinti bendravimą su globojamu vaiku 

12. 2020-10-08 Kaip efektyviai auklėti vaikus 

13. 2020-11-13 Reagavimas į sunkumus 

14. 2020-12-03 Žinantiems, abejojantiems, bijantiems. Kaip būti su vaiku? 

15. 202-12-18 Kalėdinės dirbtuvėlės namuose 

 

http://www.rpbspc.lt/
http://www.radviliskis.lt/
http://www.radviliskionaujienos.lt/
http://www.rpbspc.lt/
http://www.radviliskis.lt/
http://www.radviliskionaujienos.lt/
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RADVILIŠKIO PARAPIJOS BENDRUOMENĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 

GLOBOS CENTRO  

2018 M., 2019 M. IR 2020 M.  

SUTEIKTŲ PASLAUGŲ PALYGINIMAS 

 

Paveikslas  23. 
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Paveikslas  24. 

Paveikslas  25. 
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8.REZULTATŲ RODIKLIAI 

 

Lentelė 36. Paslaugų rodikliai (Bendrosios socialinės paslaugos). 

Paslaugų rūšys 

Paslaugų 

gavėjų 

skaičius 

2018 m. 

Suteiktų 

paslaugų 

skaičius 

2018 m. 

Paslaugų 

gavėjų 

skaičius 

2019 m. 

Suteiktų 

paslaugų 

skaičius 

2019 m 

Paslaugų 

gavėjų 

skaičius 

2020 m. 

Suteiktų 

paslaugų 

skaičius 

2020 m 

Pokytis 

paslaugų gavėjų 

2019 m./ 

2020 m. 

Pokytis 

suteiktų 

paslaugų  

2019 m./ 

2020 m. 

Informavimas, 

konsultavimas 

640 863 540 1091 860 1020 59 % -7 % 

Tarpininkavimas ir 

atstovavimas 

264 357 443 934 363 626 -18 % -33 % 

Transporto 

organizavimas 

(konsultavimas) 

271 271 277 277 170 170 -39 % -39 % 

Transporto 

organizavimas 

(vežimas) 

200 200 189 188 108 107 -43 % -43 % 

TPP  

sutartys 

334 334 390 390 332 347 -15 % -11 % 

Sociokultūrinės 

paslaugos renginiai 

20 21 41 41 48 33 17 % -20 % 

AV posėdžiai     0 342 0 781 0 643 - -18 % 

Globos centras 

(paslaugos 

globėjams) 

0 1747 0 2451 0 2731 - 11 % 

Bendrųjų 

socialinių 

paslaugų skaičius: 

2733 4192 1867 6225 3830 6623 105 % 6 % 
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Lentelė 37. Paslaugų rodikliai (Specialiosios socialinės paslaugos). 

Paslaugų rūšys 

Paslaugų 

gavėjų 

skaičius 

2018 m. 

Suteiktų 

paslaugų 

skaičius 

2018 m. 

Paslaugų 

gavėjų 

skaičius 

2019 m. 

Suteiktų 

paslaugų 

skaičius 

2019  m. 

Paslaugų 

gavėjų 

skaičius 

2020 m. 

Suteiktų 

paslaugų 

skaičius 

2020  m. 

Pokytis 

paslaugų 

gavėjų 

2019 m./ 

2020 m. 

Pokytis 

suteiktų 

paslaugų  

2019 m./ 

2020 m. 

Pagalba į namus 376 24392 317 19447 306 15362 -4% -21% 

Dienos socialinė gl. 39 15498 44 16331 30 14040 -32% -14% 

Slaugos paslaugos 20 4713 17 4140 21 4048 24% -2% 

Masažas  33 260 16 427 21 420 31% -2% 

Kineziterapija 16 180 13 308 21 275 62% -11% 

Socialinių įgūdžių 

ugdymo ir (ar) 

palaikymo ir 

atkūrimo paslauga 

1100 19653 781 17574 824 9565 6% -46% 

Vaikų dienos 

centras 

40 7520 41 20458 48 17724 17% -13% 

Specialiosios 

socialinių 

paslaugų skaičius: 

1584 64696 1998 80533 1519 64309 -24% -20% 

 

2020 m. rezultatų apibendrinimas 

Per 2019 m. RPBSPC suteikta 91 933 paslaugos, o paslaugų gavėjų skaičius – 3882. 2020 metais paslaugų gavėjų skaičių ir 

suteiktų paslaugų skaičių įtakojo neeilinė situacija pasaulyje ir Lietuvoje: karantinas bei epidemiologinė situacija. Lyginant 2020 m. 

su 2019 m. stebimas suteiktų paslaugų skaičiaus sumažėjimas: 2020 m. – 70 932 ( - 23%), tačiau stebimas padidėjąs paslaugų gavėjų 

skaičius – 6161 ( 59 %).  

2020 m. vienam paslaugų gavėjui vidutiniškai teko 12 paslaugų, 2019 m. – 24 paslaugos, 2018 m. – 11 paslaugų, 2017 m. – 18 

paslaugų, o 2016 m. – 17 paslaugų. 
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9.PROJEKTINĖ VEIKLA 

 

Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centras - mišrių socialinių paslaugų įstaiga, teikianti skirtingų rūšių 

paslaugas įvairioms klientų grupės vienos įstaigos bazėje. RPBSPC ne tik teikia įvairias paslaugas, bet ir vykdo projektinę veiklą:  

1. „Integralios socialinės globos ir slaugos pagalba į namus Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-02-0002“. Projekto tikslas – teikti kokybišką 

integralios socialinės globos ir slaugos pagalbos į namus neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims bei konsultacinę pagalbą juos 

prižiūrintiems artimiesiems Radviliškio rajone. Šiuo projektu siekiama padėti senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims  su 

sunkia negalia, palaikyti ryšį su aplinka, pasirūpinti savimi ir tenkinti kasdienius poreikius, didinti savarankiškumo galimybes, padėti 

įveikti socialinę atskirtį, kad būtų išvengta ilgalaikės institucinės socialinės globos. Projekto trukmė: 2016-05-16 iki 2021-12-31. 2020 

metais projekto veiklos įgyvendinti panaudota 49 206,00 Eur. 

2. Vaikų dienos centras „Ąžuoliukas“ (pradėtas vykdyti nuo 2014 m. balandžio mėn. ir skirtas vaikams, lankantiems dienos centrą, 

2020 m. gautas finansavimas projekto įgyvendinimui – 13 042,00 Eur) ir Vaikų dienos centras „Gandriukas“ (2020 m. gautas 

finansavimas projekto įgyvendinimui – 12 610,00 Eur, projektas pradėtas vykdyti nuo 2018 m. spalio mėn. ir skirtas vaikams, 

lankantiems dienos centrą). Sudarytos tinkamos sąlygos turiningai praleisti laisvalaikį, užsiimti įdomia ir kūrybinga veikla. Į projektų 

įgyvendinimo veiklas įtraukti savanoriai, tėvai. Vaikų dienos centruose sudarytos sąlygos vaikų socializacijai, komunikavimo įgūdžių 

tobulinimui, bendrų žaidimų, renginių, išvykų metu, ugdant jaunus žmones, pasiruošusius ir gebančius integruotis į visuomenę, 

mokančius pajausti bendrystės jausmą, kūrybinį džiaugsmą. 

4. Vaikų gerovės ir saugumo didinimo, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimo bei prieinamumo plėtra Nr. 

08.4.1-ESFA-V-405-02-0001. Projekto tikslas įveiklinti RPBSPC Globos centro veiklą ir didinti paslaugų teikimą globojamiems 

(rūpinamiems) įvaikintiems vaikams, globėjams, įtėviams, šeimynų dalyviams ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams. 

Projekto trukmė nuo  2018-10-30 iki 2022-12-31. 2020 metams projekto veikloms įgyvendinti panaudota 41 246,00 Eur. 

5. Vaikų socializacijos ir poilsio programa. Projekto tikslas – skatinti teigiamą visuomenės požiūrį į globą ir įvaikinimą, 

globojamų ir įvaikintų vaikų savivertės stiprinimas, emocijų pažinimas ir valdymas, savo tapatumo atradimas ir individualumo 

priėmimas, bendravimo ir bendradarbiavimo skatinimas. Projekto trukmė nuo 2020-06-01 iki 2020-08-31. 2020 m. gautas finansavimas 

projekto įgyvendinimui – 1 060,00 Eur. 

6. Jaunimo savanoriška tarnyba. Projekto tikslas – sudaryti sąlygas jauniems žmonėms dalyvauti savanoriškoje veikloje, įgyti 

asmeninių, socialinių, profesinių kompetencijų ir darbo patirties. 
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7. „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą‘‘. Nuo 2017 m. rugsėjo mėn. RPBSPC dalyvauja 

projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“. Projekto tikslas – Europos socialinių paslaugų 

kokybės sistemos diegimas įstaigoje, siekiant įgyti EQUASS Assurance sertifikatą ir 2019-04-17 RPBSPC įgijo EQUASS Assurance 

sertifikatą paslaugai – socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo iki 2022-04-17. 

8. Partneriai. Radviliškio rajono savivaldybės Bendruomeniniai šeimos namai (BŠN). Nuo 2017-01-16 RPBSPC dalyvauja projekte 

ir vykdo šias veiklas: paslaugų šeimai organizavimas ir koordinavimas; potencialios tikslinės grupės informavimas, konsultavimas apie 

kompleksiškai teikiamas paslaugas šeimai, įtraukimo į paslaugas priemonių vykdymą, tikslinių grupių informavimas apie kitas aktualias 

savivaldybėje teikiamas paslaugas bei vykdomas programas. 

 

                   
10.PARAMA 

 

Pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą, asmenys gali sumokėto pajamų mokesčio dalimi (iki 2 procentų) paremt i 

kurią nors pasirinktą organizaciją, galinčią būti paramos gavėju.  

Paveikslas  26. 
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 Lyginant 2019 m. su 2020 m. nors ir procentų skaičius iš 2%  sumažėjo iki 1,2 % pajamos padidėjo– 34 %. 

 Parama iš fizinių asmenų – 0,00 Eur. 
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10. PADĖKOS 

 

Atsižvelgiant į neeilinę padėtį 2020m. (karantinas ar epidemiologinė situacija) renginiai nevyko, dėl to ir nebuvo padėkų.  

 

 
12.KITA VEIKLA 

 

 RPBSPC direktorė 2020 m. buvo įtraukta į Radviliškio rajono savivaldybės administracijos komisijas ir tarybas: 

1. Radviliškio rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisija (2019-11-21 Radviliškio rajono tarybos sprendimas Nr. T-136). 

2. Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų vertinimo ir atrankos komisija (Radviliškio rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2019-11- įsakymas) 

3. Socialinių paslaugų srities darbuotojų darbo veiklos specifikai įvertinti darbo grupė (Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019-10-14 

įsakymas Nr. A1-612) 

4. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, paraiškų vertinimo 

komisija (Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-05-16 įsakymas Nr. A-461-(8.2)) 

5. Radviliškio rajono savivaldybės vaikų socializacijos ir poilsio programų vykdytojams finansavimo paskirstymo komisija (Radviliškio 

rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-04-12 įsakymas Nr. A-362-(8.2)) 

6. Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisija (Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 

2017-11-07 įsakymas Nr. A-1131-(8.2)) 

7. Radviliškio rajono savivaldybės Šeimų taryba. 

RPBSPC direktorės pavaduotoja 2020 m. buvo įtraukta į Radviliškio rajono savivaldybės administracijos komisijas:  

1. Dėl asmenų siuntimo į socialinės globos įstaigas ir asmenų apgyvendinimo savarankiškuose gyvenimo namuose komisijoje. 

2. Radviliškio rajono savivaldybės tarpinstitucinės grupės bendram darbui su šeimomis. 

RPBSPC PŠT vedėja socialinėms paslaugoms (pagalba į namus) Edita Einingienė 2020 m. buvo įtraukta į Radviliškio 

rajono savivaldybės administracijos komisijas: 
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1. Radviliškio rajono savivaldybės administracijos neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijoje. 

2. Radviliškio miesto seniūnijos socialinės paramos taryboje. 

 

 

Parengė: 

Direktorė Rita Pranė Vilimaitė 

Direktorės pavaduotoja socialinėms paslaugoms Žydrūnė Plungienė 

Vyr. buhalterė Inga Pocienė 

PŠT vedėja socialinėms paslaugoms (darbui su šeimomis) Milda Mockaitytė-Cicilionienė 

PŠT vedėja socialinėms paslaugoms (pagalba į namus) Edita Einingienė 

Vyr. socialinė darbuotoja Jelena Vyšniauskienė 

Globos centro veiklų vadovas Samanta Lapinskaitė 

Vyr. ūkio specialistė Ramunė Bartkienė 

Viešųjų pirkimų specialiste Laima Skiriuvienė 

Personalo specialistė Inga Stuokaitė-Jagelienė 
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