PATVIRTINTA
Skuodo rajono savivaldybės
Barstyčių vaikų globos namų direktoriaus
2018 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V1-42
SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS BARSTYČIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ
2018 METŲ VEIKLOS PLANAS
1. BEDNROJI DALIS
Skuodo rajono savivaldybės Barstyčių vaikų globos namai (toliau – Globos namai) yra
stacionari socialinių paslaugų įstaiga, teikianti globos (rūpybos), ugdymo, socialines ir asmens
sveikatos priežiūros paslaugas tėvų globos netekusiems vaikams nuo gimimo iki 18 metų, o jei
vaikas mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą
– iki 21 metų, kuriems nustatyta laikinoji arba nuolatinė globa (rūpyba), arba laikinai vaikų globos
namuose apgyvendintiems vaikams tol, kol bus išspręstas jų grąžinimo tėvams arba globos
(rūpybos) nustatymo klausimas.
Globos namuose teikiamos bendrosios socialinės paslaugos ir specialiosios socialinės
paslaugos pagal Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d.
įsakymu Nr. A1-93 patvirtintą socialinių paslaugų katalogą.
Eil.
Nr.

Kodas
SPIS-e

Paslaugos pavadinimas
Bendrosios socialinės paslaugos

1.
2.
3.
4.
6.
7.

201
202
203
218
207
200

8.
422
423
9.
432

Informavimas
Konsultavimas
Tarpininkavimas ir atstovavimas
Aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne
Sociokultūrinės paslaugos
Kitos bendrosios socialinės paslaugos
Specialiosios socialinės paslaugos
Trumpalaikė socialinė globa
Vaikai, laikinai likę be tėvų globos
Socialinės rizikos vaikai ar vaikai iš socialinės rizikos šeimų
Ilgalaikė socialinė globa
Be tėvų globos likę vaikai, kuriems nustatyta nuolatinė globa

2018 m. pradžioje Globos namuose gyveno 25 vaikai, iš jų 13 mergaičių ir 12 berniukų. 18
vaikų nustatyta nuolatinė globa, 7 – laikinoji.
Du vaikai lanko Barstyčių ikimokyklinio ugdymo įstaigą.
Mokyklinio amžiaus vaikai (22) ir yra ugdomi šiose mokyklose:
1. Barstyčių pagrindinėje mokykloje (17)
2. Plungės specialiojo ugdymo centre (1)
3. „Diemedžio“ ugdymo centre Švėkšnoje (1)
4. Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centre (1)

5. Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras (1)
6. Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras (1).
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Vaikų skaičius 2017 m. sausio 1 d.
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7. VEIKLOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS
Tikslas - teikti socialinės globos normas atitinkančią ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą
likusiems be tėvų globos vaikams.
Uždaviniai:
1. Organizuoti tinkamą likusio be tėvų globos vaiko apgyvendinimą ir paskirti jo poreikius
atitinkančias paslaugas.
2. Teikti socialinę globą vaikui sukuriant artimą šeimai namų aplinką.
3. Užtikrinti globojamo vaiko vystymosi poreikius.
4. Užtikrinti vaiko palydėjimą į savarankišką gyvenimą.
5. Užtikrinti globojamiems vaikams įstaigoje tinkamą fizinę aplinką.
6. Užtikrinti, kad paslaugas vaikams teiktų kvalifikuotas personalas.
7. Užtikrinti tinkamą valdymą ir administravimą.
Eil.
Nr.
1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Uždaviniai ir priemonės

Įvykdymo
Atsakingi asmenys
terminas
Organizuoti tinkamą likusio be tėvų globos vaiko apgyvendinimą ir paskirti jo
poreikius atitinkančias paslaugas.
Siekiant visapusiško ir išsamaus problemų 2018 m.
Direktorius, vyriausiasis
sprendimo, tęsti projekto „Kūrybinės
socialinis
darbuotojas,
jungtys Barstyčių vaikų globos namuose“
socialiniai
darbuotojai,
metu sukurto klubo veiklą.
socialinių
darbuotojų
padėjėjai
Kiekvienam globojamam vaikui atlikti Per 1 mėn. po Vyriausiasis
socialinis
išsamų ir visapusišką poreikių vertinimą.
apgyvendinimo darbuotojas,
socialiniai
darbuotojai, psichologas,
bendrosios
praktikos
slaugytojas
Kiekvienam
vaikui
pagal
įvertintus Per 1 mėn. po Vyriausiasis
socialinis
poreikius sudaryti individualų socialinės apgyvendinimo/ darbuotojas,
socialiniai
globos planą (ISGP)/ vykdyti nuolatines kas 6 mėn.
darbuotojai, psichologas,
ISGP peržiūras.
bendrosios
praktikos
slaugytojas
Sudaryti tinkamas sąlygas vaikams lankyti Nuolat,
Vyriausiasis
socialinis
švietimo, neformalaus ugdymo, sveikatos pagal darbo su darbuotojas,
socialiniai
priežiūros, kultūros įstaigas bei dalyvauti globotiniais
darbuotojai
bendruomenės gyvenime.
veiklos planą.
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1.5.
2.
2.1.

2.2.

3.
3.1.

3.2.
3.3.

4.
4.1.

4.2.

4.3.

5.
5.1.

5.2.

6.
6.1.

Atlikti globotinių mokymosi rezultatų Pasibaigus
Vyriausioji
socialinė
analizę.
semestrams.
darbuotoja
Teikti socialinę globą vaikui sukuriant artimą šeimai namų aplinką.
Sukurti ir užtikrinti vaikų poreikius Nuolat
Vyriausiasis
socialinis
atitinkančią saugią aplinką.
darbuotojas,
socialiniai
darbuotojai
Tobulinti maitinimo organizavimo tvarką 2018 m.
Direktorius, vyriausiasis
šeimynose
suteikiant
daugiau
socialinis
darbuotojas,
savarankiškumo bei kuo labiau įtraukiant
socialiniai darbuotojai
vaikus į šį procesą.
Užtikrinti globojamo vaiko vystymosi poreikius.
Sukurti vaikams palankią ugdymosi aplinką, Nuolat
Vyriausiasis
socialinis
sudaryti sąlygas susikaupti pamokų ruošai,
darbuotojas,
socialiniai
užtikrinti savalaikį kanceliarinių priemonių
darbuotojai
tiekimą, naudojimąsi kompiuteriu.
Tinkamai ir laiku organizuoti/teikti vaikams Nuolat
Bendrosios
praktikos
sveikatos priežiūros paslaugas.
slaugytojas
Padėti vaikams palaikyti ryšius su Nuolat
bei Vyriausiasis
socialinis
biologiniais tėvais ir artimaisiais.
pagal darbo su darbuotojas,
socialiniai
globotiniais
darbuotojai, psichologas
veiklos planą
Užtikrinti vaiko palydėjimą į savarankišką gyvenimą.
Sudaryti sąlygas vyresniems vaikams 2018 m.
Direktorius, vyriausiasis
disponuoti kišenpinigiais ir rūbų pirkimui
socialinis
darbuotojas,
skirtais pinigais juos pervedant į jų asmeninę
socialiniai darbuotojai
sąskaitą banke.
Sukurti sistemą, sudarančią galimybę 2018 m.
Direktorius, vyriausiasis
būtiniausiems poreikiams nepanaudotus
socialinis darbuotojas
vaiko pinigus, taupyti asmeninėje vaiko
sąskaitoje.
Padėti vaikams įgyti socialinių ir Pagal darbo su Vyriausiasis
socialinis
savarankiško gyvenimo įgūdžių.
globotiniais
darbuotojas,
socialiniai
veiklos planą
darbuotojai,
socialinių
darbuotojų padėjėjai
Užtikrinti globojamiems vaikams įstaigoje tinkamą fizinę aplinką.
Sukurti šeimynose jaukią namų aplinką, 2018 m.
Vyriausiasis
socialinis
inicijuoti
reikalingų
baldų,
buitinės
darbuotojas,
socialiniai
technikos, namų tekstilės įsigijimą.
darbuotojai
Sudaryti sąlygas vaikams auginti naminį 2018 m.
Direktorius, vyriausiasis
gyvūnėlį.
socialinis
darbuotojas,
socialiniai darbuotojai
Užtikrinti, kad paslaugas vaikams teiktų kvalifikuotas personalas.
Formuoti pareigybių struktūrą, kurioje Nuolat
Direktorius
tiesiogiai su vaikais dirbantis personalas
sudarytų ne mažiau kaip 63 proc. darbuotojų.
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6.2.

6.3.

7.
7.1.

Įstaigai nesuradus psichologo spręsti 2018 m.
problemą bendradarbiaujant su kitomis
institucijomis.
Sudaryti
sąlygas
darbuotojams
kelti Nuolat, pagal
kvalifikaciją.
kvalifikacijos
kėlimo planą
Užtikrinti tinkamą įstaigos valdymą ir administravimą.
Atitikti įstaigai išduotų leidimų-higienos Nuolat
pasų ir licencijų turėtojams keliamus
reikalavimus.

7.2.

Organizuoti pasitarimus su darbuotojais,
bendradarbiauti su mokyklų, VTAS ir kt.
institucijų atstovais pagal poreikį.

7.3.

Parengti trūkstamus ir atnaujinti esamus
tvarkų aprašus.
Puoselėti esamus bei užmegzti naujus ryšius
su rėmėjais.

7.4.

Direktorius

Direktorius

Direktorius,
vyriausioji
socialinė
darbuotoja,
bendrosios
praktikos
slaugytojas
Esant poreikiui, Direktorius, vyriausiasis
ne rečiau kaip 1 socialinis
darbuotojas,
k. per mėn.
socialiniai
darbuotojai,
psichologas
2018 m.
Direktorius, vyriausiasis
socialinis darbuotojas
Nuolat
Direktorius

8. PLANUOJAMOS LĖŠOS 2018 M. VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMUI
Įstaigos finansavimą sudaro:
1. Savivaldybės biudžeto lėšos
2. Valstybės biudžeto lėšos (4 BSI dydžio globos (rūpybos) išmoka per mėnesį už 1 išlaikomą
vaiką)
3. Parama
4. Alimentai
Planą rengė:
Direktorė Renata Kašinskienė
____________________

4

