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MOLETU VAIKU SAVARANKISKO GYVENIMO NAMU SOCIALINES GLOBOS
ATITIKTIES SOCIALINEMS GLOBOS NORMOMS ISIVERTINIMAS

2021m. vasario 8 d. Nr. L-28

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Socialines apsaugos ir darbo ministro 2019 m.liepos 8 d.
Nr. A1-386 ir 2019 m. lapkridio 4 d. Nr. A1-665 ,,Del Lietuvos Respublikos Socialines apsaugos ir
darbo ministro 2007 m vasario 20 d. isakymo Nr. 41-46,,DdI Socialines globos nonnq apra5o
patvirtinimo" pakeitimo 1 priedu ,,Likusiq be tevq globos vaikq, socialines rizikos vaikq, vaikq su
negalia ilgalaikes (trumpalaikes) socialines globos normos, taikomos socialines globos namams"
2020 m. sausio 24 d. Moldtq vaikq savarankiSko gyvenimo namq direktoriaus isakymu Nr. V - 6
sudaryta komisija Moletq vaikq savaranki5ko gyvenimo namq vaikq socialines globos kokybes
gerinimui, kuri vertino savarankiSko gyvenimo namll atitikti socialines globos normoms.

Vertinant pagal atskiras normq sritis nustatl.ta, kad:

I sritis. Paslaugq paskyrimas, planavimas ir vaiko apgyvendinimas
I5vados: Tr[kumq ir neatitikimq socialines globos normoms nenustatyta. Atliekant 2020 mett4
MVSGN atitikties socialinems globos normoms isivertinim4, buvo teiktas pasillymas, apsvarstyti
metodiniame pasitarime priemones, motyvuojandias vaikus, siekti planuose uZsibreZtq tikslq.
2020-02-24 ivyko metodinis pasitarimas diskusija ,,Motyvacijos ypatumai paauglystes
laikotarpiu", kurio metu buvo nutarta (protokolo Nr. 01):

1. Kiekvienoje Seimynoje dirbantys darbuotojai tarpusavyje aptartq ir parinktq kiekvienam
vaikui individualiai, tinkamiausias motyvacines priemones.

2. Atlikus vaiko ISGP igyvendinimo analizg,labiausiai motyvuoti vaikai bfltq apdovanojami
paskatinandiomis dovanomis.

3. Stiprinti vaikq vidinius motyvus, pasididZiavim4 savimi, pasiekus teigiamq rezultatq,
atsiZvelgiant i kiekvieno vaiko individualum4.

II sritis. Artimos Seimai namq aplinkos sukiirimas
I5vada: Tr[kumq ir neatitikimq socialines globos normoms nenustatyta, i5skyrus punkt4 5.9 kuris
atitinka i5 dalies, kadangi nuo 2020-09-01 dienos 3-oje Seimynoje laikinai apgyvendinti trys vienos
Seimos vaikai, vadovaujantis broliq ir seserq nei5skyrimo principu, todel 3-oje Seimynoje gyvena 9
vaikai.

III. sritis. Vaiko vystimosi poreikig uitikrinimas, vaiko igalinimas
ISvada: Trlkumq ir neatitikimq socialines globos normoms nenustatyta.

IV sritis. Vaiko palydOjimas isavaranki5k4 gyvenim4



I5vados: Tr[kumq ir neatitikimq socialines globos normoms nenustatyta, per 2020 metus
savaranki5ko gyvenimo paslauga naudojosi 4 jaunuoliai, kuriems nuolat buvo teikiama socialinio
darbuotojo pagalba.

V sritis Aplinka ir btistas
I5vados: Trlkumq ir neatitikimq socialines globos normoms nenustatyta. Prasidejus pandemijai del
Covid -19 ir paskelbus karantin4, buvo vadovaujamasi LR ekstremaliq situacijq komisijos, SDAM,
savivaldybes nurodymais, ir rekomendacijomis. Siekiant i5siai5kinti kilusius iSS[kius karantino
laikotarpiu, buvo atlikta vaikq ir darbuotojq anketine apklausa, i5analizavus duomenis paaiSkejo:

1. Pagrindiniai darbuotojq iSS[kiai, tai vaikq nenoras mokytis, motyvacijos stoka, ne vienodu
laiku vykstantis nuotolinis mokymas ir mokytojq skirtingi reikalavimai prisijungimui,
uZduodiq vykdymui, trukdo sukoordinuoti vaikq veikl4, vaikams su spec. mokymosi
poreikiais reikalinga nuolatine pagalba.
Kadangi sulauke puikios Ziemos, tai jaudia stygiq Ziemos pramogr+ inventoriaus: rogudiq,
diuoZyniq, slidZill ir stalo Zaidimq, o labiausiai trlksta vaikq noro kaZk4 veikti.
Konfliktai tarp vaikq kyla, tadiau ndra labai daLm, tarp vaikq ir darbuotojq dar retesni, o
sprgsti juos padeda komandinis darbas, Salia esantys kolegos, psichologas ir net kiti vaikai.
Mlsq darbuotojai, tikri profesionalai, gebantys dirbti ivairiomis s4lygomis. Laisvadieniai,
mdgstama veikla, teigiamos emocijos padeda atstatyti nuovargi. Tadiau labai laukia
karantino pabai gos, tarpusavio tiesio ginio bendravimo.

2. I5analizavus vaikq anketinius atsakymus, paai5kejo, kad dauguma vaikq nori mokytis
klaseje, kartu su draugais ir mokymosi rezultatai geresni mokantis mokykloje, o ne

nuotoliniu btdu. Prie nuotolinio mokymosi daugiausiai jungiasi ne5iojamais kompiuteriais,
taip pat naudoja ir mobiliuosius telefonus. Mokymosi s4lygos visiems sudarytos tinkamos,
jokiq priemoniq netrfiksta.
UZduotis vaikams atlikti padeda dirbantys darbuotojai, mokytoj ai, draugai. Laisvalaiki
daZniausiai praleidZia Zaisdami kompiuterinius Zaidimus, Zilredami televizijos laidas,

bendraudami su draugais socialiniuose tinkluose, tvarkydami savo kambarius, gamindami

maist4. Malai sportuoj andiq vaikq.
Konfliktai kartais kyla tarp vaikq, taip pat tarp vaikq ir darbuotojq, tadiau jie nera labai
daLni ir i5sprendZiami be didesniq problemq. Dauguma vaikq karantino laikotarpiu jaudiasi

blogai, nejaukiai, nori susitikti su draugais, pasiilgo renginiq. I5gyventi karantino laikotarpi
gali padeti psichologo konsultacijos ir pokalbiai su suaugusiais.

PASIULYMAI:
1. Dirbantys socialiniai darbuotojai ir jq padejejai daugiau su vaikais kalbetq individualiai,

stiprintq i5orinius ir vidinius motyvus mokslui, daLmaujuos itrauktq i sporting ir fizini
aktyvum4 skatinandi4 veikl4. Visiems norintiems vaikams teikti psichologo konsultacijas.

2. [sigyti inventoriaus, skirto Ziemos pramogoms.

VI sritis Personalas
I5vados: Trlkumq ir neatitikimq socialines globos normoms nenustatyta.

VII sritis Valdymas ir administravimas
I5vados: Trlkumq ir neatitikimq socialines globos normoms nenustatyta.

Nustatytos MVSGN stipriosios pusds:



1. Likusiam be tevq globos vaikui uZtikrinamas teikiamos socialines globos tikslingumas,
paremtas i5samiu ir visapusi5ku vaiko poreikiq vertinimu ir individualaus socialines globos
plano sudarymu, periodiSkai ji perZi0rint ir patikslinant.
Vaikams sukurta ir uZtikrinta jo poreikius atitinkanti sveika, saugi aplinka, pagrista abipusiu
vaiko ir socialines globos istaigos darbuotojq pasitikejimu, pagarba ir meile, sudarytos
galimybes i5reik5ti savo pageidavimus del maitinimo, aprangos, individualiq asmens
higienos priemoniq, estetikos.

Vaikq fizinE ir psiching sveikat4 uztikrina dirbanti slauge ir psichologe, kurios tinkamai ir
laiku organizuoja sveikatos prieZilros paslaugas. Vaikams sukufia palanki ugdymosi
aplinka, siekianti igalinti ir jiems padeti igyti socialiniq ir savarankiSko gyvenimo igUdZiq.

MVSGN darbuotojai, savas asmuo, uZtikrina pagalbq ir pasibaigus likusio be tevq globos
vaiko globai, tarpininkauj a tarp vaiko ir atitinkamq institucijq, kad bltq suteikta teises aktq
nustatyta finansine parama, rZmegzti kontaktai su socialine aplinka, padesiantys vaikui
uZtikrinti reikiamas socialines integracijos priemones. 2020 metars 4 jaunuoliai naudojosi
savaranki5ko gyvenimo paslauga.

Vaikai naudojasi patogiomis, jaukiomis ir privatum4 garantuojandiomis patalpomis.
Kambariuose dauguma gyvena po viena, naudojasi esandi4 sporto sale, biblioteka,
relaksaciniu kambariu, erdviu, saugiu kiemu su pavesine ir Zidiniu. Karantino laikotarpiu
patalpos dezifekuojamos, sudarytos s4lygos nuotoliniam vaikq mokymuisi, vadovaujamasi
LR, SADM ir savivaldybes ekstremaliq situacijq komisijq nurodymais ir rekomendacijomis.

Vaiko poreikiq tenkinimq uZtikrina kvalifikuota specialistq komanda, kurioje dirba tinkamas
asmenines savybes turintys darbuotojai, gebantys dirbti komandoje, kompleksiSkai sprEsti
vaikq problemas, pagarbiai ir Siltai bendrauti su vaiko tdvais, globejais, r[pintojais.

VSGN veikla grindZiama skaidrumo, atskaitomybes, viesumo principais, reguliariai
atnaujinamas internetinis puslapis, vyrauja geranori5ka ir konstruktyvi reakcija i skundus ir
pageidavimus. Personalas nuolat tobulina savo kvalifikacij4, dalyvaudamas darbuotojq
kvalifikacijos tobulinimo periodiniuose mokymuose, studijuojant igyja naujq Linl4,
reikalingq darbe, sudaromi metiniai darbuotojq kvalifikacijos tobulinimo planai.

Nustatyta MVSGN tobulintina veikla

Komisijos i5vados ir siiilymai:

I5vados: MVSGN teikiamos socialines globos paslaugos atitinka socialines globos normas

Siiilymai: Dirbantys socialiniai darbuotojai ir jL+ padejejai daugiau su vaikais kalbetq
individualiai, stiprintq iSorinius ir vidinius motyvus mokslui, daLmaujuos itrauktq i sporting ir
fi zini aktyvum4 skatinandi4 veikl4.
Visiems norintiems vaikams teikti psichologo konsultacijas.
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Komisijos pirmininke:
darbui

Nariai:
patariamosios tarybos pirmininke

Zy drnne Vaidachovi diene, direktoriaus pavaduotoj a soc.

Virginija eerkesiene, savaranki5ko gyvenimo namq

Laima Leigiene, darbuotojq metodinio ratelio pirmininke



Rita MaZvyliene, psichologe
Lina Liegiene, slaugytoja
Egle VidZi[niend, vyr. vireja
Lina Zelv eri end social ine darbuotoj a

Vanda Simkute, socialinio darbuotoj o padej ej a

Janina Siminkevidiene, socialine darbuotoja


