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MOLĖTŲ VAIKŲ SAVARANKIŠKO GYVENIMO NAMŲ 2023-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS 
(įstaigos pavadinimas) 

Programos 
kodas 

Priemonės pavadinimas Įstaigos veiksmo pavadinimas 
Proceso ir / ar indėlio 

vertinimo kriterijai ir jų 
reikšmės 

Atsakingi vykdytojai 
Įvykdymo 
terminas 

Asignavimai 
(tūkst. Eur. ) 

  Socialinės atskirties mažinimo programa 

7 Trumpalaikės ar ilgalaikės 
socialinės globos paslaugų 
socialinės rizikos ir tėvų 
globos netekusiems vaikams 
teikimas ir administravimas 

    Valstybės 
biudžeto 
lėšos – 80,6 
tūkst. Eur. 
Savivaldybės 
– 676,2 tūkst. 
Eur. 
Globos ir 
rūpybos 
išmoka – 12 
tūkst.. Eur. 
ES lėšos – 
19,9 tūkst. 
Eur. Tikslinė 
dotacija 33,1 
tūkst. Eur. 

   Teikti socialinės globos normas 
atitinkančią socialinę globą likusiems 
be tėvų globos vaikams. 

    

   
1.Organizuoti tinkamą likusio be tėvų 

 
 

 
Socialiniai darbuotojai 

 
2023 metai 

 
 



globos vaiko apgyvendinimą ir teikti 
jo poreikius atitinkančias paslaugas: 
1.1. kiekvienam globojamam vaikui 
atlikti išsamų ir visapusišką poreikių 
vertinimą; 
 
 
 
 
 
 
1.2. kiekvienam vaikui pagal 
įvertintus poreikius sudaryti 
individualų socialinės globos planą 
(ISGP); 
1.3.du kartus per metus atlikti 
kiekvieno vaiko ISGP planų 
peržiūrą/analizę. 

 
 
 
1.1. 100 % vaikų, 

kuriems bus atliktas 
išsamus poreikių 
vertinimas, 
remiantis praėjusių 
metų ISGP 
įgyvendinimo 
analize. 

1.2.  100 % vaikų, 
kuriems sudaryti 
individualūs globos 
planai (ISGP); 

1.3. 100 % vaikų atlikta 
ISGP įgyvendinimo 
peržiūra, atlikta 
analizė, suplanuotas 
sekantis paslaugų 
teikimo etapas.  

  2. Teikti socialinę globą vaikui 
artimoje šeimos namų aplinkai: 

2.1. vaikai apgyvendinti šeimynų 
principu; 
 
2.2. vaikams sukurta ir užtikrinta jo 
poreikius atitinkanti saugi aplinka; 

 
 
2.1. 100 % vaikų, 
apgyvendintų šeimynų 
principu; 
2.2. 100 %  vaikų, 
gyvenančių socialines 
globos normas 
atitinkančiuose 
kambariuose. 

Įstaigos personalas 2023 metai  

  3. Užtikrinti globojamo vaiko 
vystymosi poreikius: 

3.1. vaikams sukurti palankią 
ugdymosi aplinka; 
 
 

3.1. 100 % vaikų 
lankančių  ugdymo ir 
bendrojo lavinimo, 
specialiąsias, profesinio 
rengimo įstaigas; 
 

Socialiniai darbuotojai, 
Individualios 
priežiūros darbuotojai 
Psichologas, 
Slaugytoja, Logopedas  
 

2023 metai  



 
 
 
3.2. vaikams tinkamai ir laiku 
organizuoti/teikti sveikatos priežiūros 
paslaugas; 
 
 
 
3.3. vaikams padėti įgyti socialinių ir 
savarankiško gyvenimo įgūdžių; 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4. vykdyti darbą su vaikų šeimomis, 
padedama vaikams palaikyti ryšius su 
biologiniais tėvais ir artimaisiais; 
 
 
 
3.5.ugdyti vaikų finansinį raštingumą; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
3.2. 100 % vaikų, 
kuriems atlikti 
profilaktiniai sveikatos 
ir odontologijos 
patikrinimai per metus; 
 
3.3. 100 %  vaikų, kurie 
dalyvauja „Vaiko 
parengimo 
savarankiškam 
gyvenimui“ programos 
veiklose bei kitose 
įvairiose 
savarankiškumo įgūdžių 
lavinimo ir ugdymo 
programose; 
3.4. 50 % vaikų, su 
kurių šeimomis 
palaikomi nuolatiniai 
ryšiai, sudarytos 
bendradarbiavimo 
sutartys; 
3.5.1 100 %vaikų nuo 7 
metų gaus 
kišenpinigius, bus 
atidarytos jų vardu 
sąskaitos, išimtos banko 
kortelės bei sudarytos 
el. bankinkystės 
sutartys; 
 3.5.2. visi vaikai gaus 
vaiko pinigus, bus 
sutvarkyti dokumentai 
paramai gauti.  



 
 
 
 
3.6 vaikų maisto gaminimo įgūdžių 
ugdymas; 
 
 
3.7 vaikų buitinių/socialinių įgūdžių 
ugdymas. 
 
 
 
 
 

Vaikai bus mokomi 
taupyti , analizuoti savo 
asmeninį biudžetą, 
planuoti savo išlaidas; 
3.6. 100 % vaikų bus 
maitinami kokybišku 
maistu.  
 
 3.7 vaikai, kartu su 
darbuotojais planuos 
higienos, buitinių 
priemonių įsigijimo, 
tikslingą naudojimą.  
 
 

  4. užtikrinti globojamiems vaikams 
įstaigoje tinkamą fizinę aplinką: 
 
4.1. vaikų kambariai garantuoja 
vaikams privatumą ir atitinka jų 
poreikius; 
 
 
 
4.2. vaikai turi pakankamai baldų 
asmeniniams daiktams; 
 
 
 
 
 
 
4.3. vaikams sudarytos tinkamos 
sąlygos lankyti švietimo, neformalaus 
ugdymo, sveikatos priežiūros, kultūros 
įstaigas bei dalyvauti bendruomenės 
gyvenime. 

 
 
 
4.1. 100 % vaikų 
gyvena  kambariuose 
užtikrinančiuose 
privatumą ir 
atitinkančiuose jų 
poreikius; 
4.2. 100 %vaikų, kurie 
turi pakankamai baldų 
asmeniniams daiktams; 
4.2.1. sudarytos sąlygos 
gyventi vyresnio 
amžiaus vaikams po 
vieną; nupirkti baldai.  
  
4.3. 100 % užimtų 
vaikų veikla įvairių 
laisvalaikio formų, 
neformalaus ugdymo, 
projektinės veiklos 

Administracija, 
Ūkinis personalas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soc. darbuotojai 
 

2023 metai  



formos kontekste. 
 

  5. Užtikrinti, kad paslaugas vaikams 
teiktų kvalifikuotas personalas: 
5.1.visas įstaigos personalas turi 
pareigybes atitinkančią kvalifikaciją; 
 
 
 
5.2. darbuotojams sudaromos sąlygos 
kelti kvalifikaciją; 

 
 
5.1. 100 % darbuotojų, 
turinčių pareigybių 
reikalavimus 
atitinkančią 
kvalifikaciją; 
5.2. 100 %  darbuotojų 
dalyvavusių 
kvalifikacijos 
tobulinimo mokymuose 
16 ak. val per metus, 8 
ak. val. supervizijos 
procese, intervizijose.  
5.3.2 darbuotojai kels 
kvalifikaciją siekdami 
įgyti vyr. soc. 
darbuotojo 
kvalifikaciją. 

Administracija 2023 metai  

 
 

 6. Užtikrinti tinkamą valdymą ir 
administravimą. 

 
 
 
 
 
 
 
 

7. Kiekvienam vaikui užvesta 
reikalavimus atitinkanti byla. 

 6.1. 100 %  užtikrinta, 
kad visos pareigybės 
bus užimtos  
reikalaujamą 
kvalifikaciją turinčių 
darbuotojų; 
6.2 atliktas įstaigos 
įsivertinimas atitikties 
socialinės globos 
normoms.  
7.1. 100 % vaikų 
užvestos bylos. 

Administracija 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sekretorė  

2023 metai  



  8. Vykdyti MVSGN 
patariamosios tarybos veiklą 

8.1 Taryba rinksis 2 
kartus per metus 
periodiškai ir pagal 
poreikį. 

Tarybos pirmininkė 
V.Čerkesienė 

2023 metai  

  9. Darbo tarybos veikla.  9.1. Taryba informuos 
darbuotojus apie 
rengiamus potvarkius, 
pakeitimus susijusius su 
įstaigos veikla ir 
darbuotojų darbo 
sąlygomis. 

Darbo tarybos 
pirmininkė L.Leigienė 

2023 metai  

  10. Vykdyti Vaiko gerovės 
komisijos veiklą  

10.1. Įvyks posėdžiai 
pagal poreikį. Esant 
poreikiui teikiami 
dokumentai rajono 
vaiko gerovės 
komisijai;  
10.2. Įgyvendinami 
parengti minimalios 
priežiūros planai pagal 
poreikį . 

Komisijos pirmininkas  2023 metai  

 Intensyvi krizių įveikimo 
pagalba 

11. Teikti socialinę pagalbą į krizinę 
situaciją patekusiems asmenims 
(šeimoms) Krizių centre: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.1. 12 šeimų suteiktos 
bendrosios socialinės 
paslaugos;  
11. 2. Suteikta, 460 
socialinio darbuotojo 
konsultacijų, 
informavimo , 
tarpininkavimo 
paslaugų ; 
11.3. 100 %  
užtikrinama vaikų 
galimybė augti kartu su 

Socialinė darbuotoja 
Janina Siminkevičienė 
 

2023 m.   



 
 
 
11.1 Vykdyti  laikinosios priežiūros 
paslaugas nustačius vaiko apsaugos 
poreikį. 

tėvais.  
 
 
11.1.1. Paslaugas gaus 5 
šeimos  

 Bendruomeninių vaikų 
globos namų paslaugų 
teikimas 

12. Teikti paslaugas 
bendruomeniniuose vaikų globos 
namuose.  

12.1 paslaugos 
teikiamos iki 8 vaikų, 
vadovaujantis brolių ir 
seserų neišskyrimo 
principu.  
12.1 paslaugos 
teikiamos artimos 
šeimai aplinkos 
principu 
12.3 vaikams 
formuojami 
savarankiško gyvenimo 
įgūdžiai  
12.4 vaikai patys 
planuoja biudžetą 

 Socialiniai 
darbuotojai, 
Individualios 
priežiūros darbuotojai 

2023 metai  

 Pagalba globėjams 
(rūpintojams), budintiems 
globotojams, įtėviams ir 
šeimynų dalyviams 

13. Vykdyti Globos  centro funkcijas. 13.1. Sudaryta sutartis 
su 1 budinčiu globotoju, 
teikiamos atokvėpio 
budinčio globotojo 
paslaugos; 
13.2. 2 vaikai gyvens 
budinčio globotojo 
šeimoje; 
13.3 organizuojamas 
paslaugų teikimas 
globėjams ir jose 
augantiems vaikams. 
13.4 vykdomi mokymai 
pagal GIMK programą 

Ž. Vaidachovičienė 
 M.Baltuška 
L.Leigienė 
A.Pelakauskienė 
R.Mažvilienė 
Ž.Vaidachovičienė 
J.Siminkevičienė 

2023 metai  



13.5 vykdoma globos, 
įvaikinimo viešinimo 
veikla.  

 Akredituotos vaikų dienos 
socialinės priežiūros 
teikimas 

14.Teikti trumpalaikės Vaikų dienos 
socialinės priežiūros paslaugas(0-6 m) 
14.1 Teikti Vaikų dienos socialinės 
priežiūros paslaugas(7-18 m) 
14.2 Įgyvendinti projekto 
„Koordinuotai mokiniams teikiamų 
švietimo pagalbos, socialinių ir 
sveikatos priežiūros paslaugų 
modelio diegimas Molėtų rajone“ 
numatytas veiklas 

14.1 Viešinama 
paslauga, 
organizuojamos 
popietės, vaikų 
užimtumas;  
14.2. 15 Molėtų rajono 
šeimų pasinaudos vaikų 
dienos priežiūros 
paslauga.  
14.3. 25 vaikai dalyvaus 
dienos centro užimtumo 
veiklose, gaus 
kvalifikuotas specialistų 
paslaugas  
14.4 Veikloje dalyvaus 
5 specialiųjų poreikių 
vaikai . 100 % 
įgyvendinti projekto 
veiklas.  
 

E.Ratkevičienė 
S.Barančiukienė 
R.Mažvilienė 

2023 metai  

 Palydėjimo paslaugų 
jaunuoliams teikimas 

15. Įgyvendinti vaikų, sulaukusių 
pilnametystės, kuriems buvo teikta 
socialinė globa (rūpyba) institucijoje 
programą.  

15.1. 3 18 metų sulaukę 
ir besimokantys buvę 
globos namų vaikai 
dalyvaus programoje. 

L.Leigienė 2023 metai  



  16. Vykdyti savanorius priimančios 
organizacijos veiklą 

16.1 Moderuoti 3 
savanorio veiklą 
16.2 Moderuoti 1 (iki 
6 mėn.) akredituotos 
Jaunimo savanoriškos 
tarnybos savanorių 
veiklą įstaigoje.  

Ž. Vaidachovičienė 
L.Leigienė 
 

2023 metai  

  17. Įgyvendinti antikorupcinę 
MVSGN programą. 

15.1. 1 kartą per metus  
pirmame ketvirtyje 
periodiškai ir pagal 
poreikį vertinami 
korupcijos rizikos 
veiksniai išskiriant tas 
veiklos sritis, kuriose 
labiausiai galimas 
korupcijos 
pasireiškimas: viešieji 
pirkimai, paslaugų 
teikimas, resursų 
panaudojimas, veiklos 
apskaita. 

N.Ališauskienė 2023 metai  

 
Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui                                                                                                Žydrūnė Vaidachovičienė   
 
 
 
 
 
 


