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GLOBOS CENTRO 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS 

  

 

I. TIKSLAI IR ĮGYVENDINAMOS PROGRAMOS 

 

Globos centro 2019 metų pagrindiniai veiklos tikslai: 

1. Efektyvinti socialinių globėjų ir įtėvių paiešką. 

2. Vykdyti vaikų globos gerosios patirties sklaidą. 

3. Stiprinti Jurbarko rajono globėjų ir įtėvių bendruomenę. 

 

Vykdant globos centro funkcijas, įgyvendinama Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo 

tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. birželio 1 d. įsakymu 

Nr. BV-66 patvirtinta Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos 

namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programa (GIMK). 

 

II. VEIKLOS PRIORITETAI 

 

Pagrindiniai prioritetai 2019 metams: 

1. Visuomenės švietimas globos ir įvaikinimo klausimais. 

2. Kokybiškos pagalbos teikimas globėjams ir įtėviams.  

 

III. PLANUOJAMI PROJEKTAI, PARTNERYSTĖS PLĖTRA, VYSTYMAS 

 

2019 metais planuojama vystyti partnerystę su: 

1. Skalvijos namais, užmezgant santykius dėl tolimesnių bendrų veiklų/akcijų/projektų vaikų 

globos srityje.  

2. Jurbarko rajono krašto laikračiais ,,Šviesa“ ir ,,Mūsų laikas“ dėl reguliaraus globos gerosios 

patirties sklaidos didinimo.  

3. Atviru jaunimo centru, Jurbarko skautija, jaunaisiais šauliais organizuojant vasaros dienos 

stovyklą globėjų ir įtėvių šeimoms.  

4. Šakių socialinių paslaugų centru, Tauragės vaikų globos namų ,,Šaltinėlis“ globos centru, 

Šilalės rajono socialinių paslaugų namais, organizuojant visų globos centre dirbančių 

specialistų superviziją.   

Projektai  2019 metais: 

1. Dalyvavimas jungtiniame projekte ,,Tvaraus perėjimo nuo institutinės globos prie šeimoje 

ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje Nr. 08.4.1- 

ESFA-V-405-01-0001 Bandomosios budinčių globotojų veiklos užtikrinimo paslaugos 

Tauragės regione“ .  

2. Projekto „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) 

kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001“  

įgyvendinimas.  

 



IV. ŽMOGIŠKIEJI IR KITI REIKALINGI IŠTEKLIAI 

 

Globos centro veikloms vykdyti reikalingi žmogiškieji ištekliai:  

 globos centro specialistai (3 darbuotojai) ir savanoriai (5 žmonės). 

Kiti reikalingi ištekliai: 

 projektų (3 430 Eur) bei įstaigos lėšos (1 080 Eur); 

 rėmėjų parama maisto produktais, dovanomis globėjams. 

 

V. VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS 

 

2019 metų pagrindinės veiklos efektyvumo didinimo priemonės: 

1. Paslaugos kokybės vertinimo įrankio sukūrimas, kuris suteiktų galimybę parodyti paslaugos 

naudą paslaugos gavėjui.  

2. Paslaugos organizavimo bei teikimo dokumentų peržiūra kartą metuose, naujų kūrimas, 

atnaujinimas, tobulinimas.  

 

VI. PLANUOJAMI PASIEKTI PAGRINDINIAI VEIKLOS RODIKLIAI 

 

Kiekybiniai veiklos rodikliai: 

1. Visų besikreipiančių paslaugų gavėjų informavimo ir konsultavimo poreikio patenkinimas  

– 100 % 

2. Esamų globėjų vieną kartą per metus aplankymas - 100% 

3. GIMK pagrindinių mokymų pravedimas - 1 grupė per metus. 

4. Savipagalbos grupių globėjams ir įtėviams organizavimas - 4 grupės per metus.  

5. Renginiai globėjams ir įtėviams, jų kaip bendruomenės kūrimui - 2 renginiai per metus. 

Kokybiniai rodikliai:  

1. Mokymų ir savipagalbos grupių dalyvių pasitenkinamas gautomis paslaugomis sieks  80 % 

2. Globos centro darbuotojų darbo kokybės įvertinimas, paslaugų gavėjų vertinimu sieks 75% 

 

 

 

 



Globos centro  2019  metų veiklos tikslų įgyvendinimo planas 

 

Priemonės 

kodas 
Uždaviniai 

Padalinio veiksmo 

pavadinimas 

Proceso ir / ar indėlio vertinimo 

kriterijai, mato vienetai ir 

reikšmės 

Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas 
Asignavimai 

 Strateginio veiklos plano tikslas TEIKIAMŲ PASLAUGŲ VERTĖS AUGIMAS 

 1.1.1 

  

  

Organizuoti 

supervizijas globos 

centrų darbuotojams  

Superizoriaus paieška, 

bendradarbiavimas su kitais 

globos centrais dėl bendro 

supervizijos pirkimo 

 6 susitikimai  Globos centro 

specialistai  

 2019-12-31 Įstaigos lėšos 

160 € 

Partnerių lėšos 

200 € 

 

1.1.3. Kelti profesinę 

kompetenciją paslaugų 

gavėjų konsultavimo 

srityje 

Atvejo analizės grupės 

susitikimų globos centro 

specialistams 

organizavimas, kviečiant 

kitų globos centrų 

specialistus 

2 susitikimai 

dalyvių skaičius 20 

GIMK 

specialistė  

 2019-12-31   0 

Kvalifikacijos kėlimas apie 

darbą su elgesio ir emocijų 

sutrikimų turinčiais vaikais 

bei konsultavimo gebėjimų 

motyvuojant globojamus 

vaikus mokytis stiprinimas 

 20 valandų Globos 

koordinatorė  

 2019-12-31 Įstaigos lėšos 

160 € 

1.4.1. Įsigyti globos centro 

specialistų darbo 

vietoms skirtus baldus, 

kompiuterius 

Baldų ir kompiuterinės 

technikos paieška. 

Darbo stalai 2 vnt.  

Darbo kėdės 2 vnt. 

Spinta rūbams 1 vnt. 

Spinta su užraktu byloms 1 vnt. 

Minkšti baldai konsultacijoms 1 

komplektas. 

Kompiuteris su programine įranga 

2 vnt. 

Globos centro 

specialistai 

Ūkio dalies 

vedėjas 

2019-06-01 Projekto lėšos 

3345 € 



Daugiafunkcinis įrenginys 1vnt.  

1.5.1. Skleisti globos gerąją 

patirtį per publikacijas 

ir  informacines 

žinutes internetinėje 

erdvėje ir spaudoje 

Informacinių žinučių 

kūrimas ir publikavimas 

įstaigos Facebook paskyroje 

ir spaudoje.  

Iki 10 informacinių žinučių per 

metus. 

Globos 

koordinatorė 

2019-12-31 0 

Straipsnių kūrimas ir 

publikavimas įstaigos 

internetiniame puslapyje ir 

spaudoje.  

Iki 5 straipsnių per metus.  GIMK 

specialistė 

1.5.2. Skatinti globoti ir 

įsivaikinti per 

vizualinę medžiagą 

Atvirlaiškių kūrimas ir 

platinimas. 

Iki 100 vnt. Globos centro 

specialistai 

2019-12-31 Projekto lėšos 

35 € 

1.5.3. Didinti informuotumą 

apie globą ir 

įvaikinimą per 

vizualinę reklamą ant 

įstaigos transporto 

Idėjos generavimas ir 

informacijos paruošimas bei 

pateikimas maketo kūrimui.    

1 automobilio lipdukas ant 

globos centro automobilio 

galinio stiklo.  

Globos centro 

specialistai 

2019-12-31  Projekto lėšos 

50 € 

 Strateginio veiklos plano tikslas ĮSTAIGOS VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS 

 2.1.1. 

  

  

Surinkti duomenis ir 

juos įvertinti apie 

globos centro teikiamų 

paslaugų rezultatus 

Paslaugų vertinimo įrankio 

sukūrimas pagal EQUASS 

principus bei anketavimo 

metu gautų duomenų 

įvertinimas 

 2 vertinimo anketos. 

Atliktas būsimų ir esamų 

globėjų ir įtėvių anketavimas 

Globos centro 

specialistai 

 2019-06-01 Žmogiškieji 

ištekliai 

2.1.2. Skatinti globą bei kurti 

globėjų ir įtėvių 

bendruomenę 

Dienos stovykla globėjų ir 

įtėvių šeimoms globėjų 

dienos proga (globėjams 

psichologo paskaita, 

globotiniams – edukacinė 

veikla iš antrinių žaliavų, 

visus apjungiantys pietūs, 

12 globėjų ir įtėvių šeimų.  Globos centro 

specialistai 

2019-08-01 Įstaigos lėšos 

100 € 

(priemonėms, 

kavos 

pertraukai) 

Rėmėjų parama 

– šaulių virta 



kava bei bendra veikla 

pabaigoje) 

košė, maisto 

produktų 

tiekėjų parama 

desertu, 

antrinės 

žaliavos 

edukacinei 

veiklai 

Metinio renginio globėjams 

ir įtėviams organizavimas 

 15 globėjų ir įtėvių šeimų Globos centro 

specialistai 

 2019-12-15 Įstaigos lėšos 

450 € 

(kultūrinei 

programai, 

užkandžiams) 

Rėmėjų parama 

– savivaldybės 

dovanos 

globėjams 

2.2.3. Viešinti globos centro 

rezultatus 

Medžiagos kūrimas įstaigos 

laikraščiui po atliktos 

paslaugų gavėjų apklausos 

ir įdėtinio lapo tam tikrai 

grupei gaminimas. 

Įstaigos laikraštis pasieks 20 

globėjų.  

50 laikraščio vienetų paplatinta 

viešose Jurbarko rajono vietose. 

Globos centro 

specialistai 

2019-12-31 Įstaigos lėšos 

10 € 

 

Atvirų durų dienos. 2 kartai Globos centro 

specialistai 

2019-12-31 0 

 

 

Plano rengėjos:  

Globos koordinatorė Raminta Kardauskienė  

GIMK specialistė Monika Kornikienė  


