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PASVALIO RAJONO GRŪŽIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ 2022-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

Pasvalio rajono Grūžių vaikų globos namai (toliau – globos namai) - savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti struktūrinį padalinį - Šeimos 

krizių centrą (toliau – krizių centras), kurios paskirtis – teikti globos (rūpybos) socialines paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems 

nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba) ir suteikti specialiąsias socialines paslaugas socialinę riziką patiriantiems asmenims, jų šeimų nariams,  

krizinių situacijų atvejais. Globos namai įregistruoti 1997 m. spalio 27 d. Globos namai yra juridinis asmuo, turintis savo anspaudą, sąskaitą banke. 

Juridinio asmens kodas 169250587, adresas: Kalno g. 5, Grūžių k., Vaškų sen., LT-39362 Pasvalio r., tel.: (8 451) 42 600 / 43 444, el. p. 

gruziuvgn@pasvalys.lt. Interneto svetainės adresas: www.gruziuvgn.lt. Įstaigos struktūrą sudaro: administracija, aptarnaujantis personalas, socialiniai 

darbuotojai ir socialinių darbuotojų padėjėjai dirbantys su vaikais, netekusiais tėvų globos, socialinis darbuotojas ir socialinių darbuotojų padėjėjai 

dirbantys krizių centre.  

Globos namai Pasvalio rajono gyventojams teikdami bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos 

konstitucija, Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos Respublikos socialinės 

apsaugos ir darbo ministro įsakymais, Socialinės globos normomis, Pasvalio rajono savivaldybes tarybos sprendimais, Pasvalio rajono savivaldybes 

mero potvarkiais, Pasvalio rajono savivaldybes administracijos direktoriaus įsakymais, administracijos socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėjo 

sprendimais, Pasvalio rajono Grūžių vaikų globos namų nuostatais, patvirtintais Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 26 d. sprendimu 

Nr. T1-125 „Dėl Pasvalio rajono Grūžių vaikų globos namų nuostatų patvirtinimo“ (Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 27 d. 

sprendimo Nr. T1-188 redakcija) ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinių paslaugų teikimą. 

Misija – teikti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą be tėvų globos likusiems vaikams bei specialiosios priežiūros paslaugas asmenims, 

kuriems būtina pagalba, užtikrinant jų interesų ir poreikių tenkinimą, pagalbą sprendžiant problemas, skatinanti savarankiškumą. 

Vizija – moderni, nuolat tobulėjanti, bendradarbiaujanti įstaiga, kuri užtikrintų klientų gerovę, saugumą, pozityvią socializaciją ir integraciją į 

visuomenę, skatinant visavertę asmens raišką. 

Globos namų vertybės: 

Atsakingumas– mes esame atsakingi už savo darbus, sprendimus ir rezultatus. Dirbame principingai, pareigingai, kad galėtume didžiuotis 

savo įstaiga ir jos veikla. 

mailto:gruziuvgn@pasvalys.lt
http://www.gruziuvgn.lt/


Profesionalumas– visi esame savos srities specialistai ir kiekvieną darbą atliekame kokybiškai ir sąžiningai. Mes nuolat ieškome geriausio 

sprendimo, naujų darbo metodų bei formų, skatiname kūrybiškumą, siekiame tobulėti, trokštame žinių ir esame iniciatyvūs. 

Pagarba žmogui– tai šiltų, pagarbių, pasitikėjimu paremtų ir rūpestingų santykių kūrimas tarp darbuotojų, tarp darbuotojų ir vaikų bei tarp 

vaikų. 

Bendradarbiavimas– veikiame vieningai vardan bendro tikslo, dalijamės žiniomis ir patirtimi, geranoriškai padedame vienas kitam. 

Komandinis darbas– paslaugų teikimas, situacijų sprendimas, pagrįstas komandinio darbo principu, taip įtraukiami įvairių sričių specialistai, 

gyventojai. 

Gero klimato užtikrinimas – įstaigoje siekiama sukurti gerą atmosferą, namų aplinkai artimą jaukumą, kas užtikrina gerą socialinių paslaugų 

gavėjų emocinę būklę. 

Nuolatinis specialistų tobulėjimas – užtikrina nuolatinį naujovių ieškojimą, efektyvų geresnių rezultatų siekimą, skatina pažangias idėjas. 

Globos namų tikslas – teikti socialines paslaugas įstaigoje ir paslaugų gavėjų namuose, atsižvelgiant į asmens (šeimos) socialinių paslaugų 

poreikį bei užtikrinti teikiamų socialinių paslaugų kokybę. 

Globos namų uždaviniai: 

1. Teikti ilgalaikės, trumpalaikės socialinės globos paslaugas tėvų globos netekusiems vaikams. 

2.Teikti socialinės priežiūros paslaugas Šeimos krizių centre. 

3. Teikti palydėjimo paslaugą jaunuoliams su apgyvendinimu ir asmens namuose. 

 
 

Įstaigos veiksmo pavadinimas Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijai ir jų 

reikšmės 

Atsakingi 

asmenys 

Laikotarpis 

TEIKTI ILGALAIKĖS, TRUMPALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGAS TĖVŲ GLOBOS NETEKUSIEMS VAIKAMS 

Organizuoti tinkamą 

likusio be tėvų globos 

vaiko apgyvendinimą ir 

paskirti jo poreikius 

atitinkančias paslaugas: 

1.Kiekvienam globojamam vaikui nustatyti 

ir įvertinti individualius vaiko poreikius, 

atkreipiant dėmesį ne tik į problemas, bet ir 

į vaiko (jo šeimos) stipriąsias ypatybes, 

turimus išteklius, siekiant jas palaikyti ir 

plėtoti. 

1.1. 100 proc apgyvendintiems vaikams bus 

atliktas poreikių įvertinimas. 

 

Vyr. socialinis 

darbuotojas, 
socialiniai 

darbuotojai 

2022 m. 

Esant 

poreikiui 

1.2. Kiekvienam vaikui pagal įvertintus 

poreikius sudaryti individualų socialinės 

globos planą (ISGP), o nuo 18 metų – 

savarankiško gyvenimo planus (SGP). 

1.2. 100 proc. vaikų sudaryti individualūs 

socialinės globos planai, 100 proc. bus sudaryti 

savarankiško gyvenimo planai. 

Direktorius 
Vyr. socialinis 

darbuotojas 

socialiniai 
darbuotojai 

2022 m. 
Esant poreikiui 

Laikantis terminų 



1.3. Atsižvelgdama į vaikui būtinų konkrečių paslaugų poreikius, įstaiga rūpinasi vaiko 

sveikata, ugdymu bei užimtumu, skatina vaiko fizinę, psichinę bei socialinę brandą. 

Vyr. socialinis 

darbuotojas 
socialiniai 

darbuotojai 

2022 m. 

I-IV 
 ketvirtis 

1.3.1 Kasdieninio gyvenimo, darbinių, 

asmens higienos įgūdžių ugdymas. 

 

1.3.1. 100 proc. globotinių paslaugos teikiamos 

visus metus; socialinių įgūdžių ugdymo 

užsiėmimai, maisto gaminimas virtuvėje, patalpų 

ir aplinkos tvarkymasis, higienos valandėlės. 

Vyr. socialinis 

darbuotojas 
socialiniai 

darbuotojai 

soc. darbuotojų 
padėjėjai 

2022 m. 

Nuolat  

1.3.2. Aprūpinimas drabužiais, avalyne, 

patalyne ir kt.. 

1.3.2. 100 proc. globotinių (esant reikalui) 

aprūpinami drabužiais, avalyne, patalyne. 

Vyr. socialinis 
darbuotojas 

socialiniai 

darbuotojai 
soc. darbuotojų 

padėjėjai 

2022 m. 

Esant poreikiui 

I-IV 

 ketvirtis 

1.3.3. Laisvalaikio ir vasaros poilsio  

organizavimas. 

1.3.3. 70 proc. globotinių planuojama išleisti į 

stovyklas, 100 proc. globotinių dalyvauti įstaigoje 

vykdomuose projektuose, vykti į pažintines 

ekskursijas po Lietuvą, kino teatrą, Pasvalio 

miesto renginius. 

Direktorius 

Vyr. socialinis 
darbuotojas 

socialiniai 

darbuotojai 
soc. darbuotojų 

padėjėjai 

2022 m. 

I-IV 

 ketvirtis 

1.3.4. Konsultavimo organizavimas. 1.3.4. 100 proc .globotinių teikiamos paslaugos 

pagal poreikį visus metus: apie profesijos 

pasirinkimą, apie saugų elgesį prie vandens, 

elgesį gatvėje, apie mokyklos lankymą ir 

pažangumą, apie draugystę ir bendradarbiavimą, 

apie grėsmes internete, užtikrinant vaiko estetinį, 

asmens higienos įgūdžių ir savitvarkos lavinimą, 

mokant etiketo, padedant suvokti priklausomybės 

šeimai reikšmę. 

Vyr. socialinis 

darbuotojas 

socialiniai 

darbuotojai 

 

2022 m. 

Nuolat 

1.3.5.Tarpininkavimo/atstovavimo 

organizavimas; 

 

1.3.5 100 proc. globotinių teikiamos paslaugos 

pagal poreikį Sodroje, bankuose, sveikatos 

priežiūros įstaigose, seniūnijose, ugdymo 

įstaigose. 

Vyr. socialinis 

darbuotojas 
socialiniai 

darbuotojai 

2022 m. 

Nuolat 

1.3.6. Psichologinės pagalbos paslaugų 

organizavimas. 

1.3.6.1. 100 proc. globotinių psichologinės 

paslaugos teikiamos pagal poreikį. 

Vyr. socialinis 

darbuotojas 

socialiniai 
darbuotojai 

2022 m. 

1.3.6.2. 100 proc. globotinių bus organizuojama 

pagalba: psichiatro, psichologo paslauga; 



1.3.8. Ugdymo paslaugų organizavimas. 1.3.8. 100 proc. globotinių teikiama pagalba 

pamokų ruošoje; lankyti formalaus ugdymo 

būrelius udgymo institucijose 

Socialiniai 

darbuotojai 
soc. darbuotojų 

padėjėjai 

2022 m. 

1.3.9. Transporto organizavimas. 

 

1.3.9. 100 proc. globotinių bus teikiama 

pavežėjimo paslauga: į ugdymo institucijas, pas 

gydytojus,  

išvykas, ekskursijas, teismą, policiją, banką ir t.t. 

Socialiniai 

darbuotojai 

soc. darbuotojų 
padėjėjai 

ūkvedys 

vairuotojai 

2022 m. 

1.3.10. Maitinimo organizavimas. 

 

1.3.10. 100 proc. globotinių teikiama maitinimo 

paslauga. 

Vyr. socialinis 

darbuotojas 
socialiniai 

darbuotojai 

soc. darbuotojų 
padėjėjai 

2022 m. 

1.3.11. Sveikatos priežiūros paslaugų 

organizavimas. 

1.3.11. 100 proc. globotinių bus teikiama 

paslauga: vaikų lydėjimas pas gydytoją, 

specialistus, sveikatos patikrinimai prieš mokyklą, 

skiepijimai nuo gripo ir t.t. 

Vyr. socialinis 

darbuotojas 

socialiniai 
darbuotojai 

soc. darbuotojų 

padėjėjai 

2022 m. 

1.3.12. Socialinės paslaugos organizavimas 

pilnamečiams. 

 

1.3.12. Bus teikiamos socialinės globos paslaugos 

6 globotiniams, kuriems buvo teikta institucinė 

vaiko socialinė globa: užsiėmimai finansinio 

raštingumo, dalyvaus renginiuose ,susijusiuose su 

profesijos pasirinkimu, mokysis disponuoti  savo 

sąskaitomis banke, siekiant jaunuolių sėkmingos 

adaptacijos bendruomenėje, pereinant į 

savarankišką gyvenimą. 

Vyr. socialinis 
darbuotojas 

socialiniai 

darbuotojai 

soc. darbuotojų 

padėjėjai 

2022 m. 

1.3.13. Pagalbos teikimas tvarkant 

dokumentus valstybinėse įstaigose. 

 

1.3.13. Bus supažindinti globotiniai su valstybinių 

įstaigų darbu, teikiant pagalbą tvarkant globotinių 

dokumentus valstybinėse įstaigose. 

Direktorius 

Vyr. socialinis 

darbuotojas 
socialiniai 

darbuotojai 

soc. darbuotojų 
padėjėjai 

2022 m. 

1.3.14. Vaikų, gyvenančių šeimynose 

įsitraukimas į vietos bendruomenės veiklą. 

1.3.14. Dalyvauti bendrose veiklose kartu su 

Grūžių, Kalneliškio kaimų bendruomenėmis. 

Vyr. socialinis 

darbuotojas 

socialiniai 
darbuotojai 

soc. darbuotojų 

padėjėjai 

2022 m. 

1.3.15. Institucijų bendradarbiavimo 1.3.15. Bus vykdomi susitikimai su policijos, Vyr. socialinis 2022 m. 



organizavimas, sprendžiant vaikų 

nusikalstamumo ir psichoaktyvių medžiagų 

vartojimo prevenciją. 

prokuratūros, probacijos, medicinos atstovais. darbuotojas 

socialiniai 
darbuotojai 

soc. darbuotojų 

padėjėjai 

Teikti socialinę globą 

vaikui artimoje šeimos 

namų aplinkoje: 

 

2.1. Vaikai apgyvendinti šeimynų principu. 2.1. 100 proc. Vaikų apgyvendinti šeimynų 

principu; 

Direktorius 
Vyr. socialinis 

darbuotojas 

2022 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.Vaikams sukurta jauki ir patogi 

gyvenamoji aplinka, užtikrinanti jo 

poreikius atitinkanti sveika ir saugi aplinka. 

2.2. 100 proc. Vaikų sukurta ir užtikrinta jo 

poreikius atitinkanti saugi aplinka: 

Vyr. socialinis 

darbuotojas 

socialiniai 
darbuotojai 

soc. darbuotojų 

padėjėjai 

2022 m. 

2.2.1. Atitinkamas maitinimas (įtraukiant vaikus į 

valgiaraščio sudarymą, maisto gaminimą, 

produktų pirkimą) 

Soc. darbuotojų 
padėjėjai 

2022 m. 

2.2.2 Aprūpinimas patalyne, rankšluosčiais 

drabužiais, avalyne, asmens higienos 

priemonėmis; 

Vyr. socialinis 

darbuotojas 

socialiniai 
darbuotojai 

soc. darbuotojų 
padėjėjai 

2022 m. 

2.2.3. Užtikrinta vaiko apsauga nuo smurto, 

išnaudojimo, įžeidinėjimų dėl asmeninių savybių, 

gebėjimų, emocijų valdymas, tinkamas 

reagavimas į nesėkmes, į stresą. 

Direktorius 

Vyr. socialinis 

darbuotojas 

socialiniai 
darbuotojai 

soc. darbuotojų 

padėjėjai 

2022 m. 

2.2.4. Teikiama visokeriopa specialistų pagalba, 

ugdomos emocinės kompetencijos (savęs ir kitų 

pažinimas, emocijų atpažinimas ir jų tinkama 

raiška, reguliacija, psichologinis atsparumas). 

Direktorius 
Vyr. socialinis 

darbuotojas 

socialiniai 
darbuotojai 

2022 m. 

2.2.5. Sudaroma vaikų dienotvarkė, kartu su 

vaikais sukuriamos ir surašomos aiškios namų 

vidaus taisyklės, numatant vaikų teises ir 

pareigas, atsakomybę, nuoseklius apribojimus bei 

paskatinimus. 

Vyr. socialinis 

darbuotojas 

socialiniai 
darbuotojai 

soc. darbuotojų 

padėjėjai 

2022 m. 

Užtikrinti globojamo vaiko 

vystymosi poreikių 

3.1. Vaikams sukurti palankią ugdymosi 

aplinką. 

3.1. 1.100 proc. vaikų lankys bendrojo ugdymo 

Institucijas, dalyvavimas projektinėje veikloje. 

Direktorius 
Vyr. socialinis 

darbuotojas 

socialiniai 

 

2022 m. 



tenkinimą: darbuotojai 

3.1.2. 100 proc. darbuotojų mokys ir perduos 

vaikams kultūrines, etines, visuomenines 

vertybes, reikalingas globotinių vystymuisi ir 

tobulėjimui. 

Socialiniai 

darbuotojai 

soc. darbuotojų 
padėjėjai 

2022 m. 

3.2. Vaikams tinkamai ir laiku organizuoti / 

teikti sveikatos priežiūros paslaugas, 

suteikiant galimybę gauti kiekvienam vaikui 

būtinas žinias apie sveikatos išsaugojimą, 

stiprinimą ir ligų profilaktiką. 

3.2.1. 100 proc. Vaikų atliekami profilaktiniai 

sveikatos patikrinimai per metus, skiepai, 

aprūpinami būtinomis bei estetinės išvaizdos 

priemonėmis (dantų korekcijos, pablogėjusios 

regos koregavimo, ortopedinės). 

Direktorius 
Vyr. socialinis 

darbuotojas 

socialiniai 

darbuotojai 

2022 m. 

3.3. Vaikams padedama įgyti socialinių ir 

savarankiško gyvenimo įgūdžių. 

 

3.3.1. 100 proc. Vaikų, lavinami savarankiškumo 

įgūdžiai. 

Socialiniai 

darbuotojai 
soc. darbuotojų 

padėjėjai 

 

2022 m. 

3.3.2. 100 proc. Vaikų palaikant švarą ir tvarką 

namuose tinkamai paskirstant darbus formuojami 

vaiko higienos įgūdžiai. 

Socialiniai 

darbuotojai 

soc. darbuotojų 
padėjėjai 

2022 m. 

3.4. Vykdyti darbą su vaikų šeimomis, 

bendradarbiaujant su vaiko tėvais bei kitais 

jo artimaisiais giminaičiais, siekiant atkurti 

ar palaikyti tarpusavio ryšius, sudarančius 

prielaidas vaikui grįžti į tėvų šeimą ar 

nustatyti globą šeimoje. 

3.4. 1.100 proc. Vaikų, su kurių šeimomis 

palaikomi nuolatiniai ryšiai (susitikimai su 

biologinės šeimos nariais, ryšio telefonu 

palaikymas, laiškų rašymas); 

Socialiniai 

darbuotojai 

 

2022 m. 

3.4.2. 100 proc. Vaikų vykdomas šeiminis ir 

pilietinis auklėjimas. 

Socialiniai 

darbuotojai 

 

 

2022 m. 

Užtikrinti globojamiems 

vaikams įstaigoje tinkamą 

fizinę aplinką: 

4.1. Vaikų kambariai garantuoja vaikams 

privatumą ir atitinka jų poreikius. 

4.1. 100 proc. Vaikų gyvens kambariuose 

užtikrinančiuose privatumą ir atitinkančiuose jų 

poreikius; 

Administracija  

 

2022 m. 

4.2. Vaikai turi pakankamai baldų 

asmeniniams daiktams. 

4.2. 100 proc. Vaikų turės pakankamai baldų 

asmeniniams daiktams; 

Administracija 

4.3. Vaikams sudarytos tinkamos sąlygos 

lankyti švietimo, neformalaus ugdymo, 

sveikatos priežiūros, kultūros įstaigas bei 

dalyvauti bendruomenės gyvenime. 

4.3. 1. 100 proc. Vaikų sudarytos tinkamos 

sąlygos lankyti švietimo, neformalaus ugdymo, 

sveikatos priežiūros, kultūros įstaigas bei 

dalyvauti bendruomenės gyvenime ir formuoti 

Direktorius 
Vyr. socialinis 

darbuotojas 

socialiniai 
darbuotojai 



bendravimo įgūdžius bei santykius su išore. 

4.3.2. 100 proc. Vaikų organizuojamas turiningas 

ir įdomus laisvalaikis (bendri žaidimai, knygų 

skaitymas, kartu filmų ar laidų žiūrėjimas, 

vakarienės ruošimas, pokalbiai ,diskusijos, 

bendros šventės (vaikų gimtadieniai, Kalėdos, 

Velykos), ekskursijos, žygiai. 

Vyr. socialinis 

darbuotojas 

Socialiniai 
darbuotojai 

Soc. darbuotojų 

padėjėjai 

PALYDĖJIMO PASLAUGOS JAUNUOLIAMS TEIKIMAS 

Palydėjimo paslaugos jaunuoliams teikimas Palydėjimo paslaugos jaunuoliams teikimas be 

apgyvendinimo, planų sudarymas, pagalba 

socializuojantis ir sprendžiant problemas. 

 

 

 
 

Vyr. socialinė 

darbuotoja 

2022 m. 

Palydėjimo paslaugos jaunuoliams teikimas su 

apgyvendinimo, planų sudarymas, pagalba 

socializuojantis ir sprendžiant problemas. 

DARBUOTOJŲ PROFESINĖS KOMPETENCIJOS TOBULINIMAS IR METINĖS VEIKLOS VERTINIMAS 

Užtikrinti, kad paslaugas 

vaikams teiktų 

kvalifikuotas personalas: 

5.1. Visas įstaigos personalas turi 

pareigybes atitinkančią kvalifikaciją; 

5.1.1. 100 proc. darbuotojų, turintys pareigybių 

reikalavimus atitinkančią kvalifikaciją. 

Direktorius 
 

 

 

 

 

2022 m. 

Metų eigoje 

5.2. Darbuotojams sudaromos sąlygos kelti 

kvalifikaciją; 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Skatinti socialinį darbą dirbančius 

darbuotojus atestuotis. 

5.2.1. Parengtas kvalifikacijos kėlimo planas 2022 

metams. 

5.2.2. 100 proc. darbuotojų dalyvauja 

kvalifikacijos tobulinimo mokymuose per metus, 

socialiniai darbuotojai dalyvauja kvalifikacijos 

tobulinimo kursuose ne mažiau nei 16 val. per 

metus, socialiniai darbuotojai dalyvauja 

supervizijose ir intervizijose. Socialiniams 

darbuotojų padėjėjams organizuojamos 

savipagalbos grupės. 

5.3.1. 25 proc. reikalavimus atitinkančių 

socialinių darbuotojų atestuojasi. 

Direktorius 
Vyr. socialinis 

darbuotojas 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.Darbuotojų veiklos vertinimas; 5.3. 90 proc. darbuotojų dalyvavo kasmetiniame 

veiklos vertinime. 

Direktorius 
Vyr. socialinis 

darbuotojas 

Ūkvedys 



Vaikų dokumentacija 

 

6. Kiekvienam vaikui užvesta reikalavimus 

atitinkanti byla. 

6.1. 100 proc. vaikų užvestos bylos pagal 

reikalavimus, nuolat segami su vaiku susiję 

dokumentai. 

Vyr. socialinis 

darbuotojas 
Administratorė  

 

2022 m. 

VALDYMO TOBULINIMAS 

Įstaigos valdymas ir 

administravimas. 

Veiklą reglamentuojančių dokumentų koregavimas. Direktorius  

administratorius 
2022 m. 

 

 

 

7. Užtikrinti tinkamą valdymą ir 

administravimą 

 

7.1. 100 proc. užtikrinti, kad visos pareigybės 

būtų užimtos, reikalaujamą kvalifikaciją turinčių 

darbuotojų. 

 
 

 

Direktorius 
Vyr. socialinis 

darbuotojas 

 
 

 

2022 m. 

 

 

 

2022 m. 7.2. Kartą per ketvirtį ar esant poreikiui 

organizuoti socialinę globą ir specialiosios 

priežiūros socialinių paslaugų teikiančių 

darbuotojų susirinkimus. 

7.3. Organizuoti visuotinius darbuotojų 

susirinkimus 4 kartus per metus arba pagal 

poreikį. 

7.4.Inicijuoti darbuotojus tobulinti komunikacijos 

procesą su mokyklomis. Laiku informuoti apie 

globotinių ugdymosi problemas ir bendru 

sutarimu jas spręsti. 

8. Užtikrinti, kad vaikų globos namų veikla būtų grindžiama skaidrumo, 

atsakomybės, viešumo principais 

8.1. Globos taryba renkasi 4 kartus per metus, 

vieną kartą per ketvirtį. 

Globos taryba 
 

2022 m. 

9. Įstaiga turi visus reikalingus ir teisės aktų nustatytus dokumentus 9.1. Įstaiga turės visus reikalingus ir teisės aktų 

tvarka nustatytus dokumentus. 

Direktorius  

administratorius 
2022 m. 

PASLAUGŲ KOKYBĖS KONTROLĖ 

Vykdyti globotinių, socialinių paslaugų gavėjų, tiesiogiai dirbančių su globotiniais ir paslaugų gavėjais darbuotojų, 

apklausas dėl teikiamų socialinės globos, priežiūros paslaugų kokybės vertinimo ir gerinimo. 

Direktorius  

Vyr. socialinis 
darbuotojas 

2022 m. 

Atlikti atitikties socialinės globos normoms įsivertinimą pagal 2022 metų veiklas. Direktorius 
Darbo grupė 

2022 m. IV 
ketvirtis 

Individualių socialinės globos planų peržiūra. Vyr. socialinis 

darbuotojas 
2022 m. 

Socialinių darbuotojų darbo planai ir ataskaitos. Vyr. socialinis 

darbuotojas 
2022 m. 



Darbo rezultatų aptarimai: administracijos ir darbuotojų pasitarimai, pokalbiai su globotiniais ir socialinių paslaugų gavėjais.  Direktorius  

Vyr. socialinis 
darbuotojas 

2022 m. 

Korupcijos prevencijos įgyvendinimas. Direktorius  

Atsakingas asmuo 
2022 m. 

Vidaus kontrolės įgyvendinimas. Direktorius  2022 m. 

VIEŠUJŲ PIRKIMŲ VALDYMAS 

Viešųjų pirkimų ataskaitos Atn-3 parengimas ir pateikimas. Ūkvedys Iki 01-30 

Viešųjų pirkimų plano rengimas ir patvirtinimas. Direktorius 
Vyr. Buhalteris 

Ūkvedys 

Iki 03-15 

Viešųjų pirkimų vykdymas vadovaujantis viešųjų pirkimų įstatymu, mažos vertės pirkimų aprašu, patvirtinta tvarka. Ūkvedys 

Pirkimų 

organizatoriai 
iniciatoriai 

2022 m. 

pagal planą 

Viešųjų pirkimų tvarkos atnaujinimas pagal teisės aktus. Ūkvedys 

 
Iki 2022 m. 

liepos 1 d. 

Viešųjų pirkimų sutarčių sudarymas ir jų vykdymo priežiūra. Direktorius 
Ūkvedys 

Nuolat 

INFORMATYVUMAS, ATVIRUMAS VISUOMENĖJE 

Informacija apie Globos namų veiklą parengimas ir skelbimas internetinėje svetainėje, socialiniuose tinkluose rajono 

spaudoje. 

Atsakingas asmuo 2022 m. 

Aktualios informacijos teikimas elektroniniu paštu, skelbimų lentose socialinių paslaugų gavėjams, darbuotojams, 

artimiesiems.  

Direktorius 

Vyr.soc. 

darbuotojas 

2022 m. 

Globos namų lankstinukų rengimas, išleidimas. 

 

Vyr.soc. 

darbuotojas 
Krizių centro soc. 

darbuotojas 

2022 m. 

Bendradarbiauti su ugdymo įstaigomis, bendruomenėmis, kitomis institucijomis bei socialines paslaugas teikiančiomis 

įstaigomis, dalinimasis gerąja darbo patirtimi. Bendradarbiavimo sutarčių pasirašymas. 

Direktorius 2022 m. 

Bendrų renginių organizavimas pagal bendradarbiavimo sutartis. Vyr.soc. 

darbuotojas 

Krizių centro soc. 

darbuotojas 
Socialiniai 

darbuotojai 

Soc. darbuotojų 
padėjėjai 

2022 m. 

FINANSINĖ VEIKLA 



Biudžeto vykdymo ataskaitos: 

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms 

finansuoti 

Direktorius 
Vyr. buhalteris 

I, II, III, IV 
ketvirčiai 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymas Direktorius 

Vyr. buhalteris 
I, II, III, IV 

ketvirčiai 

Biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius Direktorius 
Vyr. buhalteris 

I, II, III, IV 
ketvirčiai 

Mokėtinų, gautinų sumų ataskaitą Direktorius 
Vyr. buhalteris 

I, II, III, IV 
ketvirčiai 

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas Direktorius 
Vyr. buhalteris 

I, II, III, IV 
ketvirčiai 

Finansinės ataskaitos: 

Pažyma dėl sukauptų finansavimo sumų Direktorius 

Vyr. buhalteris 
I, II, III, IV 

ketvirčiai 

Pažyma dėl gautinų, gautų ir grąžintų finansavimo sumų Direktorius 
Vyr. buhalteris 

I, II, III, IV 
ketvirčiai 

Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita Direktorius 
Vyr. buhalteris 

I, II, III, IV 
ketvirčiai 

Finansinės būklės ataskaita Direktorius 

Vyr. buhalteris 
I, II, III, IV 

Veiklos rezultatų ataskaita Direktorius 
Vyr. buhalteris 

I, II, III, IV 
ketvirčiai 

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas Direktorius 

Vyr. buhalteris 
I, II, III, IV 

ketvirčiai 

Investicijų statistinės ataskaitos Direktorius 

Vyr. buhalteris 
I, II, III, IV 

ketvirčiai 

Ataskaitų rinkinių ir duomenų pateikimas už metus Direktorius 

Vyr. buhalteris 
Metinė 

Savivaldybės nuosavybės teise valdomas turtas ir įsipareigojimai Direktorius 

Vyr. buhalteris 
Metinė 

Pajamų deklaracijos Direktorius 
Vyr. buhalteris 

Kas mėnesį 

VSDFV pranešimai Direktorius 
Vyr. buhalteris 

Kas mėnesį, 
pagal poreikį 

Darbo užmokesčio apskaitos žiniaraštis Direktorius 

Vyr.soc. 

darbuotojas 

Kas mėnesį, 

pagal poreikį 



Vyr. buhalteris 

Informacija apie darbo užmokestį Direktorius 

Vyr. buhalteris 
I, II, III, IV 

Pažyma apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išmokas Direktorius 

Vyr. buhalteris 

Pagal poreikį 

Inventorizacijos aprašas, sutikrinimo žiniaraštis Direktorius 
Vyr. buhalteris 

Metinė 

Tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktas Direktorius 
Vyr. buhalteris 

Metinė 

Tiekėjų analitinės apskaitos žiniaraštis Vyr. buhalteris Kas mėnesį 

Išrašytų sąskaitų registravimo žurnalas Vyr. buhalteris Kas mėnesį 

Gaunamų sąskaitų registravimo žurnalas Vyr. buhalteris Kas mėnesį 

Projektas programų sąmatų sudarymas, analizavimas, pateikimas Direktorius 

Vyr. buhalteris 
Metinė 

Programų sąmatų sudarymas, papildymas, pakeitimas Direktorius 
Vyr. buhalteris 

Metinė, pagal 
poreiki 

KITOS PLANUOJAMOS VEIKLOS 

Bendradarbiavimas su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

Panevėžio apskrities Pasvalio rajone: 

- Dalyvavimas darbuotojų susirinkime. Pranešimas „ Iššūkiai ir galimybės dirbant su vaikais netekusiais tėvų globos ir 

veiksniai padedantys stiprinti tėvų ryšį su vaikais“. 

- Pokalbis/diskusija su globotiniais „Aš pats kuriu savo gyvenimą“. 

- Viktorina su globotiniais, šeimos krizių centro socialinių paslaugų gavėjais „Gyvenimo iššūkiai“. 

- Globotinių apsilankymas Pasvalio skyriuje. 

Direktorius 

Tarnybos 
specialistai 

III-IV ketvirtis 

_______________________________________________ 
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PASVALIO RAJONO GRŪŽIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ IR SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ PADĖJĖJŲ 

VEIKLOS PLANAS 2022 M. 

 

1. VEIKLOS PLANAS SKIRTAS:  

Pasvalio rajono Grūžių vaikų globos namų „Pelėdžiukų“ šeimynos globotiniams. 

2. DARBUOTOJAI RENGĘ VEIKLOS PLANĄ:  

Socialiniai darbuotojai N. Sarcevičiūtė ir L. Čyvienė. Socialinių darbuotojų padėjėjai A. Banaitienė, A. Butkienė, R. Lapinskienė, B. 

Šimbelienė. 

 

3. VEIKLOS PLANO TIKSLAI: 

Užtikrinti globojamam vaikui globos, ugdymo, socialines paslaugas, sudaryti kitas jam tinkamas sąlygas ir palaikyti aplinką, kurioje jis galėtų 

augti, vystytis, tobulėti ir pasiruošti savarankiškam gyvenimui visuomenėje. 

4. VEIKLOS PLANO UŽDAVINIAI: 

1. Formuoti vaikų netekusių tėvų globos,  savarankiško gyvenimo įgūdžius skirtinguose vaiko vystymosi tarpsniuose. 

2. Ugdyti tėvų globos netekusių vaikų gyvenimo ir darbinius įgūdžius. 

3. Stipinti vaikų psichinį atsparumą , ugdyti problemų sprendimo ir pažintinius gebėjimus. 

4. Formuoti vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius. 

5. Skatinti vaikų, netekusių tėvų globos, mokymosi ir profesinę motyvaciją. 

5. VEIKLOS PLANO NUMATOMI, SIEKTINI REZULTATAI: 

Gerinti teikiamų paslaugų kokybę, ugdant globotinių savarankiško gyvenimo įgūdžius. Gerinti emocinę, psichologinę savijautą, adekvačiai 

vertinti situaciją. Gerinti tarpusavio santykius, konfliktinių situacijų sprendimo įgūdžius. 

6.VEIKLOS PLANUI REIKALINGOS PRIEMONĖS: 

Transportas ,kanceliarinės priemonės, sporto inventorius, maisto produktai išvykoms. 

Eil. 

Nr. 

Priemonė Data Atsakingas 

asmuo/asmenys 



1. Naujųjų metų sutikimas. Žiemos atostogos. Pirmojo pusmečio mokymosi rezultatų aptarimas. 

Susirinkimas su šeimynos vaikais. Grūžių vaikų globos namų globotinių, soc. darbuotojų, soc. darbuotojų 

padėjėjų susirinkimas. 

Sausis Soc. darbuotojai, 

soc. darbuotojų 

padėjėjai 
 

2. Pokalbis- diskusija „Kaip gyvena gyvūnai žiemą miške?“ 

Sausio 13 d. minėjimas „Atmintis gyva ,nes liudija“ 

Grupinis užsiėmimas „Pelėdžiukai Lietuvai“. 

Sausis 

 

Soc. darbuotojai, 

soc. darbuotojų 

padėjėjai 

3. Supažindinimas su fotografo profesija-fotografijos istorija, vaizdų išsaugojimo technologija. Fotosesija.  Sausis 

 

Soc. darbuotojai, 
soc. darbuotojų 

padėjėjai 

4. Edukacija „Istorijos iš lagamino“ 

(MO muziejus ir Kazickų fondas). 

Pokalbis- diskusija „Atsakomybė už naminius gyvūnus: gyvūnų adaptacija naujuose namuose, šėrimas ir 

priežiūra, gyvūnų jausmai, žaidimai“. 

Sausis 

 

Soc. darbuotojai, 
soc. darbuotojų 

padėjėjai 

5. Duonos diena. Praktinis užsiėmimas „Verkia duonelė tinginio valgoma“. Išvyka į Linkuvos bažnyčią. Vasaris Soc. darbuotojai, 

soc. darbuotojų 
padėjėjai 

6. Aktyvus vasaris. Grupinis užsiėmimas „Sporto inventorius, sportavimo būdai‘. Vasaris Soc. darbuotojai, 

soc. darbuotojų 
padėjėjai 

7. Grupinis- kūrybinis užsiėmimas „Iš širdies į širdį“. 

Vasario 16-osios popietė. “Geltona, žalia, raudona“. 

Vasaris Soc. darbuotojai, 

soc. darbuotojų 
padėjėjai 

8. Grupės diskusija „Empatiška draugystė“. Vasaris Soc. darbuotojai, 

soc. darbuotojų 

padėjėjai 

9. Užgavėnės, tradicijos ir papročiai. Kovas Soc. darbuotojai, 

soc. darbuotojų 

padėjėjai 

10. 40- paukščių diena. Grupinis kūrybinis užsiėmimas „Pragydo, sučiulbo paukštužėliai“. 

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena, Tv laidos peržiūra ir aptarimas. 

Kovas Soc. darbuotojai, 
soc. darbuotojų 

padėjėjai 

11. Žemės diena. Inkilėlių gamyba.. Kovas Soc. darbuotojai, 
soc. darbuotojų 

padėjėjai 

12. Vaidybinis žaidimas „Aš esu tik toks“. 

Pokalbis- diskusija „Gandras- Lietuvos tradicinis paukštis“. 

Kovas Soc. darbuotojai, 

soc. darbuotojų 

padėjėjai 

13. Saugaus eismo diena. Orientacinis užsiėmimas „Žemėlapis“. Balandis Soc. darbuotojai, 

soc. darbuotojų 
padėjėjai 

14. Šv. Velykos- prisikėlimo šventė, jos tradicijos ir papročiai. Grupinis kūrybinis užsiėmimas „Ir margumas tų 

margučių“. 

Balandis Soc. darbuotojai, 

soc. darbuotojų 

padėjėjai 

15. Grupinis užsiėmimas- diskusija „Ką aš valgau“. Fiziniam aktyvumui skatinti žygis šiaurietiškomis lazdomis. Balandis Soc. darbuotojai, 

soc. darbuotojų 

padėjėjai 



16. Daržų diena. Akcija „Darom“. Balandis Soc. darbuotojai, 

soc. darbuotojų 

padėjėjai 

17. Išvyka į sensorinį kambarį “Vaivorykštė“  (kuris randasi Pasvalyje). Balandis Soc. darbuotojai, 

Soc.darbuotojų padėjėjai 

18. Praktinis grupės užsiėmimas „Šeimos paveikslas“. Motinos diena, grupinis kūrybinis užsėmimas „Visi žiedai tik 

tau..“. 

Gegužė Soc. darbuotojai, 

soc. darbuotojų 
padėjėjai 

19. Edukacija „ Nuo kiaušinio iki vištos“. Naminiai paukščiai. 

 

Gegužė Soc. darbuotojai, 

soc. darbuotojų 
padėjėjai 

20. Pokalbis- diskusija „Santuoka ir partnerystė“. Gegužė Soc. darbuotojai, 

soc. darbuotojų 

padėjėjai 

21. Išvyka į Įstros aviaparko lėktuvų muziejų. Gegužė Soc. darbuotojai, 
soc. darbuotojų 

padėjėjai 

22. Tarptautinė vaikų gynimo diena. Išvyka su dviračiais, piknikas gamtoje prie Skalių kalno. 

Sveikinimai tėveliams tėvo dienos proga, grupinis kūrybinis užsėmimas.. 

Birželis Soc. darbuotojai, 

soc. darbuotojų 
padėjėjai 

23. Susipažinimas su reformatų tikėjimu. Išvyka į Švobiškio evangelikų reformatų bažnyčią.  Birželis Soc. darbuotojai, 

soc. darbuotojų 
padėjėjai 

24. Prevencinis pokalbis- diskusija „Smurtas, agresija- man skauda“. Birželis Soc. darbuotojai, 

soc. darbuotojų 
padėjėjai 

25. „Buvo naktys švento Jono...“. Išvyka į Joniškėlio miestelio šventę, koncertą. Birželis Soc. darbuotojai, 

soc. darbuotojų 

padėjėjai 

26. Valstybinės Lietuvos Karaliaus Mindaugo Karūnavimo dienos paminėjimas. Išvyka į Pasvalio miesto organizuotą 

renginį. 

Liepa Soc. darbuotojai, 

soc. darbuotojų 

padėjėjai 

27. Pokalbis -diskusija „Atsargus elgesys  prie vandens telkinių“. Išvyka prie jūros. Liepa Soc. darbuotojai, 
Soc. darbuotojų 

padėjėjai 

28. Susipažinimas  su Valstybinės vaikų teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos, Panevėžio  apskrities Pasvalio skyriaus dirbančių specialisčių darbu. 

Liepa Soc. darbuotojai, 
soc. darbuotojų 

padėjėjai 

29. Susitikimas  su kosmetologę Agne (pokalbis apie problemiškos veido odos priežiūrą). Liepa Soc. darbuotojai, 

soc. darbuotojų 
padėjėjai 

30. Edukacinė išvyka „Medaus kelias“. 

Grupinis kūrybinis užsiėmimas „ Kam dūzgia bitės?“. 

Rugpjūtis Soc. darbuotojai, 

soc. darbuotojų 
padėjėjai 

31. Žygis į gamtą prie Mūšos upės. 

Daržovių konservavimas žiemai. 

Rugpjūtis Soc. darbuotojai, 

soc. darbuotojų 

padėjėjai 

32. Darbinė veikla kieme( gėlynų ravėjimas, šiltnamio priežiūra, žolės grėbimas, aplinkos tvarkymas). Rugpjūtis 

(Nuolat) 

Soc. darbuotojai, 

soc. darbuotojų 

padėjėjai 



33. Lietuviškų tradicijų puoselėjimas(žolinė). Išvyka į šventę. Rugpjūtis Soc. darbuotojai, 

soc. darbuotojų 

padėjėjai 

34. Pasiruošimas mokslo metų pradžiai. Rugsėjo -1-osios šventė. 

Grupinis kūrybinis užsiėmimas „Rudens spalvos“. 

Rugsėjis Soc. darbuotojai, 

soc. darbuotojų 

padėjėjai 

35. Pokalbis- diskusija „Būsto ir pinigų valdymo įgūdžiai“ (pokalbis apie būsto paiešką, išlaidų ir pajamų planavimą, 

banko paslaugas). 

Rugsėjis Soc. darbuotojai, 
soc. darbuotojų 

padėjėjai 

36. Pažintinė išvyka į pirtį. Pokalbis apie pirties naudą žmogaus organizmui. Rugsėjis Soc. darbuotojai, 
soc. darbuotojų 

padėjėjai 

37. Pokalbis-diskusija apie gendančius produktus,  laikomus šaldytuve (kaip atpažintį sugedusį maistą). Rugsėjis Soc. darbuotojai, 

soc. darbuotojų 

padėjėjai 

38. Pokalbis apie drabužių valymo paslaugas Pasvalyje ( vizitas į Pasvalio miesto skalbyklą, kuri įsikūrusi Pasvalio 

socialinių paslaugų centre). 

Popietė „Kavos skonis“ (tarptautinei kavos dienai pažymėti). 

Spalis Soc .darbuotojai, 

soc. darbuotojų 
padėjėjai 

39. Išvyka į Pasvalio sporto mokyklos baseiną. 

Grupinis kūrybinis užsiėmimas pasaulinei gyvūnijos diena pažymėti. 

Spalis Soc. darbuotojai, 

soc. darbuotojų 

padėjėjai 

40. Pokalbis, kaip parašyti gyvenimo aprašymą ir pasiruošti pokalbiui su darbdaviu (gali būti vaidinamos įvairios 

pokalbio su darbdavių situacijos, kad vaikai galėtų pademonstruoti savo gebėjimus). 

Spalis Soc. darbuotojai, 

soc. darbuotojų 

padėjėjai 

41. Pokalbis-praktinis užsiėmimas “Kas yra sėkmingas žmogus?“. 

Testas „Ar gerai  pažįsti save?“. 

Spalis Soc. darbuotojai, 

soc. darbuotojų 

padėjėjai 

42. Visų šventųjų diena. Vėlinės( užmirštų kapinių tvarkymas ir jų lankymas). 

Pyragų diena. 

Lapkritis Soc. darbuotojai, 

soc. darbuotojų 
padėjėjai 

43. Pokalbis “Burnos higienos priemonės ir priežiūra“ (tarpdančių siūlas, skalavimo skystis ir t.t). Lapkritis 

(Nuolat) 

Soc. darbuotojai, 

soc. darbuotojų 

padėjėjai 

44. Išvyka siaurojo geležinkelio traukinuku iš Anykščių. Lapkritis Soc. darbuotojai, 

soc. darbuotojų 

padėjėjai 

45. Pokalbis- diskusija apie  subalansuotą mitybą ir vandens gėrimo svarbą mūsų organizmui. Lapkritis Soc. darbuotojai, 
soc. darbuotojų 

padėjėjai 

46. Išvyka į paštą. Susipažinimas su paštininko profesija. Gruodis Soc. darbuotojai, 
soc. darbuotojų 

padėjėjai 

47. Pokalbis -diskusija „Kas yra adventas?“ Grupinis kūrybinis užsiėmimas „Advento žvaigždė“. Gruodis Soc. darbuotojai, 
soc. darbuotojų 

padėjėjai 

48. Išvyka į Liepkalnio slydinėjimo centrą, kuris įsikūręs Vilniuje. Gruodis Soc. darbuotojai, 

soc. darbuotojų 
padėjėjai 



49. Pasiruošimas gražiausioms žiemos šventėms-Šv. Kūčioms ir Šv .Kalėdoms. 

Pokalbis „Lietuviškų Šv. Kūčių ir Šv Kalėdų tradicijos, kurios jau baigia išnykti“. 

Gruodis Soc. darbuotojai, 

soc. darbuotojų 

padėjėjai 

PSICHINĖS SVEIKATOS STIPRINIMAS, EMOCIJŲ VALDYMAS IR JŲ ATPAŽINIMAS 

1. Pokalbis „Tinkama emocijų raiška, streso įveikimas“.  

 

2022 m. 

 

 

 
 

Soc. darbuotojai, 

soc. darbuotojų 
padėjėjai 

2. Pokalbis-diskusija „Gerų emocijų palaikymas. 

3. Pokalbis „Nauji santykiai su bendraamžiais už globos namų bendruomenės“. 

4. Pokalbis „Galimos problemos ir jų įveikimo būdai“. 

5. Pratybos „Kas yra pasitikėjimas savimi?“. 

6. Pokalbis „Individualumas ir skirtingumas“. 

7. Pratybos „Kokie yra mano gabumai?“. 

8. Pratybos „Autobiografija“. 

9. Pratybos „Komplimentai“. 

10. Pokalbis „Aš ateityje“. 

FINANSINIO RAŠTINGUMO UGDYMAS 

1. Grupiniai pokalbiai „Būstas ir pinigų tvarkymas“.  

 

2022 m. 

 

 

 

 

 

 

 

Soc. darbuotojai,   soc. 
darbuotojų padėjėjai 

 

2. Pokalbis „Mano išlaidos“. 

3. Pokalbis -užsiėmimas „Pinigų pažinimas“. 

4. Grupiniai pokalbiai „Kas svarbiau asmeninės vertybės ar pinigai?“. 

5. Praktiniai pamokymai naudojantis bankomatu (nusiimti, įnešti pinigus). 

6. Praktiniai pamokymai „Elektroninė bankininkystė“. 

7. Pokalbis „Kam reikalingi bankai?“. 

8. Pokalbis -diskusija „Euras prie euro“. 

9. Pokalbiai, praktiniai pamokymai apsiperkant internetinėse parduotuvėse. 

10. Pokalbis apie greituosius kreditus, jų naudą ir atsakomybę. 

MAISTO GAMINIMO ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS 

1. Praktinis parodymas „Produktų pirkimas ir valgiaraščio sudarymas savaitei“.  

 

2022 m. 

 

 

 

 

 
Soc. darbuotojai,   soc. 

darbuotojų padėjėjai 

2. Pokalbis „Kaip išsiaiškinti maisto produktų vertę“ (būtina skaityti etiketes). 

3. Pokalbis „Pagrindinės namuose saugos taisyklės“(kaip išvengti gaisro, pirmos pagalbos suteikimas). 

4. Praktinė veikla ,,Daržovių konservavimas žiemai“. 

5. Pokalbis – diskusija ,,Renkuosi daržoves“. 

6. Pokalbis kuo skiriasi maistas nuo užkandžių ( sveikas ir nesveikas užkandžiavimas). 

7. Pokalbis- pamokėlė kaip padengti stalą švenčių proga ar gimtadienio  šventei. 

8. Pokalbiai- grupiniai užsiėmimai apie elgesio etiketą prie stalo. 



9. Praktinis -užsiėmimas „Kaip paruošti  šaldymui savo gamintus produktus “(virtinukus ,ežiukus ,lietinius blynus ). 

10. Pokalbis -diskusija „Subalansuota mityba ir vandens gėrimo nauda“. 

LYTIŠKUMO UGDYMAS 

1. Pokalbis „Šeimos sukūrimas ir motinystės /tėvystės patirtis“.  

 

2022 m. 

 
 

Soc. darbuotojai,   soc. 

darbuotojų padėjėjai 

2. Grupiniai pokalbiai “Ilgalaikės ir trumpalaikės draugystės“. 

3. Praktinis užsiėmimas “Gailestis, užuojauta, meilė“. 

4. Pokalbis apie jausmus „Kaip žinoti ar myliu?“. 

5. Pokalbis -diskusija „Saugus lytinis gyvenimas“. 

6. Pokalbis apie kontraceptines priemones ir kaip jos įsigyjamos. 

7. Pokalbis apie mergaičių savigarbą ir padorų elgesį su berniukais. 

8. Pokalbiai apie atsitiktinius lytinius santykius, jų pasekmes nėštumą ,lytiniu keliu plintančias ligas. 

9. Pokalbis „Kaip reguliariai reikia lankytis  pas ginekologą“. 

10. Pokalbiai kaip keičiasi moterų ir vyrų kūnai brendimo laikotarpiu. 

BENDRAVIMAS SU TĖVAIS IR ARTIMAISIAIS 

1. Pokalbis „Mamos ir vaiko ryšys „.  

 

2022 m. 

 
 

Soc. darbuotojai, 

soc. darbuotojų 
padėjėjai 

2. Žaidimų popietė „Mes draugiška šeima“. 

3. Pokalbis „Kokia turi būti pilna šeima“. 

4. Pokalbis „Brolių ir sesių meilė“. 

5. Praktinis užsiėmimas „Šeimos paveikslas“. 

6. Pokalbis ,kaip reikia pagarbiai bendrauti su vyresniais , šeimos nariais. 

7. Pokalbis, kaip atpažinti santykius , kurie gali būti žalingi ar pavojingi. 

8. Pokalbis „Gebėjimas užmegzti ir palaikyti gerus santykius“. 

9. Pokalbiai „Šeimyniniai santykiai ir vaikų priežiūra“. 

10. Trumpos viešnagės  vaikams šeimoje (suderinus su tėvais). 

PAREIGOS, ATSAKOMYBĖ UŽ SAVO POELGIUS 

1. Pokalbis „Mokėjimas prisiimti atsakomybę už savo veiksmus“.  

 

2022 m. 

 

 

 

 

 

 

 

Soc. darbuotojai, 

soc. darbuotojų 

padėjėjai 

2. Pokalbis „Kiekvienas žmogus turi pareigų“. 

3. Pokalbis -priminimas „Vaiko pareigos“. 

4. Pokalbis „Žmonių jausmai“. 

5. Pokalbis „Kodėl vykdai draugų prašymus ir nurodymus“. 

6. Pokalbis ,kaip atsispirti draugų neigiamai įtakai, kaip nekopijuoti neigiamo elgesio. 

7. Pokalbis „Ar aš moku spręsti problemas“. 

8. Pokalbis -diskusija tema „Jei aš būčiau atsakingas už tam tikrus dalykus ,tai vaikai galėtų....“. 



9. Pokalbis „Taisyklių priminimas“.  

 

 
10. Pokalbiai apie klaidų pripažinimą  ir atsakomybę už save ir šalia esančius. 

PLANUOJAMI UŽSIĖMIMAI APIE VALSTYBINES ĮSTAIGAS  

1. Pokalbis „Kas yra seniūnija?“  

 

2022 m. 

 
 

Soc. darbuotojai,   soc. 

darbuotojų padėjėjai 

2. Supažindinimas, priminimas, kokioje seniūnijoje gyvename ir kas mūsų seniūnijos vadovas. 

3. Paieška internete- seniūno atliekamos funkcijos. 

4. Pokalbis – diskusija, kokias funkcijas atlieka seniūnija. 

5. Išvyka į Vaškų seniūnija. 

6. Pokalbis -diskusija „Kaip ir kur deklaruoti savo gyvenamą vietą?“. 

7. Pokalbis „Seniūno ir seniūnaičio skirtumai ir panašumai“. 

8. Išvyka į užimtumo tarnybą. 

9. Pokalbis apie užimtumo tarnybos funkcijas. 

10. Darbo skelbimų peržiūra internete. 

PROFESIJOS PASIRINKIMO IR PASIRUOŠIMAS 

1. Pokalbis „Kelias, kurį aš pasirenku“.  

 

2022 m. 

 
 

Soc .darbuotojai, 

soc. darbuotojų 
padėjėjai 

2. Pokalbis „Mano lūkesčiai renkantis profesiją“. 

3. Pokalbis - diskusija apie pagrindinį, vidurinį  išsilavinimą ir baigiamuosius egzaminus. 

4. Pokalbis apie asmens dokumentų kopijavimą kanceliarinių prekių parduotuvėse. 

5. Pokalbis „Bendrojo lavinimo ir profesinių mokyklų skirtumai“. 

6. Išvykos į profesinių mokyklų atvirų durų dienas. 

7. Informacijos paieška internete apie profesines mokyklas. 

8. Grupinis pokalbis „Profesinio orientavimo karjeros specialistai“. 

9. Supažindinimas su ugdymo karjerai informacine svetaine „Mukis“. 

10. Profesijų filmų peržiūra ir specialybių aprašai svetainėje „Mukis“. 

HIGIENOS ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS 

1. Pokalbiai ir praktiniai  patarimai „Plaukų priežiūra“.  

 

2022 m. 

 

 

 

 

 

 
Soc. darbuotojai,   soc. 

darbuotojų padėjėjai 

2. Pokalbiai „Plaukų priežiūros priemonės“. 

3. Pokalbis „Aš galiu“. 

4. Pokalbis – diskusija „Dantų priežiūros svarba“. 

5. Pokalbis – diskusija „Saikingas higienos priemonių naudojimas“. 

6. Išvyka į kirpyklą. Pokalbi sus kirpėja apie plaukų priežiūrą, priemones. 



7. Pokalbis – diskusija „Natūralios higienos priemonės“.  

 

 
8. Pokalbis, kaip reguliariai maudytis po dušu ar vonioje. 

9. Pokalbis „Ar aš moku rūšiuoti ir skalbti savo rūbus“. 

10. Praktinis užsiėmimas „Adatėlė“ įsisiūti sagą arba atlikti kitus taisymo darbus. 

NAMŲ PRIEŽIŪROS  

1. Pokalbis „Namų tvarkymas ir švaros palaikymas“.  

 

2022 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Soc. darbuotojai, 

soc. darbuotojų 

padėjėjai 

2. Pokalbis-diskusija „Kaip pasikeisti lemputę“. 

3. Pokalbis „Namų saugumas“. 

4. Pokalbis, praktiniai pamokymai apie buitinių prietaisų priežiūrą. 

5. Pokalbis „Komunalinės paslaugos“(vandens, elektros, šildymo jų įkainiai bei sąskaitų apmokėjimai). 

6. Pokalbis, kaip savarankiškai susitvarkyti užsikimšusią kriauklę ar klozetą. 

7. Pokalbis „Energijos ir vandens taupymas“. 

8. Praktinis užsiėmimas „Kaip atšildyti ir išvalyti šaldytuvą“. 

9. Pokalbis „Kaip išvengti nepageidaujamų įnamių (tarakonų, pelių ) ir juos išnaikinti. 

10. Praktinis – užsiėmimas ‚Kaip sustabdyti bėgantį vandenį tualete“. 

SVEIKATOS IR SVEIKATINGUMO   

1. Pokalbis „Vitaminų ir mineralų poveikis mūsų sveikatai“.  

 

2022 m. 

 

 

 

 

 

Soc. darbuotojai,   soc. 

darbuotojų padėjėjai 

2. Pokalbis -praktinis užsiėmimas „Registracija pas gydytojus“. 

3. Pokalbis „Peršalimo ligos ir pirma pagalba susižeidus“. 

4. Pokalbis „Saugus vaistų vartojimas ir laikymas“. 

5. Pokalbis „Sveika mityba: pagrindiniai principai“. 

6. Praktiniai pamokymai „Poilsio ir veiklos rėžimas. Dienotvarkė“. 

7. Pokalbis- diskusija „Kas yra sveikatos draudimas“. 

8. Minčių lietus „Kaip padėti draugui, turinčiam valgymo sutrikimo požymių?‘. 

9. Fizinio aktyvumo užsėmimai : mankšta, pasivaikščiojimai lauke, treniruotės, judrieji žaidimai ir t.t. 

10. Pokalbis „Man skauda, į ką kreiptis pagalbos?“. 

COVID-19 PANDEMIJOS ATVEJŲ UŽSIĖMIMŲ TEMOS  

1. Pokalbis „Covid 19 simptomai„.  

 

2022 m. 

 

 

 

 
Soc. darbuotojai,   soc. 

darbuotojų padėjėjai 

2. Pokalbis „Apsaugos priemonės jų  dėvėjimas“. 

3. Pokalbis „Dezinfekcija“. 

4. Pokalbis „Kas yra Covid_19?“. 

5. Pokalbis, kodėl reikalingas karantinas ir izoliavimas namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje. Izoliacijos terminai. 

6. Pokalbis, kaip ir kada galima išsiimti galimybių pasą. 



7. Pokalbis apie Covid-19 skiepų naudą. 

8. Minčių lietus „Mitai apie Cocid-19“. 

9. Testas „Ką aš žinau apie pandemiją?“. 

10. Pokalbis – diskusija „Kaip galiu apsaugoti save ir kitus, kad nesirgti“. 

PINIGINĖS IŠMOKOS 

1. Pokalbis „Įsikūrimo pašalpa sulaukus 18 metų“.  

 

2022 m. 

 

 
Soc. darbuotojai,   soc. 

darbuotojų padėjėjai 

2. Pokalbis „Vaiko  išmokos pinigai“. 

3. Išvyka į socialinės paramos ir sveikatos skyrių. 

4. Pokalbis apie socialinę pašalpą, kišenpinigius. 

5. Minčių lietus „Mano finansinės pajamos“. 

6. Testas „Biudžeto planavimas“. 

7. Pokalbis „Jaunuolių darbo įgūdžiai, darbo užmokestis“. 

8. Pokalbis „Kas yra stipendija?“. 

9. Praktinis užsiėmimas „Išlaidos“. 

10. Pokalbis- diskusija „Savanorystė. Dirbu neatlygintinai“. 

BENDRAVIMO ĮGŪDŽIŲ LAVINIMAS 

1. Praktinis užsiėmimas „Laikrodis“.  

 

2022 m. 

 

 

Soc. darbuotojai, soc. 

darbuotojų padėjėjai 

2. Pokalbis „Pagarbus pasisveikinimas su vyresniais“. 

3. Pokalbis „Kokiomis progomis reikia sveikinti žmones“. 

4. Pokalbis „Juokai. Kaip suprasti ir reaguoti“. 

5. Pokalbis „Saugus internetas“. 

6. Pokalbis „Santykių įvertinimas“. 

7. Pokalbis- diskusija „Koks draugas yra geras“. 

8. Pokalbis „Simpatijos ir antipatijos“. 

9. Testas „Kas trukdo draugystei?“. 

10. Pokalbis „Koks aš draugas“. 

___________________________________________________ 
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Pasvalio rajono Grūžių vaikų globos namų                                   
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3 priedas 

 

PASVALIO RAJONO GRŪŽIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ STRUKTŪRINIO PADALINIO 

ŠEIMOS KRIZIŲ CENTRO 

2022 metų veiklos planas 
 

Šeimos krizių centras yra ( toliau – Centras ) Pasvalio rajono Grūžių vaikų globos namų struktūrinis padalinys, teikiantis kompleksinę  

pagalbą asmeniui  (šeimai), atsidūrusiam (-iems) krizinėje situacijoje, laikino apnakvintiname ar laikino apgyvendinimo asmenims krizių atvejais, kai 

dėl šeimoje iškilusių problemų,  kyla grėsmė asmenų sveikatai ir/ar  gyvybei.  

Centras – tai socialinių paslaugų įstaigos struktūrinis padalinys, dirbantis žmonių gerovei ir teikianti socialinės priežiūros paslaugas asmeniui 

(šeimai). 

Centro prioritetas - žmogiškųjų išteklių ugdymas ir tobulinimas, gyventojų socialinio saugumo užtikrinimas. 

Misija - vykdant valstybės ir savivaldybės socialinę politiką, didinti visų Pasvalio  rajono bendruomenės narių galimybę gyventi orumo 

nežeminančiomis sąlygomis ir teikti numatytas socialines paslaugas įvairių socialinių grupių asmenims (šeimoms), stiprinti gebėjimus ir galimybes 

savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene,  padėti įveikti socialinę atskirtį.  

Tikslas: teikti socialinės priežiūros paslaugas asmenims (šeimoms), atsidūrusiems  krizinėje situacijoje. 

Uždaviniai:  

1. Užtikrinti Centre gyvenančiam asmeniui (šeimai) efektyvų socialinių paslaugų teikimą. 

2. Užtikrinti asmens (šeimos) apgyvendinimą, kurti saugią ir sveiką gyvenamąją aplinką. 

3. Formuoti savarankiško gyvenimo įgūdžius, stiprinti savivertę, įgalinti savarankiškai spręsti iškilusias problemas. 

4. Atkurti ir stiprinti socialinius ryšius su šeima, artimaisiais, socialine aplinka. 



5. Užtikrinti asmeniui (šeimai) socialinę, psichologinę, teisinę, medicininę pagalbą, teisių ir teisėtų interesų apsaugą, sudaryti sąlygas asmenų 

ir jų vaikų saugumui. 

6. Teikti pasiūlymus ir idėjas dėl socialinių paslaugų organizavimo bei jų kokybės gerinimo. 

7. Vykdyti išorinę komunikaciją apie Centre vykdomas socialinės priežiūros paslaugas. 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonė Vykdymo 

terminas 

Priemonės įgyvendinimo rodiklio 

matavimo vienetas 

Atsakingi 

asmenys 

1. Socialinių priežiūros paslaugų teikimas asmenims (šeimoms) efektyviai 

išnaudojant turimų vietų skaičių. 

2022 m. Asmenų (šeimų) gaunančių socialinės 

priežiūros paslaugas, skaičius 

Centro 

darbuotojai 

2. Pagal nustatytus poreikius, individualių socialinės priežiūros planų 

sudarymas, naujai apgyvendintiems asmenims (šeimoms) ir jų 

peržiūrėjimas socialinės priežiūros paslaugas įstaigoje gaunantiems 

asmenims (šeimoms). 

2022 m. Sudarytų ir peržiūrėtų individualių 

socialinės priežiūros planų skaičius. 

Įvykusių atvejo vadybos posėdžių 

skaičius. 

Centro 

socialinė 

darbuotoja 

3. Socialinių paslaugų gavėjams laisvalaikio, užimtumo bei sociokultūrinių 

veiklų organizavimas ir plėtojimas. 

2022 m. Renginių, išvykų, švenčių, užsiėmimų, 

paskaitų skaičius. 

Centro 

darbuotojai 

4. Psichosocialinės pagalbos organizavimas paslaugų gavėjams (suaugusiems 

ir vaikams). 

Pozityvios tėvystės mokymų organizavimas. 

Bendradarbiavimas su Pasvalio bendruomeniniais šeimos namais. 

2022 m. Pagalbą gavusių asmenų skaičius 

Konsultacijų skaičius. 

Centro 

socialinė 

darbuotoja.  

5. Socialinio darbuotojo konsultacijos.  2022 m. Konsultacijas gavusių asmenų skaičius. 

Konsultacijų skaičius. 

Centro 

socialinė 

darbuotoja 

6. Laikino apnakvindinimo pagalbos suteikimas krizių atvejais socialinės 

rizikos asmenims, asmenims netekusiems būsto ir kt. 

2022 m. Pagalbą gavusių asmenų skaičius. Centro 

socialinė 

darbuotoja 

7. Intensyvi krizių įveikimo pagalba:  pagalbos suteikimas ir organizavimas 

asmeniui (šeimai) atsidūrusiam (-iems) krizinėje situacijoje.  

Bendradarbiavimas su atvejo vadybininkais ir socialiniais darbuotojais, 

dirbančiais su šeimomis, Pasvalio užimtumo tarnyba, medicininėmis 

įstaigomis, Pasvalio r. seniūnijų darbuotojais, ugdymo įstaigų pedagogais. 

2022 m. Intensyvią krizių įveikimo pagalbą 

gavusių asmenų skaičius 

Paslaugų rūšys ir jų skaičius. 

Centro 

darbuotojai 

8. Tarpinstitucinis bendradarbiavimas (su institucijomis, teikiančiomis 

socialinę pagalbą asmeniui, šeimai). 

Bendradarbiavimas su VVTAĮT Pasvalio skyriaus specialistais, Pasvalio 

2022 m. Organizuotų susitikimų skaičius. Direktorė, 

Centro 

socialinė 

darbuotoja. 



bendruomeniniais šeimos namais, Pasvalio visuomenės sveikatos biuru, 

Pasvalio sveikatos ir socialinės pagalbos skyriaus specialistais. 

9. Šeimos savipagalbos grupių organizavimas. 2022 m. Surengtų grupių skaičius. Centro 

socialinė 

darbuotoja 

10. 

 

Aprūpinimas būtiniausiais rūbais ir avalyne. 

Parama maisto produktais. 

2022 m.  Asmenų, gavusių paramą, skaičius. Centro 

darbuotojai 

11. Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas. 

Paslaugos teikiamos asmenims (šeimoms), siekiant stiprinti jų bendravimo 

gebėjimus (ieškant pagalbos, prisitaikant prie naujų situacijų, dalyvaujant 

visuomenės gyvenime, užmezgant ir palaikant ryšius su artimaisiais ir 

pan.). 

Bendradarbiavimas su Pasvalio socialinių paslaugų centro padaliniais: 

globos centro, darbui su šeimomis padalinio specialistais. 

2022 m. Pagalbą gavusių asmenų skaičius. Centro 

darbuotojai 

12. Kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas asmeniui (šeimai). 

Tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant, mokant mokesčius, planuojant ir 

atliekant namų ruošos darbus, prižiūrint vaikus, bendraujant ir pan. 

Darbinių įgūdžių ugdymas, savarankiškas patalpų ir aplinkos tvarkymas ir 

pan. 

2022 m. Asmenų (šeimų) skaičius. 

Suteiktų paslaugų asmenims (šeimoms)  

skaičius. 

Centro 

darbuotojai 

13. Dalyvavimas projektinėse veiklose. 

Bendradarbiavimas su Pasvalio r. Grūžių vaikų globos namų darbuotojų. 

2022 m. Projektinių veiklų skaičius. Centro 

darbuotojai 

14. Centro darbuotojų susirinkimų organizavimas.  2022 m. Per metus įvykusių susirinkimų 

skaičius 

Centro 

socialinė 

darbuotoja 

15. Išorinių komunikacijų vykdomas apie socialinės priežiūros paslaugų 

teikimą, Centro veiklas.  

2022 m. Išorinių komunikacijų skaičius. Direktorius, 

Centro 

socialinė 

darbuotoja 

 

Numatoma veikla 2022 metams 
 

Eil. 

Nr. 

Priemonė Numatoma 

data 

Atsakingas 

asmuo/asmenys 

1. Sausio 13 – oji Laisvės gynėjų diena ,,Atmintis gyva, nes liudija“ Sausis K. Praniauskienė 

2. Išvyka su rogutėmis į gamtą ,,Kur pažvelgsi visur balta“ Sausis K. Praniauskienė 



3. Užsiėmimas ,,Pasigamink taupyklę“ Sausis. V. Kavaliauskienė 

4. Edukacinis užsiėmimas. Istorijų pasakojimo metodika pagrįstas užsiėmimas ,,Istorijos iš lagamino“.  Sausis K. Praniauskienė 

5. Mezgimo pradžiamokslis. Sausis A. Šulčienė 

6. Edukacinis užsiėmimas ,,Linelį sėjau...“ Vasaris R. Mockuvienė 

7. Edukacinis užsiėmimas ,,Duonos kelias“ Vasaris A. Šulčienė 

8. Europos skubios pagalbos diena. Telefono 112 diena. Grupinis užsiėmimas. Vasaris V. Kavaliauskienė 

9. Išvyka į kino filmą. Vasaris K. Praniauskienė 

10. Vasario 16 – oji. Lietuvos Valstybės atkūrimo diena. Trispalvės gamyba.  Vasaris A. Šulčienė 

11. Renginys, skirtas gimtosios kalbos dienai ,,Lietuvių liaudies pasakų vakaras“ Vasaris V. Kavaliauskienė 

12. Užgavėnės. Papročiai ir tradicijos. Kovas K. Praniauskienė 

13. Tarptautinė moterų solidarumo diena Kovo 8 – oji. Mandalų spalvinimas. Kovas V. Kavaliauskienė 

14. 40 – ties paukščių diena. Išvyka į mišką, pirmieji pavasario ženklai. Dokumentika per TV. Kovas R. Mockuvienė 

15. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Šventinio minėjimo per TV peržiūra. Trispalvės gamyba. Kovas A. Šulčienė 

16. Pasaulinė vandens diena. Mokomasis užsiėmimas. Vandens nauda kūnui ir sveikatai. Kovas R. Mockuvienė 

17. Pasaulinė sveikatos diena  (nuotolinis užsiėmimas su Pasvalio visuomenės sveikatos biuru) Balandis R. Mockuvienė 

18. Verbų sekmadienis. Papročiai ir tradicijos. Balandis Centro darbuotojai 

19. Su šv. Velykomis, pačia gražiausia pavasario švente. Balandis Centro darbuotojai 

20. Tarptautinė motinos Žemės diena. Talka kaimo bendruomenėje, įstaigos aplinkos tvarkymas. Balandis Centro darbuotojai 

21. Fraktalų piešimo ir spalvinimo technologija.  Balandis V. Kavaliauskienė 

22. ,,Mano diena“ Grupinis užsiėmimas, ugdantis laiko planavimo įgūdžius. Balandis A. Šulčienė 

23. Tarptautinė kovos su triukšmu diena. Triukšmo prevencija ( nuotolinis renginys su Pasvalio PK  

pareigūnais) 

Balandis K. Praniauskienė 

24. Šventinis rytmetys, skirtas Motinos dienai ,,Pavasario žiedai mylinčioms rankoms“ Gegužė R. Mockuvienė 

25. Grupinis užsiėmimas, skirtas Pasaulinei rankų higienos dienai ,,Plauk rankas – saugok gyvybes“ Gegužė V. Kavaliauskienė 

26. Išvyka į Biržus: Kirkilų apžvalgos bokštas, basų kojų takas ir kitos lankytinos vietos. Gegužė K. Praniauskienė 

27. Grupinis užsiėmimas ,,Svajonių žemėlapis“ Gegužė V. Kavaliauskienė 

28. Išvyka į Rokiškio r. Ilzenbergo dvarą. Gegužė K. Praniauskienė 

29. Pasaulinė diena be tabako ,,Rūkymui – NE“ Gegužė A. Šulčienė 

30. Renginys, skirtas Tarptautinei vaikų gynimo dienai ,,Vaikai – mūsų ateitis. Padėkime jiems užaugti“ Birželis Centro darbuotojai 

31. Išvyka į Pasvalio Smegduobių parką ir Pasvalio Senąjį parką. Žalsvasis šaltinis, girnų muziejus. Birželis K. Praniauskienė 

32. Pasaulinė dviračio diena. Išvyka su dviračiais po vietos apylinkes. Birželis R. Mockuvienė 

33. ,,Saulė delne“. Rasos, Joninių šventė. Papročiai ir tradicijos. Iškyla gamtoje. Birželis Centro darbuotojai 

34. Mindaugo karūnavimo diena. Dalyvavimas renginyje Velniakalnyje. Liepa V. Kavaliauskienė 



35. Smagus penktadienis. Poilsinė išvyka prie Skalių kalno. Liepa K. Praniauskienė 

36. Išvyka į Raubonių pramogų parką. Rugpjūtis K. Praniauskienė 

37. ,,Mokslų metų pradžia su pilna kuprine“. Rugpjūtis Centro darbuotojai 

38. Konfliktai ir jų sprendimo būdai. Grupinis užsiėmimas. Rugsėjis A. Šulčienė 

39. Dalyvavimas renginyje Velniakalnyje, skirtame Baltų vienybės dienai. Rugsėjis V. Kavaliauskienė 

40. Tarptautinė veltinio diena. Išvyka į Raubonių vilnų karšyklą. Spalis K. Praniauskienė 

41. Šarados. Jų sudarymas ir sprendimas. Spalis V. Kavaliauskienė 

42. Užsiėmimas grupei ,,Gyvenimo linija“ Spalis R. Mockuvienė 

43. Helovynas. Išvyka į Vytartų dvarą. Spalis Centro darbuotojai 

44. Akcija ,,Kodėl žiba tiek žvakelių“ Talka kaimo kapinaitėse. Lapkritis Centro darbuotojai 

45. Pyragų diena.  Lapkritis Centro darbuotojai 

46. Grupinis užsiėmimas, skirtas Tarptautinei tolerancijos dienai. Lapkritis Centro darbuotojai 

47. Adventas. Advento vainikų gamyba. Papročiai ir tradicijos. Lapkritis A. Šulčienė 

48. Koliažo gaminimo pamokėlė. Grupinis užsiėmimas. Gruodis K. Praniauskienė 

49. Piešinių konkursas ,,Žiema už lango“ Gruodis R. Mockuvienė 

50. Kalėdinių dekoracijų, žaisliukų ir atvirukų dirbtuvėlės. Gruodis A. Šulčienė 

51. Šv. Kūčių vakarienė.  Gruodis Centro darbuotojai 

52. Stebuklingos Kalėdos. Šventiniai pietūs. Gruodis Centro darbuotojai 

53. Naujųjų Metų sutiktuvės. Gruodis Centro darbuotojai 

 

Numatomas veiklos plano įgyvendinimo rezultatas:  

Suteiktų socialinių paslaugų dėka gerės Pasvalio rajono savivaldybės gyventojų gyvenimo kokybė, savarankiškumas, didės integracija į 

visuomeninį gyvenimą ir mažės socialinė atskirtis. Suteiktos socialinės paslaugos asmenims (šeimoms) didins galimybes aktyviai dalyvauti 

socialiniame gyvenime (galimybė grįžti į darbo rinką ir pan.), stiprės socialinis saugumas. Suteiktos paslaugos leis asmenims (šeimoms) sustiprėti 

emociškai, pastiprinti savivertę, pasitikėjimą savimi ir savo galimybėmis.  

Veiklos planą 2022 metams parengė: 

Pasvalio rajono Grūžių vaikų globos namų struktūrinio padalinio Šeimos krizių centro socialinė darbuotoja  

Kristina Praniauskienė 

 

_________________________________________________ 


