
MoLETU vArKU sAVARANrrSxo GyvENrMo NAMU
2019 METU ATASKATTA

I. TRUMrA ISTAIGoS vEIKLos REZULTATU apZvar,c,r,

Moletq vaikq savaranki5ko gyvenimo namai, istaigos kodas 190985787, Smilgq g. 4,
Moletai, interneto svetaind www.moletuvaikai.lt.

Siekiant sudaryti tinkamas gyvenimo s4lygas tevq globos netekusiems vaikams, 2019
metais SavarankiSko gyvenimo namuose laikinoji ir nuolatine globa buvo teikiama 30 vaikq. Metq
pradZioje buvo globojami 30 vaikai, metq pabaigoje 27 vaikai. Per metus 15 vaikq atvyko i
savaranki5ko gyvenimo namus, 18 vaikq i5vyko, iS jq a vaikai sulauke pilnametystes, 3
pilnamediams ugdytiniams pratgsta galimybe gyventi Savaranki5ko gyvenimo namuose, kol baigs
mokymo istaigas. Duomenq apie vaikus palyginimas pateiktas 1 lenteleje.

I lentele

SavarankiSko gyvenimo namuose tiesiogiai su vaikais dirbo: socialiniai darbuotojai,
socialinio darbuotojo padejejai, logopedas, psichologas, medicinos darbuotojas.

2019 m. metq pradLioje pareigybiq skaidius 43. 2019 m. taupant istaigos lesas
sumaZinta 4 pareigybes. Esamas 39 pareigybiq skaidius atitinka patvirtintus pareigybiq normatyvus.
Pareigybiq paskirstymas pateikiamas lenteleje:

2 lentele

[staigos finansavimo Saltiniai ir le5os pateikiami 3 lenteleje.
3 lentele

Skirtos le5os 2017 metai 2018 metai 2019 metai
Valstybes biudZeto leSos 195 700 Eur 178 400 Eur 128 000 Eur
Savivaldybes leSos 305 268 Eur 342 500E;rn 392 800 Eur
Vaiko globos i5moka 43 480 Eur 45 298Bur 28 572 Eur
Labdaros ir paramos le5os 6 332Btr I 684 Eur 2 ll4Eur
Proiektu le5os 5 077 Eur 15 463 Eur 42 265 Eur
Viso: 555 857 Eur 583 345 Eur 593 751 Eur

II. PAGRINDINIAI VADOVO METU VEIKLOS REZULTATAI PAGAL PAREIGINES
FUNKCIJAS

2019 metais SavarankiSko gyvenimo namuose vaikai gyveno 4 Seimynose, po 8
vaikus, vadovaujantis broliq ir seserq nei5skyrimo principu.

2017 m. 2018 m. 2019 m.
Vaiku skaidius metu pradZioie 44 39 30
Vaiku skaidius metu pabaigoie 39 30 27
Vaikai su nesalia 7 a

J 4
Delinkventinio elgesio vaikai 5

aJ 1

Vaikai su specialiais poreikiais
(mokosi pagal spec. programas)
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darbuotoio padeie

nio
ai

Psichologas/
logopedas
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personalas
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a
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Uztikrinant na5laidiq ir vaikq g1ob4, ugdym4 bei teikiamq paslaugq kokybg buvo
vykdomas ugdomasis - socialinis procesas, teikiant ivairiapusg, kvalifikuot4 ir kokybi5k4 pagalb4
vaikams.

AtsiZvelgiant i vaikq amLiq, brand4, specialiuosius poreikius buvo vykdomas vaikq
ugdymas, padedant igyti bendrqji i5silavinimq ir profesini pasirengim4.

I kitas, uZ rajono ribq esandias ugdymo istaigas, 3 vaikai veLami savaranki5ko
gyvenimo namq transportu.

Savaranki5ko gyvenimo namuose psichologo paslaugas gavo visi savaranki5ko
gyvenimo ugdytiniai. Suteiktos individualios psichologq konsultacijos - 320, pravesti grupiniai
psichologo uZsiemimai - 82. Psichologo paslaugos teiktos ugdytiniq globejams, MVSGN
darbuotojams, kriziq centro, globos centro klientams. Suorganizuota 17 aktyviq popiediq, i5vykq.

17 vaikq, turintiems kalbos ir kitq komunikacijq sutrikimus, buvo teikiama
kvalifikuota logopedo pagalba istaigoje, mokyklinio amZiaus vaikams taip pat buvo teikiama spec.
pedagogo pagalba pamokq ruo5os metu, atliekant namq darbq uZduotis.

Kuriant pagalbos vaikui sistem4 buvo vykdoma aktyvi prevencine veikla. Buvo
vykdoma Savaranki5ko gyvenimo namq Vaiko geroves darbo grupes veikla, sprendZiant 5 vaikq
i5kilusias sudetingesnes problemas, buvo kviediami rajono institucijq pareigtnai. I rajono Vaiko
geroves komisij4 nebuvo kreiptasi.

Sudaryta globos namq specialistq komanda vertino kiekvieno vaiko poreikius, naujai
atvykusiems vaikams buvo atlikti poreikiq vertinimai, parengti individualus socialines globos planai
(ISGP). Vyko nuolatinis bendravimas su vaikq tevais (globejais), aplankytos laikinqjq globejq
Seimos, sura5yti buities tyrimo aktai.

Parengta 2019 m. metine istaigos veiklos programa buvo igyvendinta. [vyko visi
planuoti posedZiai. Buvo vykdoma sisteminga ugdomojo - socialinio proceso prieliura.

Vadovauta 8 socialinio darbo studentq praktikai.
2019 metais vyko metodiniai pedagogq/darbuotojq uZsiemimai, kuriuose buvo

skleidZiamos pedagogines - socialines ir metodines naujoves, dalinamasi ger4ja pedagogine -
socialine patirtimi, skatinamas specialistq bendradarbiavimas, plediami ry5iai su kitomis
institucijomis, kiekvien4 penktadieni vyko kolegq intervizijos uZsiemimai. Visi istaigos socialiniai
darbuotojailpaddjejai dalyvavo periodiniuose kvalifikacijos kelimo mokymuose. fstaigoje atliktas
atitikties socialines globos norrnoms isivertinimas.

Rengiant vaikus savaranki5kam gyvenimui ir integracijai i visuomeng buvo sudarytos
s4lygos vaikams savarankiSkai apsipirkti ir gaminti maist4 savaitgaliais. fgyvendintos tgstines
programos: ,,Vaikq parengimas savarankiSkam gyvenimui", ,,Narkotiniq medZiagq ir kitq psichik4
veikiandiq medZiagq prevencij os".

Organizuojant Sviediamqi darbq profesinio orientavimo klausimais globos namrl
ugdytiniai dalyvavo paZintinese i5vykose i ugdymo istaigas, susitikimuose su darbo birZos, Sodros
specialistais, vaikams buvo suteikta pagalba pasirenkant profesij4, aktyviai dalyvauta tgstiniuose
socialiniuose projektuose ir kt.

Organizuojant vaikq laisvalaikio bei uZimtumo veiklE aktyviai dalyvauta sporto
renginiuose, sveikatinimo programose, savaranki5kq gyvenimo igudZiq ugdymo veiklose.

UZtikdnant sveikatos prieZi[ros paslaugq teikim4 vaikams, naudojamasi V5{ ,,Moletq
r. pirmines sveikatos prieZiflros centro" medikq paslaugomis, nuolat uZtikrinamas respublikinio
lygio medicinos paslaugq teikimas.

Parengti 3 vaikq dokumentai ir pateikti Valstybes vaiko teisiq apsaugos ir ivaikinimo
tarnybai prie socialines apsaugos ir darbo ministerijos del galimo vaikq ivaikinimo. Vykdytos 2
vaikq tarptautinio ivaikinimo procedflros. Dalyvauta teismo posedZiuose, atstovauj ant 2 vaikq
interesus.

Teiktos bendrosios socialines paslaugos i krizing situacij4 patekusiems asmenims
(Seimoms). Kriziq centre paslaugas gavo 33 asmenys.



Trumpalaikes vaikq iki 6 metq prieZilros paslaugos suteiktos 37 vaikams.
Globos centro specialistai suteike paslaugas 3 budintiems globotojams, 26 globejq

Seimoms, 38 jose augantiems vaikams. Suteikta konsultavimo - 432, informavimo - 306 paslaugq,
intensyvios pagalbos - 16 atvejq.

III. PRAEJUSIU METU SVARBIAUSIOS SPR4STOS PROBLEMOS IR INICIATYVOS
BEI KELIAMI NAUJI EINAMUJU METU UZDAVINIAI IR LAUKIANTYS ISSUKI,q.T

1. Svarbiausios sprgstos problemos:
1.1 vaikq, turindiq elgesio ir emocijq sutrikimus ugdymo problemos;
1.2 atlikti istaigos struktUriniai pertvarkymai: 8,5 socialinio pedagogo pareigybes

pakeisti i socialinio darbuotojo pareigybg;
1.3 ivykdy.tas istaigos optimizavimas: sumaZintos 4 pareigybes;
1.4 atliktas 8 du5o patalpq remontas.
2. Iniciatyvos:
2.1 lgyvendinant projekto ,,Kompleksiniq paslaugq Seimai prieinamumo didinimas

Moletq rajono savivaldybeje" vykdomos Bendruomeniniq Seimos namq funkcijos, i projekto
veiklas pritraukti 17 2 Molett4 raj ono asmenys, vykdomas proj ekto veiklq vie5inimas;

2.2 igyvendinamas projektas ,,Vaikq geroves ir saugumo didinimas, paslaugq Seimai,
globejams (rlpintojams) kokybes didinimas bei prieinamumo pletra Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-
0001". Projekto leSomis finansuojama socialinio darbuotojo (globos koordinatoriaus) ir psichologo
pareigybes, isigyta kompiuterine technika, automobilis;

2.3 parengtas projektas ,, Socialiniq ir kitq paslaugq organizavimas ir teikimas smurt4
patiriantiems asmenims Moletq mieste";

2.3 suorganizuotas rajono Globejq padekos vakaras;
2.4 suorganizuota Utenos apskrities globos centrq specialistq ir tarpinstitucinio

bendradarbiavimo specialistq konferencij a;

2.5 suorganizuotas Vaikq gynimo dienos minejimas kartu su rajono globejq Seimose
globojamais vaikais, Moletq miesto bendruomene, vykdytos bendros vaikq veiklos su remejais;

2.6 pritrauktos papildomos l65os: remejq le5os - 2 ll4 Eur, projekt\- 42 265 Eur.
3. Einamqjq metq uZdaviniai ir iS5[kiai:
3.1 parengti vaikq, sulaukusiq pilnametystds, kuriems buvo teikta institucine vaiko

socialine globa, savaranki5ko gyvenimo programos apraS4;

3.2 atlikti vienos Seimynos patalpq remonto darbus;
3.3 sumaZejus vaikq skaidiui Seimynose iki24,maLinti Seimynq skaidiq iki 3;
3.4 sumaLejus Seimynq skaidiui, plesti kriziq centro veikl4 didinant vietq skaidiq iki

15;

3.5 igyvendinti projekt4 ,,Kompleksiniq paslaugq Seimai prieinamumo didinimas
Moletq rajono savivaldybeje". Pritraukti kuo daugiau dalyviq i projekto vykdomas veiklas.

3.6 igyvendinti projekt4 ,,Vaikq gerovds ir saugumo didinimas, paslaugq Seimai,
globejams (rlpintojams) kokybes didinimas bei prieinamumo pldtra".

Direktorius Marius Baltu5ka


