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Viešoji įstaiga „Atsigręžk į vaikus“ 
 

2020 METŲ VEIKLOS  ATASKAITA  
 

1. ĮSTAIGOS STATUSAS, DALININKAI IR VALDYMO ORGANAI 
 

VšĮ „Atsigręžk į vaikus“ yra nevyriausybinė organizacija, įkurta 1996 metais Vilniuje. 2009 
m. Čižiūnų km., Aukštadvario sen., Trakų raj., buvo įsteigtas įstaigos padalinys „Čižiūnų laikinosios 
globos centras“, nuo 2018m. kovo mėn. 15 d. filialo pavadinimas buvo pakeistas į „Čižiūnų globos 
centras”. 2009 metais įstaigai suteiktas socialinio darbo metodinio centro statusas. VšĮ „Atsigręžk į 
vaikus“ nuo 2005 metų teikia vaikų dienos centro paslaugas. Nuo 2017 m. pradėjo veikti vaikų 
dienos centras „Čižiūnai“, Vilties g. 4, Čižiūnų km., Aukštadvario sen.,Trakų raj. 

Nuo 2019 metų VšĮ „Atsigręžk į vaikus“ yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 
partneris Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte „Vilniaus 
miesto bendruomeninių vaikų globos namų tinklo plėtra (BVGN 2)“, projekto kodas Nr. 08.1.1-
CPVA-V-427-06-0007, kuriuo siekiama įsigyti naują gyvenamąjį namą Vilniuje ir įsteigti naują 
BVGN. Projekto įgyvendinimo pabaiga 2021-04-30.  

VšĮ „Atsigręžk į vaikus“ yra viešoji įstaiga, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 
nustatyta tvarka iš Steigėjų turto įsteigta ne pelno organizacija. Įstaiga veikia socialinių paslaugų 
srityje. Įstaigoje darbas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 
Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos ministro įsakymais, įstaigos įstatais ir visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimais. 
„Atsigręžk“ yra juridinio asmens teises turintis subjektas, kuriuo jis tampa nuo jo įregistravimo 
dienos, ir kurio veiklos tikslas yra socialinių paslaugų teikimas vaikams, netekusiems tėvų globos, ir 
socialinės rizikos vaikams ir jų šeimoms. VšĮ „Atsigręžk į vaikus“ turi antspaudą su pavadinimu, 
sąskaitas banko įstaigose ir už savo prievoles atsako visu savo turtu. VšĮ „Atsigręžk į vaikus“ 
steigėjas: Visuomeninė organizacija VšĮ „Atsigręžk į vaikus“. 

 VšĮ „Atsigręžk į vaikus“ yra trys dalininkai: Giedrė Kvieskienė, Vytautas Gudaitis ir Sigita 
Ignatovičienė.  Įstaigos  veiklą organizuoja ir vadovauja valdyba. Ji sudaroma iš valdybos 
pirmininko ir valdybos narių. Valdybos narių skaičių nustato ir valdybos narius skiria  įstaigos 
dalininkų susirinkimas. Valdybos pirmininką ir valdybos narius skiria VšĮ „Atsigręžk į vaikus“ 
dalininkų susirinkimas bet kuriam, bet ne ilgesniam negu penkerių metų laikotarpiui. VšĮ „Atsigręžk 
į vaikus“ dalininkų susirinkimas gali atšaukti valdybos pirmininką ar jos narius, taip pat išsirinkti 
juos kitoms kadencijoms. 

VšĮ „Atsigręžk į vaikus“ operatyvią veiklą organizuoja, vykdo ir strategiškai jai vadovauja 
„Atsigręžk“ administracija. Administracija dirba vadovaudamasi įstatymais, įstaigos  įstatais, savo 
darbo reglamentu, padalinių bei pareigybių nuostatais, dalininkų susirinkimo priimtais nutarimais ir  
administracijos vadovo (direktoriaus) sprendimais. Administracijos veiklai vadovauja 
administracijos vadovas - direktorė Sigita Ignatovičienė. Ji savarankiškai vykdo VšĮ „Atsigręžk į 
vaikus“ dalininkų susirinkimo pavestas funkcijas bei jo nutarimus, tvarko operatyvius veiklos 
reikalus, sušaukia eilinį VšĮ „Atsigręžk į vaikus“ dalininkų susirinkimą ir sudaro jo darbotvarkę, 



 
 
atidaro ir uždaro  sąskaitas bankų įstaigose, atlieka kitus veiksmus, kurie yra vadovui numatyti teisės 
aktų ir įstatų tvarka. Įstaigos administracinė veikla vykdoma adresu: Saltoniškių g. 10A, Vilnius.  

 
 

 Įstaigos padaliniai  
 

● VšĮ „Atsigręžk į vaikus“ administracinis padalinys – Saltoniškių 10a, Vilnius 
● VšĮ „Atsigręžk į vaikus“ Filialas Čižiūnų globos centras - Vilties g. 4, Čižiūnų k., Trakų r. 

 
2020 m. pradžioje veikė 5 Bendruomeniniai vaikų globos namai ( toliau BVGN), metų 
eigoje įsteigti 2 naujio BVGN : 
 

● 1. BVGN - Maumedžių g. 2-5, Vilnius 
● 2. BVGN - Fabijoniškių g. 43-71, Vilnius  
● 3. BVGN - P. Žadeikos g. 11-15, Vilnius 
● 4. BVGN - Gedvydžių g. 24-52, Vilnius  
● 5. BVGN –Žemynos g. 3-24, Vilnius 

 
Naujai įsteigti 2020 m. 

● 6. BVGN – Laisvės pr. 123-32, Vilnius 
● 7. BVGN -  Konarskio 32-10, Vilnius 

 
Vaikų dienos centrai 2020 metais veikė  

● Vaikų dienos centras “Atsigręžk” - Brolių g. 4, Vilnius 
● Vaikų dienos centras “Čižiūnai” - Vilties g. 4, Čižiūnų k., Trakų r. 

 
 

2. SVARBIAUSIOS VšĮ „ATSIGĘŽK Į VAIKUS“  FUNKCIJOS IR KLIENTAI 
 
1. Organizacijos veiklos pobūdis – trumpalaikės / ilgalaikės socialinės globos tėvų globos 

netekusiems vaikams teikimas bendruomenėje pagal šeimai artimos aplinkos modelį bei 
socialinių paslaugų teikimas socialinės rizikos vaikams ir jų šeimos nariams. Teikti 
Specializuotų profesionalių psichosocialinių paslaugų teikimas  tėvų globos netekusiems 
vaikams arba socialinėse rizikos šeimose gyvenantiems vaikams, turintiems įvairių elgesio ir 
emocinių problemų, nukentėjusiems nuo įvairių formų prievartos, ir jų šeimos nariams. 

  
Pagrindinis organizacijos tikslas – užtikrinti globojamam (rūpinamam) ir apgyvendintam 

vaikui globos, ugdymo, sveikatos, socialines paslaugas, sudaryti jam tinkamas artimas šeimai 
gyvenimo sąlygas ir aplinką, kurioje jis galėtų saugiai augti, tobulėti ir pasiruošti savarankiškam 
gyvenimui bendruomenėje, teikti vaikui bendruomenines socialinės paslaugas, atitinkančias 
individualius vaiko poreikius ir skatinančias vaiko savarankiškumą, visapusišką dalyvavimą 
bendruomenėje bei socialinę įtrauktį, užtikrinti vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugą ir jį atstovauti. 

 
VšĮ „Atsigręžk į vaikus“ klientai  yra likę be tėvų globos, socialinėse rizikos šeimose 

gyvenantys vaikai, taip pat kitos pažeidžiamos visuomenės grupės : socialinės rizikos šeimos ir jose 
augantys vaikai, nuo smurto nukentėję vaikai, elgesio ir emocijų sunkumų turintys vaikai, buvę 
globotiniai ir jų šeimų nariai, socialinių įstaigų specialistai ir darbuotojai. 
 

3. ĮSTAIGOS VIZIJA IR MISIJA 



 
 
 

VšĮ „Atsigręžk į vaikus“ vizija yra teikti modernias kompleksines  bendruomenines socialinės 
globos paslaugas vaikams, likusiems be tėvų globos, taip pat pažangias psichosocialines paslaugas 
kitoms pažeidžiamoms visuomenės grupėms (socialinės rizikos šeimoms ir jose augantiems vaikams, 
nuo smurto nukentėjusiems vaikams, elgesio ir emocijų sunkumų turintiems vaikams).  

VšĮ „Atsigręžk į vaikus“ misija yra: 
2. Užtikrinti kokybiškų, kompleksinių socialinės globos paslaugų teikimą vaikams, likusiems be 

tėvų globos, bendruomenėje, saugioje ir artimai šeimai namų aplinkoje. 
3. Užtikrinti visapusišką be tėvų globos likusių vaikų rengimą savarankiškam gyvenimui 

atsižvelgiant į kiekvieno vaiko gebėjimus ir poreikius, mažinti šių vaikų socialinės atskirties 
tikimybę. 

4. Teikti specializuotas profesionalias psichosocialines paslaugas tėvų globos netekusiems vaikams 
arba socialinėse rizikos šeimose gyvenantiems vaikams, turintiems įvairių elgesio ir emocinių 
problemų, nukentėjusiems nuo įvairių formų prievartos, ir jų šeimos nariams. 

5. Įgyvendinti pozityvios tėvystės skatinimo programas.  
6. Užtikrinti vaikų socialinės globos paslaugos kokybės kėlimą teikiant metodinę pagalbą 

socialinių įstaigų specialistams ir darbuotojams. 
7. Bendradarbiauti su valstybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis kuriant ir įgyvendinant 

įstatymus ir strategijas vaikų socialinės globos kokybei gerinti, šeimos gerovei skatinti.  
 

 
4. VšĮ „ATSIGRĘŽK Į VAIKUS“ VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 
Svarbiausi 2020 m. VšĮ „Atsigr ęžk į vaikus“ veiklos tikslai: 
 

1. Užtikrinti VšĮ „Atsigręžk į vaikus“ teikiamų socialinės globos paslaugų vaikams perėjimą 
prie paslaugų teikimo bendruomenėse, stiprinant veikiančių šeimynų veiklą ir steigiant naujus 
BVGN.  

2. Stiprinti profesines socialinių darbuotojų ir jų padėjėjų bei kitų specialistų kompetencijas 
remiantis naujais reikalavimais, skirtais bendruomeniniams globos namams (periodiniai ir 
įžanginiai kvalifikacijos kėlimo mokymai, mokymai pagal Globėjų (rūpintojų) budinčių 
globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo 
programą (toliau – GIMK) kiti specializuoti mokymai). 

3. Užtikrinti finansinį stabilumą BVGN: laiku perskaičiuoti socialinės globos kainas už 
teikiamas socialinės globos paslaugas, atsižvelgiant į kintančią situaciją, dalyvauti projektų 
konkursuose,  dalyvauti  viešuosiuose pirkimuose, ieškoti kitų finansinių galimybių bei 
organizuoti lėšų rinkimo akcijas.  

4. Užtikrinti ir stiprinti 2 dienos centrų veiklą. 
5. Vystyti paslaugas jaunimui, išėjusiam iš globos namų,  teikti kompleksines paslaugas buvusių 

globotinių šeimos nariams. 
 
 Svarbiausi VšĮ  „Atsigr ęžk į vaikus“ 2020 metais įgyvendinti veiklos uždaviniai: 
 

1. Saugios ir artimos šeimai aplinkos vaikams, likusiems be tėvų globos, užtikrinimas: 
● 2020 m. gauti veiklos licenciją naujai steigtuose BVGN ir pradėti teikti socialinės 

globos paslaugos tėvų globos netekusiems 8 vaikams adresu Laisvės pr. 123- 32.  
● 2020 m. gauti veiklos licenciją naujai steigtuose BVGN ir pradėti teikti socialinės 

globos paslaugos tėvų globos netekusiems 6 vaikams adresu Konarskio  32-10.  



 
 

● Tvarkyti ir remontuoti kitų  BVGN patalpass, gerinti vaikų gyvenimo sąlygas 
šeimynose, pagal poreikį  atnaujinti  baldus, įrangą ir kitą inventorių.  

2. Socialinių paslaugų vystymas be tėvų globos likusių ir disfunkcini ų šeimų vaikams, 
turintiems specializuotų poreikių (elgesio, emocinių ir socializacijos problemų, 
prievartos aukoms). 

● Teikti  kompleksines paslaugas ir socialinės reabilitacijos paslaugas prievartą 
patyrusiems vaikams ir jų šeimoms. 

● Teikti kompleksines paslaugas buvusių globotinių šeimos nariams,  ugdyti pozityvios 
tėvystės įgūdžius,  gerinti šeimų / partnerių santykius.  

● Gerinti vaikų dienos centro paslaugas. 
 

3. Socialinių darbuotojų ir kit ų vaikų globos namų specialistų kvalifikacijos k ėlimas.  
 

● Kelti šiuo metu dirbančių specialistų kvalifikaciją ir užtikrinti naujai pradėjusių dirbti 
darbuotojų kvalifikacijos kėlimą: organizuoti įžanginius, periodinius ir specializuotus 
mokymus. 

● Užtikrinti, kad BVGN dirbantys darbuotojai išklausytų mokymus pagal GIMK  
programą.  

● Šiuo metu galioja VšĮ „Atsigręžk į vaikus“ parengtos šios kvalifikacijos k ėlimo 
programos, patvirtintos Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos: 

o  „Paauglys – socialinio darbuotojo klientas: kaip suprasti ir padėti?“ (galioja iki 
2022.08.31) 

o „Darbas su pasipriešinimu ir agresija socialinio darbo praktikoje“ (galioja iki 
2022.08.09) 

o Pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymas socialiniame darbe su šeimomis (galioja 
iki 2022.09.15) 

o Įžanginiai mokymai socialinių darbuotojų padėjėjams „Socialinio darbo 
pagrindai“( galioja iki 2022.09.28) 
 

2020 m. vyko šie darbuotojų kvalifikacijos k ėlimo mokymai bei studijos aukštesnei 
kvalifikacijai įgyti:  
 

- Periodiniai mokymai „Paauglys – socialinio darbuotojo klientas: kaip suprasti ir padėti?“  (16 
akademinių val.): vyko 2019.12.1 -18 dienomis.   

- Įžanginiai mokymai socialinių darbuotojų padėjėjams „Socialinio darbo pagrindai“(40 
akademinių valandų): vyko lapkričio 16 – 27 dienomis. 

- 2020m.  du VšĮ Atsigręžk į vaikus“ dirbantys  specialistai pradėjo studijuoti socialinį darbą 
Vytauto Didžiojo  bei Mykolo  Riomerio universitetuose, vienas specialistas toliau tęsė 
bakalauro socialinio darbo studijas Utenos kolegijoje  

 
5. STATISTINIAI DUOMENYS APIE TĖVŲ GLOBOS NETEKUSIUS VAIKUS, 

KURIEMS VŠĮ ATSIGRĘŽK Į VAIKUS“ BUVO  TEIKIAMOS ILGALAIK ĖS 
(TRUMPALAIKĖS) SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGOS 

  
Vaikų skaičius 
2020 m. 
gruodžio mėn. 

64 2020 metais pabuvojusių 
vaikų skaičius  

 

80 



 
 
31d. 
    
 
 
 
Globojamų  
vaikų skaičius 
2020m. gruodžio 
mėn. 31 d. 

 
 
 
 

64 
 

(26 mergaitės, 
 38 berniukai) 

1 vaikas  
vaikų socializacijos centre 

Grįžta atostogų ir 
švenčių metu 

42 vaikai bendruomeniniuose 
vaikų globos namuose 

Jaunimo namai – 8 
Jaunimo namai-2 – 4 
Išmaniųjų šeimyna – 6 
Drąsuolių šeimyna – 5 
Mažylių šeimyna – 7 
Šauniųjų šeimyna-7 
Jotvingių šeimyna- 5 

21 vaikas 
Čižiūnų globos centre 

Delfinų šeimyna – 10 
Bitučių šeimyna - 11 

    
Per 2020m. 
atvykusių vaikų 
skaičius  

16 
 

(6 mergaitės,  
10 berniukų) 

 

4 vaikai atvyko iš Vilniaus m. 
3 vaikai atvyko iš Šalčininkų 
rajono 
2 vaikai atvyko iš  Kėdainių 
3 vaikai atvyko iš Radviliškio 
3 vaikai atvyko iš Širvintų 
1 vaikas atvyko iš Kupiškio 

 
 

--- 

    
Per 2020 m. 
išvykusių vaikų 
skaičius  

 
16 
 

(5 mergaitės,  
11 berniukų) 

 

6 vaikai išvyko gyventi 
savarankiškai 

 
 

--- 4 vaikų grįžo į biologinę šeimą 
5 vaikai buvo apgyvendinti 
globėjų šeimose 
1 vaikas įvaikintas.  

Statistiniai duomenys apie socialinės rizikos šeimų vaikus, kuriems teikiamos dienos 
užimtumo paslaugos. 
Vaikų dienos 
centrą 
„Atsigręžk“ 
lankantys vaikai 

12  
 

(6 mergaitės,  
6 berniukai) 

 

 Vaikai gyvena socialinės 
rizikos šeimose Naujininkų 
seniūnijoje  
 

 
--- 
 

--- 

Vaikų dienos 
centrą 
„Čižiūnai“ 
lankantys vaikai  

10 
 

(7 berniukai, 3 
mergaitės) 

Vaikai gyvena socialinės 
rizikos šeimose 
Aukštadvario sen., Trakų 
rajone , vaikai , netekę tėvų 
globos  

 
--- 

 
 

6. DUOMENYS APIE MOKYKLAS 
 

Vaikai, gyvenantys VšĮ „Atsigręžk į vaikus” Vilniuje  bendruomeniniuose vaikų globos  
namuose Vilniuje, 2020 metais  lankė šias mokyklas: 

- Vilniaus „Vilnios” pagrindinę mokyklą; 
- Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centrą; 



 
 

- Vilniaus „Minties” gimnaziją; 
- Vilniaus „Gijos” jaunimo mokyklą; 
- Vilniaus Naujininkų vidurinę mokyklą; 
- Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centrą; 
- Vilniaus Verkių mokykla - daugiafunkcinį centrą; 
- Vilniaus „Atgajos“ specialiąją mokyklą;  
- Vilniaus statybininkų rengimo centrą; 
- Vilniaus „Židinio“ suaugusiųjų mokyklą. 
- Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnaziją; 
- Žygimanto Augusto pagrindinę mokyklą; 
- Vilniaus Levo Karsavino mokyklą; 
- Šeškinės pradinę mokyklą; 
- Vilniaus Žemynos progimnaziją. 

 
Vaikai gyvenantys VšĮ „Atsigręžk į vaikus” filialo  Čižiūnų globos centre, lankė šias mokyklas: 

- Aukštadvario gimnaziją; 
- Trakų rajono Aukštadvario mokyklą – darželį „Gandriukas“. 

 
7. VšĮ „ATSIGRĘŽK Į VAIKUS“ 2020 m. VYKDYTI PROJEKTAI 

 
 

Projekto 
pavadinimas 

Rėmėjas 2020 m. gauta 
suma eurais 

Trukm ė Dalyviai  

Vaikų dienos centras 
„Atsigręžk” 

LR Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija 

16 000.00 Projektas 
vykdomas nuo nuo 
2005 m. – iki  

Socialinės rizikos 
vaikai ir jų šeimos 
nariai 

Vaikų dienos centras 
„Čižiūnai“ 

LR Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija 

17.600,00 Projektas 
vykdomas nuo  
2015m. kovo mėn.  

Socialinės rizikos 
vaikai ir jų šeimos 
nariai  

Prievartą patyrusių 
vaikų ir jų šeimos 
narių kompleksinė 
psichologinė ir 
socialinė reabilitacija 

LR Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija 

12 000,00 Projektas 
vykdomas nuo 
2011 metų 

Vaikai ir šeimos 
nariai nukentėję nuo 
smurto 

Buvusių globotinių 
šeimos gerovės 
skatinimo programa 
“Tvirtos šeimos ir 
pozityvios tėvystės 
mokykla” 

LR Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija 

6.600,00 Projektas 
vykdomas  2015 m. 
liepos mėn.  

Buvusių globotinių 
šeimos, poros  

Parama vaikams, 
turintiems mokymosi 
negalią  

Tarptautinis liūtų 
klubas Norvegija,  
   

14 680,00  Projektas 
vykdomas nuo 
2017 metų 

Vaikai , turintys 
mokymosi negalias, 
intelekto sutrikimą, 
kuriems reikalinga 
spec. pedagogų ir 
korepetitorių 
pagalba  

Vilniaus savivaldybės 
projektas 
nevyriausybiniams 

 14 000,00 2020m. vasara Vilniaus miesto 
socialinės rizikos 
vaikai ir jų šeimos 



 
 
vaikų dienos centrams nariai 
Vilniaus savivaldybės 
projektas Vaikų 
vasaros poilsis 

  4000,00 2020m. vasara Vilniaus miesto 
socialinės rizikos 
vaikai, vaikai , 
netekę tėvų globos  

Vilniaus savivaldybės 
projektas Vaikų 
rudens poilsis 

 4860,00 2020 m. ruduo  Vilniaus miesto 
socialinės rizikos 
vaikai ir vaikai 
netekę tėvų globos  

VISO: 89 740 
VšĮ „ATSIGRĘŽK  Į VAIKUS“ DIENOS CENTRŲ VEIKLA 

 
Vaikų dienos centras „Atsigręžk“ 

 
2020 metais buvo  vykdomas tęstinis  projektas „Vaikų dienos centras „Atsigręžk“, kurį  

rėmė LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Dienos centrą lankė vaikai iš socialinės rizikos 
šeimų, gyvenančių Naujininkų seniūnijoje. 2020 matais dienos centrą lankė  12vaikų (6 mergaitės, 6 
berniukai). Nuo 2012 m. dienos centrui sėkmingai vadovauja pedagogas Evaldas Gaidulevičius, 
kuris sukaupė didelę patirtį šioje socialinio darbo srityje.  

Vaikų dienos centre dirbantys specialistai: vaikų dienos centro vadovas, socialinio darbuotojo 
padėjėjas, būrelių vadovai, savanoriai. 

Vaikų dienos centre teikiamos šios paslaugos: 
● Vaikų maitinimas (vaikai maitinami kasdien karštu maistu) 
● Vaikų laisvalaikio organizavimas (sportiniai užsiėmimai mieste esančiuose sporto centruose, 

kultūriniai renginiai, įvairaus pobūdžio būreliai dienos centro patalpose, išvykos į kino 
teatrus, spektaklius, koncertus). 

● Vaikų socialinių įgūdžių ugdymas (žaidimų terapijos užsiėmimai, individualios psichologinės 
ir socialinės konsultacijos, socialinio atsparumo ugdymo užsiėmimai) 

● Tėvų informavimas, konsultavimas,  tarpininkavimas (individualios konsultacijos, tėvystės 
įgūdžių ugdymo užsiėmimai, grupiniai užsiėmimai vaikams ir tėvams) 

● Psichologinė pagalba vaikui (individualios psichologo ir socialinio pedagogo konsultacijos) 
● Psichologinė pagalba krizinėje situacijoje esančiai šeimai (individualios psichologo 

konsultacijos ir kt.) 
● Minimalios asmeninės higienos paslaugos vaikams (pamokėlės ir pokalbiai asmeninės 

higienos klausimais: dantų priežiūra, sveikatos priežiūra, mokymas naudotis higienos 
patalpomis, vaikų rūbų skalbimas, vaikų prausimasis duše ir pan.) 
 

Vaikų dienos centras „Čižiūnai“   
 

2020 metais buvo  vykdomas tęstinis  projektas „Vaikų dienos centras „Čižiūnai“, kurį remia 
LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Dienos centrą lanko vaikai iš socialinės rizikos šeimų, 
gyvenančių Aukštadvario seniūnijoje, Trakų rajone. 2020 metais dienos centrą lankė 10 vaikų (7 
berniukai ir 3 mergaitės), centrui vadovavo pedagogas Evaldas Gaidulevičius   

Vaikų dienos centre dirbantys specialistai: vaikų dienos centro koordinatorius, socialinio 
darbuotojo padėjėjas, neformalaus ugdymo pedagogas, būrelių vadovai, savanoriai (studentai). 

Vaikų dienos centre teikiamos šios paslaugos: 
● Vaikų maitinimas (vaikai maitinami kasdien karštu maistu); 



 
 
● Vaikų laisvalaikio organizavimas (sportiniai užsiėmimai mieste esančiuose sporto centruose, 

kultūriniai renginiai, įvairaus pobūdžio būreliai dienos centro patalpose, išvykos į kino 
teatrus, spektaklius, koncertus); 

● Vaikų socialinių įgūdžių ugdymas (žaidimų terapijos užsiėmimai, individualios psichologinės 
ir socialinės konsultacijos, socialinio atsparumo ugdymo užsiėmimai); 

● Tėvų informavimas, konsultavimas,  tarpininkavimas (individualios konsultacijos, tėvystės 
įgūdžių ugdymo užsiėmimai, grupiniai užsiėmimai vaikams ir tėvams); 

● Psichologinė pagalba vaikui (individualios psichologo ir socialinio pedagogo konsultacijos); 
● Psichologinė pagalba krizinėje situacijoje esančiai šeimai (individualios psichologo 

konsultacijos ir kt.); 
● Minimalios asmeninės higienos paslaugos vaikams (pamokėlės ir pokalbiai asmeninės 

higienos klausimais: dantų priežiūra, sveikatos priežiūra, mokymas naudotis higienos 
patalpomis, vaikų rūbų skalbimas, vaikų prausimasis duše ir pan.). 

 
10.STIPRYBĖS, SILPNYBĖS, GALIMYBĖS GRĖSMĖS 

 
 

VEIKSNIAI  GALIMYB ĖS GRĖSMĖS 
POLITINIAI - TEISINIAI Esminiai dokumentai, reguliuojantys 

vaikų socialinės globos namų veiklą, yra 
šie: 
Jungtinių tautų vaiko teisių 
konvencija; 
Socialinių paslaugų įstatymas (Žin., 
2006, Nr. 17 – 589); 
Socialinių paslaugų katalogas, 
patvirtintas 2006 m. balandžio 5d. 
Socialinės apsaugos ir darbo ministro 
įsakymu Nr. A1 – 93 (Žin., 2006, Nr. 43 
– 1570; 2008, Nr. 2 – 72); 
Socialinės rizikos vaiko ar likusio be 
tėvų globos vaiko socialinės globos 
poreikio nustatymo metodika, 
patvirtinta Socialinės apsaugos ir darbo 
ministro 2006 m. birželio 27d. įsakymu 
Nr. A1 – 179; 
Socialinės globos normų aprašas, 
patvirtintas 2007 m. vasario 20d. 
Socialinės apsaugos ir darbo ministro 
įsakymu Nr. A1 – 46 (Žin., 2007, Nr. 24 
– 931); 
Vaiko teisių apsaugos pagrindų 
įstatymas Nauja redakcija nuo 2018-07-
01: Nr. XIII-643 2017-09-28, paskelbta 
TAR 2017-10-10, i. k. 2017-16087; 
Socialinę globą teikiančių darbuotojų 
darbo laiko sąnaudų normatyvai, 
patvirtinta 2006 m. lapkričio 30 d. 
Socialinės apsaugos ir darbo ministro 
įsakymu Nr.   A1-317; Nauja redakcija 
nuo 2018-01-01: Nr. A1-461, 2017-09-

Šiuo pereinamuoju laikotarpiu tik 
rengiami teisės aktai, 
reglamentuojantys perėjimą nuo 
globos institucijoje prie globos 
šeimoje ir / ar bendruomenėje. 
Reikalingas laikas, kol visi teisės 
aktai bus suderinti tarpusavyje, taip 
pat bus paaiškės jų praktinis 
įgyvendinimas.  
 
 
 
 
 



 
 

04, paskelbta TAR 2017-09-05, i. k. 
2017-14202;  
Perėjimo nuo institucinės globos prie 
šeimoje ir bendruomenėje teikiamų 
paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be 
tėvų globos vaikams 2014-2020 
strateginis planas, patvirtintas 2014 m. 
Socialinės apsaugos ir darbo ministro 
įsakymu Nr. A1-83 ir kiti.  
 

EKONOMINIAI Vaikų globos namų veiklos 
organizavimą teigiamai veikia 
savivaldybių asignavimai už vaikų 
socialinės globos paslaugas ir yra 
galimybė, atsižvelgiant į metinę 
infliaciją, kainų augimą bei minimalios 
algos didinimą, padidinti socialinės 
globos kainą už teikiamas socialinės 
globos paslaugas. 
Vaiko socialinės globos kaina 2020 m. 
buvo padidinta iki 51,25 Eur. Per parą 
vienam vaikui. Taip pat yra galimybė 
globos įstaigos reikmėms panaudoti 
gyventojų pajamų 2 proc. mokestį.  

Socialinių darbuotojų atlyginimai yra 
nepotencialūs Vilniaus m. 
ekonominio išsivystymo lygiui. 
Valstybės ir savivaldybės lėšų 
neužtenka globos namų patalpoms 
atnaujinti iš esmės (tik jas palaikyti). 
Dėl mažo darbo užmokesčio 
neįmanoma pritraukti dirbti į globos 
įstaigą  aukštos kvalifikacijos 
specialistų. 
Kadangi valstybėje yra pereinama 
prie globos paslaugų teikimo 
bendruomenėje, reikalingos 
papildomos finansinės investicijos į 
atskirų butų (kotedžų, namų) 
įsigijimą arba nuomą. Remiantis 
socialinės globos normomis, nėra 
lengva rasti tinkamų patalpų Vilniaus 
mieste.  

SOCIALINIAI – 
DEMOGRAFINIAI 

Mažėja socialinės rizikos šeimų 
skaičius, didelį prevencinį vaidmenį 
atlieka Dienos užimtumo centrai. Taip 
pat aktyviai vystomos paslaugos 
globėjams ir įtėviams, vis daugiau vaikų 
globojama šeimose, grąžinama į 
biologines šeimas.  

Didėja specialių poreikių ir sunkių 
psichologinių problemų turinčių 
vaikų, kuriems reikalinga labiau 
specializuota pagalba, skaičius. Taip 
pat didėja poreikis steigti 
bendruomeninius globos namus 
vyresniems vaikams, elgesio ir 
prieraišumų turintiems vaikams, 
kuriems sunku surasti globėjų / įtėvių 
šeimą. Didėja parengimo ir pagalbos 
globėjams paslaugų poreikis.  

 


