
MOLĖTŲ VAIKŲ SAVARANKIŠKO GYVENIMO NAMŲ  
2021 METŲ ATASKAITA 

 
I. TRUMPA ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATŲ APŽVALGA 

 
Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai, įstaigos kodas 190985787, Smilgų g. 4, 

Molėtai, interneto svetainė www.moletuvaikai.lt. 
Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai yra stacionari socialines paslaugas 

teikianti biudžetinė įstaiga, kurioje  per 2021 m. pradėtos teikti 2 naujos paslaugos. Iš viso įstaigoje 
socialinės paslaugos teikiamos 5 skyriuose: 

1. Laikinai ir nuolat globojamų / rūpinamų vaikų skyrius: 
1.1 nuolat globojami/rūpinami vaikai nuo 0 iki 18 metų; 
1.2 vaikų, sulaukusių pilnametystės, kuriems buvo teikta institucinė vaiko socialinė 

globa, savarankiško gyvenimo programa, nuo 18 iki 21 metų. 
2. Krizių centro skyrius: 

2.1 vaiko laikinoji priežiūra; 
2.2 į krizinę situaciją patekusių asmenų laikinas apgyvendinimas. 

3. Globos centro skyrius. 
4. Vaikų dienos socialinės priežiūros skyrius: 

4.1 trumpalaikė vaikų iki šešerių metų priežiūra; 
4.2 vaikų dienos socialinė priežiūra. 

5. Bendruomeniniai vaikų globos namai. 
                     Vykdomi / įgyvendinti  projektai: 

1. ES finansuojamas projektas „Kompleksinių paslaugų šeimai prieinamumo didinimas 
Molėtų rajono savivaldybėje“; 

2. ES finansuojamas projektas „Socialinių paslaugų teikimas smurtą patiriančioms 
šeimoms Molėtuose“; 

3. ES finansuojamas projektas „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, 
globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“;  

4. ES finansuojamas projektas „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos 
centrų tinklo plėtra Molėtų rajono savivaldybėje“; 

5. Vaikų vasaros socializacijos projektas „Atrask pats save ir pažink kitus“; 
6. ES finansuojamas projektas „Koordinuotai mokiniams teikiamų švietimo pagalbos, 

socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų modelio diegimas Molėtų rajone“. 
                    2021 m. metų pareigybių skaičius 36,15. Esamas  pareigybių skaičius atitinka 
patvirtintus pareigybių normatyvus. Pareigybių paskirstymas pateikiamas  lentelėje: 

                                                                                                                      1 lentelė 
Vadovai Socialiniai 

darbuotojai/socialinio 
darbuotojo padėjėjai 

Psichologas/ 
logopedas 

Slaugytoja Aptarnaujantis 
personalas 

Esamas 
pareigybių 
skaičius 

3 23,75 1,65 1 6,75 36,15 
 
Įstaigos finansavimo šaltiniai ir lėšos pateikiami 2 lentelėje:  
                                                                                                                      2 lentelė 

Skirtos lėšos 2019 metai 2020 metai 2021 metai 
Valstybės biudžeto lėšos 128 000 Eur 99000 Eur 105890 Eur 
Savivaldybės lėšos  392 800 Eur 441453 Eur 493391 Eur 
Vaiko globos išmoka 28 572 Eur 27141 Eur 26058 Eur 
Labdaros ir paramos lėšos  2 114 Eur 1464 Eur 1762 Eur 
Projektų lėšos  42 265 Eur 51963 Eur 59004 Eur 
Viso:  593 751 Eur 621021 Eur 686105 Eur 



 
LAIKINAI IR NUOLAT GLOBOJAMŲ/RŪPINAMŲ VAIKŲ SKYRIUS 

 
                     Siekiant sudaryti tinkamas gyvenimo sąlygas tėvų globos netekusiems vaikams,  2021 
metais Savarankiško gyvenimo namuose laikinoji ir nuolatinė globa buvo teikiama 30 vaikų. Metų 
pradžioje buvo globojami 25 vaikai, metų pabaigoje 18 vaikų. Per metus 7 vaikai atvyko į 
savarankiško gyvenimo namus, 15 vaikų išvyko, iš jų 7 vaikai sulaukė pilnametystės, 1 iš jų tapo 
emancipuotu, 2 pilnamečiams ugdytiniams pratęsta galimybė gyventi Savarankiško gyvenimo 
namuose, kol baigs mokymo įstaigas. Duomenų apie vaikus palyginimas pateiktas 3 lentelėje.  

                                                                                                                             3 lentelė 
 2019 m.  2020 m.  2021 m.  
Vaikų skaičius metų pradžioje 30 27 25 
Vaikų skaičius metų pabaigoje 27 25 18 
Vaikai su negalia 4 3 5 
Delinkventinio elgesio vaikai 1 3 1 
Vaikai su specialiais poreikiais 
(mokosi pagal spec. programas) 

20 15 12 

 
                 Savarankiško gyvenimo namuose vaikai gyveno 3 šeimynose, po 8 vaikus, 

vadovaujantis brolių ir seserų neišskyrimo principu. Pradėjus teikti paslaugas Bendruomeniniuose 
vaikų globos namuose ir sumažėjus vaikų skaičiui spalio 1 d. sumažintas šeimynų skaičius iki 2.  
             Užtikrinant našlaičių ir vaikų globą, ugdymą bei teikiamų paslaugų kokybę buvo 

vykdomas ugdomasis – socialinis procesas, teikiant įvairiapusę, kvalifikuotą ir kokybišką pagalbą 
vaikams. Atsižvelgiant į vaikų amžių, brandą, specialiuosius poreikius buvo vykdomas vaikų 
ugdymas, padedant įgyti bendrąjį išsilavinimą ir profesinį pasirengimą. 
          Į kitas, už rajono ribų esančias ugdymo įstaigas, 3 vaikai vežami savarankiško gyvenimo 

namų transportu. 
         Savarankiško gyvenimo namuose  psichologo paslaugas gavo visi savarankiško gyvenimo 

namų ugdytiniai. Suteiktos individualios psichologo konsultacijos – 529, pravesti grupiniai 
psichologo užsiėmimai – 67. Psichologo paslaugos teiktos ugdytinių globėjams, MVSGN 
darbuotojams, krizių centro, globos centro, vaikų dienos socialinės priežiūros centro klientams. 
Suorganizuota 15 aktyvių užsiėmimų, išvykos.   
          14 vaikų, turinčių kalbos ir kitų komunikacijų sutrikimų, buvo teikiama kvalifikuota 

logopedo pagalba įstaigoje. Mokyklinio amžiaus vaikams buvo teikiama spec. pedagogo pagalba 
pamokų ruošos metu, atliekant namų darbų užduotis.  
                 Kuriant pagalbos vaikui sistemą buvo vykdoma aktyvi prevencinė veikla. Buvo 

vykdoma Savarankiško gyvenimo namų Vaiko gerovės darbo komisijos veikla, sprendžiant 2 
vaikams iškilusias problemas. Į rajono Vaiko gerovės komisiją  nebuvo kreiptasi.  
         Sudaryta globos namų specialistų komanda vertino kiekvieno vaiko poreikius, naujai 

atvykusiems vaikams buvo atlikti poreikių vertinimai, parengti individualūs socialinės globos planai 
(ISGP). Vyko nuolatinis bendravimas su vaikų tėvais (globėjais).  
         Vadovauta 5 socialinio darbo specialybės studentų praktikoms. Įstaiga yra  Jaunimo 

savanoriškos tarnybos akredituota savanorius priimanti organizacija, savanoriauja 1 savanoris.  
            2021 metais vyko metodiniai darbuotojų užsiėmimai, kuriuose buvo skleidžiamos 

socialinės ir metodinės naujovės, dalinamasi gerąja socialinio darbo patirtimi, skatinamas 
specialistų bendradarbiavimas, plečiami ryšiai su kitomis institucijomis, kiekvieną penktadienį vyko 
kolegų intervizijos užsiėmimai. Visi įstaigos socialiniai darbuotojai / socialinio darbuotojo padėjėjai 
dalyvavo periodiniuose 16 val. kvalifikacijos kėlimo mokymuose. Įstaigoje atliktas atitikties 
socialinės globos normoms įsivertinimas.  
Rengiant vaikus savarankiškam gyvenimui ir integracijai į visuomenę buvo sudarytos sąlygos 

vaikams savarankiškai apsipirkti ir gaminti maistą savaitgaliais. Įgyvendintos tęstinės programos: 



„Vaikų parengimas savarankiškam gyvenimui“, „Narkotinių medžiagų ir kitų psichiką veikiančių 
medžiagų prevencijos“.  
Organizuojant vaikų laisvalaikio bei užimtumo veiklą aktyviai dalyvauta sporto renginiuose, 

sveikatinimo programose, savarankiškų gyvenimo įgūdžių ugdymo veiklose, tęstiniuose 
socialiniuose, vaikų vasaros užimtumo projektuose ir kt. 
Užtikrinant sveikatos priežiūros paslaugų teikimą vaikams, naudojamasi VšĮ „Molėtų r. pirminės 

sveikatos priežiūros centro“ medikų paslaugomis, nuolat užtikrinamas respublikinio lygio 
medicinos paslaugų teikimas.  
Atstovaujant vaikų interesus 5 kartus dalyvauta teismo posėdžiuose.  
 

BENDRUOMENINIAI VAIKŲ GLOBOS NAMAI 
 
                     Nuo 2021 m. sausio 1 d. vaikai negali būti apgyvendinami dideliuose globos 

namuose (institucijoje), todėl, kai vaikas negali augti biologinėje šeimoje, jis apgyvendinamas pas 
budintį globotoją, globėją ar nedideliuose bendruomeniniuose vaikų globos namuose. Įgyvendinant 
ES finansuojamą projektą „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra 
Molėtų rajono savivaldybėje“, baigti naujų Bendruomeninių vaikų globos namų statybos darbai. 
Gegužės-rugsėjo mėn. įrengėme vidaus patalpas ir pateikėme dokumentus socialinės globos 
licencijai gauti. Gavus licenciją, paslaugos pradėtos teikti spalio 18 d. Bendruomeniniuose vaikų 
globos namuose vietų skaičius - 8, šiuo metu paslaugos teikiamos 3 vaikams.  
 

VAIKŲ, SULAUKUSIŲ PILNAMETYSTĖS, KURIEMS BUVO TEIKTA INSTITUCINĖ 
VAIKO SOCIALINĖ GLOBA, SAVARANKIŠKO GYVENIMO PROGRAMA 

 
           Pagal Vaikų, sulaukusių pilnametystės, kuriems buvo teikta institucinė vaiko socialinė 

globa, savarankiško gyvenimo programą (apgyvendinimas ir socialinio darbuotojo pagalbos 
teikimas  kito tipo būste) paslauga teikta 3 jaunuoliams.  
 

KRIZIŲ CENTRO SKYRIUS 
 

            Teiktos bendrosios socialinės paslaugos į krizinę situaciją patekusiems asmenims 
(šeimoms), teiktos laikinosios priežiūros paslaugos nustačius vaiko apsaugos poreikį.  
             Krizių centre paslaugas gavo 28 asmenys (12 suaugusiųjų, 16 vaikų). 7 šeimos krizių 

centre apgyvendintos Molėtų r. savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus 
sprendimu, 4 šeimos - pagal Vaiko laikinosios priežiūros organizavimo socialinę priežiūrą 
teikiančioje socialinių paslaugų įstaigoje aktą. Šeimoms buvo 247 kartus teiktos specialiosios 
socialinės paslaugos.  
            Įgyvendinant ES finansuojamą projektą „Socialinių paslaugų teikimas smurtą 

patiriančioms šeimoms Molėtuose“, per ataskaitinį laikotarpį šeimoms suteiktos specialistų 
paslaugos: 121 socialinio darbuotojo, 72 psichologo, vedami grupiniai užsiėmimai. 
        Bendradarbiaujama su kitomis institucijomis ir įstaigomis.  12 kartų dalyvauta  atvejo 

nagrinėjimo posėdžiuose, vykdyta 1 minimalios priežiūros priemonė paaugliui, teiktos transporto 
paslaugos į sveikatos priežiūros įstaigas, teiktos trumpalaikės vaikų priežiūros paslaugos. 
 

TRUMPALAIKĖS VAIKŲ IKI ŠEŠERIŲ METŲ PRIEŽIŪROS SKYRIUS 
 

              Trumpalaikės vaikų iki 6 metų priežiūros paslaugos suteiktos 27 vaikams (per metus 
gauta 14 naujų prašymų naudotis trumpalaike vaikų dienos priežiūros paslauga), 199 kartus.  Dėl 
karantino sąlygų veikla buvo laikinai sustabdyta.  
 
 



 
VAIKŲ DIENOS SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS SKYRIUS 

 
 Skyrius veiklą pradėjo 2021-02-01 d. gavus akreditaciją 10 vietų. Dėl didelio 
paslaugos poreikio nuo rugsėjo mėn. vietų skaičius padidintas iki 30. Vaikų dienos socialinės 
priežiūros paslaugos suteiktos 32 mokyklinio amžiaus vaikams. Iš viso suteikta 1659 paslaugos, iš 
jų: 228 kartus psichologo konsultacijų, 148 kartus logopedo konsultacijų.  
                 Įgyvendinant projektą „Koordinuotai mokiniams teikiamų švietimo pagalbos, socialinių 
ir sveikatos priežiūros paslaugų modelio diegimas Molėtų rajone“ dienos centro paslaugomis 
pasinaudojo 16 Molėtų rajono specialiųjų poreikių vaikų.  
              Vaikams buvo teikiamos informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo paslaugos, kasdienio 
gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo/atkūrimo (savitvarka, asmens higiena, sveikos gyvensenos 
įgūdžiai ir kt.) paslaugos, pagalba ruošiant pamokas, maisto gaminimas, laisvalaikio organizavimas, 
psichologinės pagalbos organizavimas bei logopedo konsultacijos ir kitos individualios socialinės 
paslaugos, atsižvelgiant į vaiko poreikius. 
 

GLOBOS CENTRO SKYRIUS 
 

             Globos centro specialistai suteikė paslaugas 31 globėjų šeimai, 40-yje šeimų augantiems 
vaikams, 2 budintiems globotojams, 1 šeimynai. Atlikti 28 pagalbos vaikui ir budinčiam globotojui, 
globėjui (rūpintojui), šeimynos dalyviams, įtėviams poreikio vertinimo ir pagalbos planai, 2 
budinčio globotojo veiklos kokybės vertinimai. Atlikta 6 vaikų Laikino svečiavimosi priežiūra. 
Suorganizuoti 33 vaikų susitikimai su biologiniais tėvais. 6 kartus dalyvauta vaiko globos peržiūros 
posėdžiuose. Globėjams, jų globojamiems vaikams ir jų šeimos nariams suteikta įvairių globos 
koordinatoriaus paslaugų – 1740 kartų, intensyvios pagalbos atvejai - 7. Apsilankymai globėjų 
namuose – 69 kartai. 
 Suteikta 529 individualios psichologo konsultacijos globoje esantiems vaikams, 88 
psichologo konsultacijos budintiems globotojams, globėjams giminaičiams, šeimynos dalyviams, 
globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais. 
 Vykdytos globos viešinimo priemonės, vaikų užimtumas atostogų metu, vaikų vasaros 
socializacijos projektas. 
          

 II. PRAĖJUSIŲ METŲ SVARBIAUSIOS SPRĘSTOS PROBLEMOS IR INICIATYVOS 
BEI KELIAMI NAUJI EINAMŲJŲ METŲ UŽDAVINIAI IR LAUKIANTYS IŠŠŪKIAI 

 
        1. Svarbiausios spręstos problemos: 
              1.1 įrengtos Bendruomeninių vaikų globos namų vidaus patalpos. Parengta veiklos 
dokumentacija, tvarkos, aprašai, gauta licencija veiklai vykdyti. Suformuota darbuotojų komandą;  
                     1.2 parengta veiklos dokumentacija, tvarkos, aprašai vaikų dienos socialinės priežiūros 
skyriaus  veiklai vykdyti. Gauta akreditacija.  
                      1.3 dalis įstaigos patalpų perduotos  Molėtų socialinės paramos centrui; 

1.4 vaikai įtraukti į aktyvias veiklas mažinant vaikų, turinčių elgesio ir emocijų 
sutrikimus, darančių nusikalstamas veikas ugdymo ir užimtumo problemas;  

1.5 sklandus ir pastovus paslaugų teikimas COVID-19 pandemijos metu. 
        2. Iniciatyvos: 

2.1 gautas projektinis finansavimas vaikų dienos socialinės priežiūros skyriaus  
veiklai; 

2.2 vykdoma akredituota savanorių veikla; 
2.3 suorganizuoti globos viešinimo renginiai, visuotinė – pilietinė akcija „Globa – 

geriausia vaikui dovana“; 
2.4 vykdoma studentų praktika; 



2.5 pateikti dokumentai dėl akredituotų socialinių paslaugų teikimo: krizių centro, 
globos centro ir palydimosios globos jaunuoliams nuo 18 iki 24 metų; 

2.6 užtikrintas kokybiškas vaikų poilsis ir užimtumas vaikų atostogų metu: žaidimai, 
varžybos, ekskursijos, poilsis prie ežerų ir jūros; 
       3. Einamųjų metų uždaviniai ir iššūkiai: 

3.1 užtikrinti kokybišką socialinių paslaugų teikimą COVID-19 pandemijos metu;           
                      3.2 parengti veiklos dokumentaciją, tvarkas, aprašus palydimosios globos jaunuoliams 
nuo 18 iki 24 metų veiklai vykdyti; 
                      3.3 užtikrinti kokybišką mokymąsi ir poilsį įstaigoje gyvenantiems vaikams; 
                   3.4 įtraukti į veiklas, ekskursijas ir vasaros poilsio projektus vaikus augančius Molėtų 
rajono globėjų, įtėvių šeimose; 
                     3.5 kokybiškai teikti globos centro, krizių centro paslaugas, mažinant apgyvendinamų 
vaikų skaičių globos įstaigoje. Sumažėjus vaikų skaičiui atlikti struktūrinius pertvarkymus; 

3.6 moderuoti savanorių veiklą įstaigoje; 
3.7 įgyvendinti ES projektus: 
3.7.1 „Koordinuotai mokiniams teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos 

priežiūros paslaugų modelio diegimas Molėtų rajone“  
3.7.2 „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) 

kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“; 
3.7.3 „Socialinių paslaugų teikimas smurtą patiriančioms šeimoms Molėtuose“. 
3.7.4 „Kompleksinių paslaugų šeimai prieinamumo didinimas Molėtų rajono 

savivaldybėje“ 
 
 
 

Direktorius                                                                                            Marius Baltuška 
 


