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GLOBOS CENTRO 2020 METŲ VEIKOS PLANAS 

  

 

I. TIKSLAI IR ĮGYVENDINAMOS PROGRAMOS 

 

Globos centro 2020 metų pagrindiniai veiklos tikslai: 

1. Efektyvinti budinčių globotojų, globėjų paiešką. 

2. Užtikrinti koordinuotą, nuoseklią bei tęstinę pagalbą globos centro paslaugų gavėjams. 

3. Inicijuoti glaudesnį tarpinstitucinį bendradarbiavimą, užtikrinant efektyvią ir savalaikę 

pagalbą globėjams ir globojamiems vaikams. 

 

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 2020 metams: 

1. Jurbarko krašto žmonių aktyvinimas įsitraukti į globėjų, įtėvių gretas. 

2. Kokybiškos pagalbos teikimas globėjams ir įtėviams.  

 

III. PLANUOJAMI PROJEKTAI, PARTNERYSTĖS PLĖTRA, VYSTYMAS 

 

2020 metais planuojama vystyti partnerystę su: 

1. Balticum TV televizijos laidos „Jurbarko žinios“ kūrėjais dėl reguliarių žinučių apie globą 

ir įvaikinimą demonstravimo.  

2. Atviru jaunimo centru, Jurbarko skautija, jaunaisiais šauliais, organizuojant globėjų ir įtėvių 

šeimoms renginius, veiklas globojamiems vaikams. 

3. Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos diakonija „Jurbarko sandora“ dėl globojamų vaikų 

dalyvavimo jų organizuojamuose vasaros stovyklose, informacijos sklaidos apie globą ir 

įvaikinimą. 

 

Projektai 2020 metais: 

 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 (antri metai).  

 

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: 

 projekto (470 Eur) bei įstaigos lėšos (3 570 Eur); 

 rėmėjų parama maisto produktais, dovanomis globėjams. 

 

V. VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO KRYPTYS 

 

2020 metų pagrindinės veiklos efektyvumo didinimo priemonės: 

1. Reguliarių susitikimų su Jurbarko rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus bei 

Tauragės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Jurbarko rajone darbuotojais 

inicijavimas.  

2. Naujų dokumentų, tvarkų, formų parengimas globos centro paslaugų kokybės didinimui. 

3. Globos centro pasaugų teikimo darbo eigos fiksavimo elektroninėje erdvėje modulio 

sukūrimas. 

 

VI. PLANUOJAMI PASIEKTI PAGRINDINIAI VEIKLOS RODIKLIAI 

 

Kiekybiniai veiklos rodikliai: 

1. Visų besikreipiančių paslaugų gavėjų informavimo ir konsultavimo poreikio patenkinimas  

– 100 % 

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

3. Pasirašyta sutartis su asmeniu, pradėsiančiu vykdyti budinčio globotojo veiklą. 

4. Savipagalbos, tęstinių mokymų ir meno terapijos grupių globėjams ir įtėviams 

organizavimas - 6 grupės per metus.  

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

Kokybiniai rodikliai:  

1. Mokymų, savipagalbos, meno terapijos grupių dalyvių pasitenkinamas gautomis 

paslaugomis sieks 90 proc.  

2. Globos centro darbuotojų darbo kokybės įvertinimas paslaugų gavėjų vertinimu sieks 85% 

 

 

 

 



 

Globos centro  2020  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 

 1.1.2. 

  

  

Įgyti ar pratęsti 

Tarnybos atestuoto 

asmens atestaciją. 

 

Globos centro paslaugas 

teikiančių darbuotojų 

atestacija 

3 Tarnybos atestuoto asmens 

atestacijos 

Globos 

koordinatorius, 

GIMK 

specialistas, 

psichologė 

Iki 2020-03-01 0 

 

1.1.3. Kelti profesinę 

kompetenciją paslaugų 

gavėjų konsultavimo 

srityje 

Dalyvauti atvejo analizės 

grupės susitikimuose, 

skirtuose globos centro 

specialistams  

2 susitikimai per metus Globos 

koordinatorė, 

GIMK 

specialistė  

 2020-12-31  Įstaigos lėšos 

100 Eur 

(transporto 

išlaidos) 

Kvalifikacijos kėlimas apie 

darbą su elgesio ir emocijų 

sutrikimų turinčiais vaikais 

bei konsultavimo gebėjimų 

motyvuojant paslaugų 

gavėjus veikti stiprinimas 

 20 valandų. Globos 

koordinatorė  

 2020-12-31 Įstaigos lėšos 

600 € 

1.5.1. Skleisti globos gerąją 

patirtį per publikacijas 

ir informacines žinutes 

internetinėje erdvėje ir 

televizijoje 

Informacinių žinučių 

kūrimas ir publikavimas 

įstaigos Facebook paskyroje 

ir Balticum TV.  

Iki 10 informacinių žinučių per 

metus. 

Globos 

koordinatorė 

2020-12-31 0 

Straipsnių kūrimas ir 

publikavimas įstaigos 

internetiniame puslapyje.  

Iki 5 straipsnių per metus.  GIMK 

specialistė 

1.5.2. Skatinti globoti ir 

įsivaikinti per 

vizualinę medžiagą 

Atvirlaiškių kūrimas ir 

platinimas renginiuose, 

viešose įstaigose. 

200 vnt. Globos centro 

specialistai 

2020-12-31 Projekto lėšos 

60 € 



 

1.5.3. Didinti informuotumą 

apie globą ir 

įvaikinimą per 

vizualinę reklamą 

Lipduko ant automobilio, 

reklaminių vėliavų maketų 

derinimas  su gamintojais. 

Lankstinukų stovo 

užsakymas. 

1 magnetinis automobilio 

lipdukas ant globos centro 

automobilio kapoto.  

2 reklaminės vėliavos 

Lankstinukų stovas 

Globos 

koordinatorė 

2020-12-31  Projekto lėšos 

410 € 

 Strateginio veiklos plano tikslas ĮSTAIGOS VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS 

 2.1.1. 

  

  

Surinkti duomenis ir 

juos įvertinti apie 

globos centro teikiamų 

paslaugų rezultatus 

Anketavimo metu gautų 

duomenų įvertinimas 

 2 apklausos ir rezultatų 

aptarimas 

Globos centro 

specialistai 

 2020-12-31 Žmogiškieji 

ištekliai 

2.1.2. Stiprinti globėjų ir 

įtėvių bendruomenę 

Edukacinė išvyka globėjų 

šeimoms (ekskursija į 

lankytiną vietovę su 

edukacine veikla) 

12 globėjų ir įtėvių šeimų.  Globos centro 

specialistai 

2020-08-01 Įstaigos lėšos 

1200 € 

(autobuso 

nuoma, 

edukacinė 

veikla) 

Vasaros stovykla 

šeimose/šeimynose 

globojamiems vaikams 

Iki 15 vaikų Globos centro 

specialistai 

2020-09-01 Įstaigos lėšos 

500 € 

(stovyklavietės 

nuoma, 

mitybos 

paslaugos, 

darbo 

priemonės) 

Metinio renginio globėjams 

ir įtėviams organizavimas 

 15 globėjų ir įtėvių šeimų Globos centro 

specialistai 

 2020-12-15 Įstaigos lėšos 

1060 € 

(kultūrinei 

programai, 

užkandžiams, 

salės nuomai, 

suvenyrams) 



 

Rėmėjų parama 

– savivaldybės 

dovanos 

globėjams, 

tiekėjų parama 

maisto 

produktais 

2.2.1. Aktyvinti Jurbarko 

krašto žmones tapti 

globėjais, įtėviais 

Dalyvavimas Jurbarko 

krašto renginiuose, 

bendruomenių 

susibūrimuose su globą ir 

įvaikinimą skatinančiu 

pranešimu, vizualinėmis 

priemonėmis 

2 Jurbarko miesto šventės, ne 

mažiau 5 susitikimų Jurbarko 

krašto bendruomenėse 

Globos centro 

specialistai 

2020-12-31 Įstaigos lėšos 

100 € 

(transporto 

išlaidos) 

 

Bendradarbiauti su 

Jurbarko r. 

savivaldybės 

administracija 

viešinimo srityje 

Susitikimo su Jurbarko r. 

savivaldybės 

administracijos atstovais 

inicijavimas dėl bendros 

globos ir įvaikinimo 

viešinimo strategijos bei 

plano parengimo 

Iki 3 susitikimų Globos 

koordinatorė 

2020-05-31 Žmogiškieji 

ištekliai 

 

2.2.3. Viešinti globos centro 

veiklos rezultatus 

Medžiagos kūrimas įstaigos 

laikraščiui po atliktos 

paslaugų gavėjų apklausos 

ir įdėtinio lapo tam tikrai 

grupei gaminimas. 

Įstaigos laikraštis pasieks 30 

globėjų.  

50 laikraščio vienetų paplatinta 

viešose Jurbarko rajono vietose. 

Globos centro 

specialistai 

2020-12-31 Įstaigos lėšos 

10 € 

 

 

Plano rengėjai: globos koordinatorė Aistė Rimkevičiūtė ir GIMK specialistė Monika Kornikienė  


