
RADvrLrSrro RAJoNo vArKU GLoBos NAMV,,NyKSTuKAS"

2018 METV VEIKLOS ATASKATTA

1. [staigos pristatymas

1.1. Radvili5kio rajono vaikq globos namai ,J.{yk5tukas" yra stacionari socialines globos istaiga,

finansuojama Radvili5kio miesto savivaldybes ir Valstybes biudZetq

Adresas: Vasario 16-osios g. 13,LT- 82135, Radvili5kis, telefonas 8-422 51882, elektroninis pa5tas:

info@vgn-nykstukas.lt, interneto svetaine: vgn-nykstukas.lt,, imones kodas 19522053I. Vaikq globos

namq steigejas - RadviliSkio rajono savivaldybes taryba. Vaikq globos namq savininkas - Radvili5kio

rajono savivaldybe.

1.2. lstaigos vadovas: direktore Vilma Tikui5iene.

Radvili5kio rajono vaikq globos namq ,,Nyk5tukas'o vbiklai i5duotos licencijos:

Valstybines akreditavimo sveikatos prieZitiros veiklai tarnybos prie sveikatos apsaugos

ministerijos 2008 -03-18 i5duota licencija verstis asmens sveikatos prieZiiiros veikla ir teikti

bendruomenes slaugos paslaugas.

Remiantis Socialines apsaugos ir darbo ministerijos Socialines globos istaigq licencijavimo

taisyklemis,2014-12-15 Vaikq.globos namams i5duota Socialiniq paslaugq prieZiuros departamento

prie Socialines apsaugos ir darbo ministerijos licenzija socialinei globai teikti. Licenzijos r05is:

Institucine socialine globa (ilgalaike, trumpalaike) likusiems be tevq globos vaikams, socialines rizikos

vaikams.

2. Bendra informacija: .;:r

2.1. [staigos veiklos principai, tikslai, uZdaviniai: :i.l

Vizija - Radvili5kio rajono vaikq globos namrl ,,Nyk5tukas" tai rajono visuomenes poreikius

tenkinantis socialiniq paslaugq teikejas, uZtikrinantis socialines globos paslaugq teikim4 laikinai 'ir

nuoldos globojamiems (rfipinamiems) vaikams. Siole istaigoje, formuojant artim4 Seimai nanlq

aplink+ auklejami ir priZi[rimi vaikai gali pilnaverti5kai augti, vystytis ir tobuleti.

Misija - Siuolaiki5kai, demokrati5kai ir atsakingai dirbanti komanda, atsiZvelgiantiitt

kiekvieno vaiko individualum4 ir sveikat4, uZtikrinanti globotiniq socializacijq, , atstovaujanti ir ginanti

jrt reises bei teisetus interesus, sudaranti s4lygas vaikui griifti i Seimq ir socialiai integruotis' i

vimeng.
Tikslas: teikti socialines paslaugas vaikams pereinamuojr.r/paruo5iamuoju laikotarpiu 'l

hdrnareninius vaikq globos namus, remiantis,,Vaiko geroves 2013- 2018 m. programa'.. I
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UZdaviniai:

L UZtikrinti darni4 aplink4 ir s4lygas kiekvienam vaikui perejimo i bendruomeninius vaikq globos

namus metu.

l. Ruo5ti vaikus savarankiSkam gyvenimui, atsiZvelgiant i kiekvieno vaiko individualius poreikius,

gebejimus, sudaryti s4lygas vaikams lgyti darbiniq, namq iikio, biudZeto tvarkymo, pirkimo bei

kitq gyvenimo !g[dZiq.

3. Taikyti paZangius darbo metodus bendradarbiaujant su kitq institucijq, istaigq ar organizacijq

atstovais, galindiais teikti kompleksines paslaugas/param4 atsiZvelgiant i vaiko ir (ar) Seimos

poreikius.

2.lstaigos personalas

Radvili5kio rajono savivaldybes tarybos 20lI-I0-27 d. sprendimu Nr. T- 124 nustatytas istaigos

diCiiausiais leistinas etatq skaidius 51,7. 2018 m. [staigoje buvo uZimti 46,25 etato, dirbo 45

dambuotoj ai, 4 -vaiko prieZiiiros atosto gose.

{staigos struktflr4 sudaro: direktorius (vadovauja administracijai), betarpi5kai su globotiniais

dirbantis personalas (socialine pedagoge, specialioji pedagoge, neformaliojo ugdymo pedagogp,

hendruomenes slaugytoja, socialiniai darbuotojai, socialiniq darbuotojq padejejai, individualios

prieii[ros personalo socialinio darbuotojo padejejai). Finansing - tiking veikl4 uZtikrinantis personalas

rdirektoriaus pavaduotojos socialiniam darbui, tikiui, vyriausioji buhaltere), jie organizuoja jiems

praraldaus personalo darb4 ir yra atsakingi uZ jo veiklq.

Visas socialini darb4 dirbantis personalas 2018 m. turejo reikiam4 profesing kvalifikacij4, kitix

penonalas atitinka jam taikomus profesinius kvalifikacinius reikalavimus.

Socialini darb4 dirbantys darbuotojai kele savo profesing kvalifikacij4 dalyvaudami teoriniuose

ir praktiniuose mokymuose, seminaruose: sausio menesi 9 darbuotojos dalyvavo mokymuose ,,Darb'o

ypmmai teikiant bendruomenines paslaugas likusiems be tevtl vaikams (iskaitant k[dikius.),

pnnriantiems rizik4 vaikams bei jq Seimoms",vasario menesi 7 darbuotojos dalyvavo metodinejo"

praficineje konferencijoje ,,Vaiko gerove bendruomeninuose namuose: aktualijos ir sprendimai", kovo'

balamC2io men. 2 darbuotojos dalyvavo 48 val. mokymuose ,,Pasiruo5imas palydimajai globai - vaiko

teisiu apsaugos sistema, skirta specialistams ir jaunimui." tl,i

Spalio men. organizuoti mokymai ,,Kognityvines-elgesio terapijos principq taikymas

s,gi,r,imiame darbe su klientais, turindiais elgesio ir emocijq sunkumq"(16 akad.val.) kuriuose dalyvaVb

,x:

t ti,

1j

ia.

30 smialini darb4 dirbantys darbuotojai.



3. Finansavimas

3.2.BiudLeto i5laidos (viso) 623,4 tiikst. Eur.;(tame skaidiuje):

1. Darbo uZmokestis ir soc. draudimas ' 485,3 tEkst' Eur';

{ Darbo uZmokestis -376,8 tiikst. Eur.

/ Socialinio draudimo imokos - 108,5 tiikst. Eur.

2. Prekiq ir paslaugq panaudojimas - 117,1 ttikst. Eur', i5 jq:

{ Mityba-40,9 t[kst. Eur.

/ Medikamentai-3,9 t[kst. Eur.

\' { Rysiq paslaugos - 1,5 tiikst. Eur'
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{ Transporto i5laidos - 6,9 tiikst. Eur.

{ Spausdiniai - tflkst. Eur.

J Apranga ir patalyne - 5,3 tiikst. Eur.

t Kitos prekes ir paslaugos - 35,7ttikst. Eur.

/ Komandiruotes - 1,0 tflkst. Eur.

{ Kvalifikacijos kelimas -1,0 t[kst. Eur.

/ Komunalines paslaugos -20,9 tiikst. Eur.

3Jilrerialiojo ir nematereliojo turto isigijimo i5laidos - 21,0 ttikst. Eur.(tame skaidiuje )transporto

prirmmiq isigijimo i5laidos -21,0 tDkst. Eur.

3. 1. Finansavimo Saitiniai:

Finansavimo Saltiniai ( tDkst.. Eur.) Le5os (t[kst.Eur.)

1. Savivaldybes biudZetas 545,4

l.l. Savivaldvbes biudZeto leSos 545,4

Z. VatstyUes biudZeto le5os vaiko globos(r[pybos) i5mokai 68,4

2.1. Globos (rupybos ) ismokos 68,4

3. Kitos le5os 10,5

3.1. ES paramos le5os

3.2. Valstybes biudZeto leSos

3.3. Paskolos le5os

3.4. Kitq finansavimo Saltiniq le5os (parama ir kt.) 10,5

Viso (1+2+3) 624,30



4. fstaigos teikiamos paslaugos ' '''

Globos namuose teikiamos bendrosios socialines paslaugos pagal Lietuvos Respublikos

socialines apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandZio 5 d. isakymu Nr. Al - 93 patvirtint4 socialiniq

paslaugq katalog4. Tai apgyvendinimo, maitinimo organizavimo, aprDpinimo apranga ir avalyne,

sveikatos prieZilros organizavimo, kasdieninio gyvenimo igiidZiq ugdymo ir palaikymo, darbiniq

igudZiq ugdymo, laisvalaikio organizavimo, informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir

atstovavimo paslaugos, bei specialiosios paslaugos (trumpalaike ir ilgalaike globa (r[pyba) vaikarns

nuo gimimo iki 18 metq.). Buvo tgsiamas kryptingas bendryjq gebejimq (asmeniniq, socialiniq,

komunikaciniq, kitinio m4stymo bei problemq sprendimo, darbiniq ir veiklos) ir socialiniq

kompetencijq ugdymas, derinant su Seimynq socialiniq darbuotojq teminiais veiklos planais. Vaikams

teiktos informavimo, konsultavimo ir karjeros planavimo paslaugos, padedandios pasirinkti savqji keliE

Svietimo, mokymo bei uZimtumo srityse bei pradeti kurti savo profesing karjer4. Du 16 m. globotiniai

vasaros atostogq metu buvo idarbinti Radvili5kio mi5kq uredijoje. Rengiant vaikus savaranki5kam

gyvenimui iSskirtos prioritetines sritys: stiprinama vaikq atsakomybe ir iniciatyvumas, itraukiant juos,i

ivairius namq ruo5os darbus; teikiamos profesinio orientavimo paslaugos, ugdomi vaikq bendravimo ir

tarpasmenines s4veikos igfldZiai, biudZeto tvarkymo igfldZiai, disponuojant ki5enpinigiais, rengimap

Seimyniniam gyvenimui ir atsakingai tevystei.

Radvili5kio rajono savivaldybes tarybos 2018-04-05 d. sprendimu Nr. T- 863

istaigoje teikiamq socialiniq paslaugq kaina vienam vaikui per menesi yra734,40Eur.

2018 m. vaikai gyveno 5 Seimynose vidutini5kai po 8-11 vaikq. Kiekviena Seimyna turi atskir4

!ejim4, bendrq kambari-svetaing k 3-6 miegamuosius, kuriuose gyvena po 2-3 vaikus. Kiekvienas

globotinis pagal savo sugebejimus ir amZiq turi numatytas pareigas tvarkant aplink4, patalpas,

planuojant Seimynos gyvenimq, gaminant maist4. Kiekvienoje Seimynoje irenglos virtuves maisto

gaminimui, savaitgaliais ir Svendiq dienomis maistE gaminasi savaranki5kai savo Seimynos virtuv0se.'il^,

Siekiant padeti vaikui rengtis savaranki5kam gyvenimui ir integruotis i visuomeng, kiekvien4 menesi

vaikams nuo 7 metq mokami ki5enpinigiai (15,20 Eur.) Ki3enpinigiai yra ir kaip viena i5 skatinimo'ir

drausminimo priemoniq. li

Kiekvienam vaikui sudaromas ISG planas. ISGP tikslas-sukurti vaikui normalias gyveninib

s4l1'gas.galimybes jo raidai. Siekiant lgyvendinti socialines globos tikslus ir uZdavinius, plafl€

atsispindi tam bfltinos s4lygos ir paslaugos, kurios buvo numatytos remiantis poreikiq vertinimu. Kaip

ir vertinant poreikius, sudarant ISGP, siekiama kuo aktyvesnio vaiko dalyvavimo ir jo problemq

sprendimq priemimo, atsakomybes formavimosi ugdymui ,kas ypatingai svarbu vyresnio amZiaus

:l:
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globotiniams.Vaikui teikiamq paslaugq efektyvumas uZtikrinamas periodiSkai perZitirint ir patikslinant

ISGP: pasiektq ar nepasiektq rezultatq analiz€,numatytos naujos priemones ir kt. i tJr

Vaikq skaidius metq pradZioje - 48 vaikai, metq pabaigoje - 45 vaikai, iS jq - I I laikina globa;

37- nuolatine globa, 23- nustatyti specialieji poreikiai.

2018 metais atvyko 23 vaikai i5 tevq namq, iSvyko 25 vaikai, i5 jq: 6 sulaukg pilnametystes ;1

suffumpintas santuokinis amZius, 1 ivaikintas uZsienio piliediq Seimoje, 3 pakeista globos forma iglobq

Seimoje, 8 gr4Zinti ibiologines Seimas, 6- grqLinti globejams,

Pagal'galimybes globotinius apgyvendiname Seimyniniu principu: broliai ir seserys gyvena

kartu, tadiau del prastejandio vaikq kontingento, vaikq, turindiq fizines sveikatos problemq, adekvataus

elgesio, emocijq ir elgesio sutrikimq, linkusiq nusikalsti, del gausiq Seimq, apgyvendinami skirtingos.e

selmynose.

Mokymosi ir ugdymo istaigos:

Globotiniams/rupintiniams pagal galimybes ir sveikatos bUklg sudarytos s4lygos mokytis pagal

jo poreikius atitinkandias ugdymo programas ikimokyklinese, bendrojo lavinimo mokyklose,

profesinese, specialiosiose ar kitokio tipo ugdymo istaigose. Administracija, socialini darb4 dirbantys

darbuotojai, esant biitinybei, tarpininkavo tarp vaiko ir ugdymo itaigos, kad biitq uZtikrintas reikiamas

ugdymo procesas.

l. Radvili5kio m. vaikq l.ld."Lvaig1dute" lanke 3 vaikai;

2. Radvili5kio vaikq l.ld."Kreghdute" lanke 1 vaikas;

3. Radvili5kio GraZinos mokykloje mokesi 16 vaikai;

4. Jaunimo mokyklojel0 klasiq baige 5vaikai;;

5. Lizdeikos gimnazijoje I vaikas;

6. Seduvos gimnazijos, specialiojo ugdymo skyriuje mokesi 5 vaikai;

7. Radvili5kio technologijq ir verslo mokymo centre 4 vaikai;

8. Siauliq sanatorineje mokykloje mokesi 2 vaikai;

9. PaneveZio kurdiqjq ir neprigirdindiqjq mokykloje 1 vaikas;

10. Siauliq profesinio rengimo centre mokesi 4 vaikai;

I |. Veliudioniq socializacijos centre I vaikas;

12.GruzdLiq vaikq socializacijos centre I vaikas .

13. Siauliq Ringuvos specialiojo ugdymo centre I vaikas.
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5. ProjektinO veikla

2018 m. buvo toliau vykdomi tarptautiniai projektai:

- savanori5kos globos projektas ,,Lietuvos vaikq, gyvenandiq vaikq globos namuose,

sveikatingumo gerinimas, poilsio organizavimas, gyvenimo Seimoje lgtidZiq formavimas".

Sudaryta sutartis su asociacija ,,Nuovo Celo Onlus" (Italijos Respublika), vasaros atostogas I I ,

Ziemos atostogas 9 globotiniai praleido Italijos Respublikos piliediq Seimose;

- bendradarbiavimo ir finansines paramos projektas su Skaros (Svedijos respublika)

Katedrhlskolan gimnazijos I B klases gimnazistais ir jq mokytojomis

Parengta Vaikq socializacijos ir poilsio programa ,, Margaspalve m[sq vaikyste " (finansuota 20t0

Eur.). Organizuodami programos veiklas siekeme pletoti globotiniq ir r[pintiniq socializacijos

galimybes vasaros atostogq metu. !:

Projektas ,,Kaledines vaikq svajones" paskatino globotinius pasistengti parodyti savo meninius

sugebejimus, kruopStumq,kantrybg.daugumos vaikq svajotles buvo i5pildytos. i .

6. lstaigos veiklos rezultatai

Bendradarbiaujama ir plediami ry5iai su i5ores partneriais ir vietos bendruomene : Jaunimo

mokykla, GraZinos pagrindine mokykla, V. Kudirkos progimnazija,Yaii,ganto progimnazija,seduvos

gimnazijos specialiojo ugdymo skyriumi, Dailes mokykla" Sporto centru, Radvili5kio KC vykdontb

neformaliojo vaikq Svietimo programa,,Jaunieji amatininkai". Bendradarbiavimas ir finansinparama su

AB .Lietuvos geleZinkeliai". Partneriai buvo kviediami dalyvauti istaigos veiklose. Tai maZino esamus

stereotipus visuomeneje,stoprino globotiniq socialinius rySius r1:'

[staigoje teikiamos paslaugos viesinamos, siekiant formuoti pozityviq visuomenes nuostat4 i

globoj amus (riipinamus) vaikus, darbuotoj us.

Socialines pedagoges iniciatyva, jau devint4 kart4 kovo menesi vyresnieji globotiniai prisideio

prie -Vaikq linijos" organizuojamos ,,Veiksmo savaites BE PATYdIU 2018" parenge pranesim4'ir

dalyvavo konferencijoje Seduvos gimnazijoj e. BalandLio men. Socialines darbuotojos paskatino ri?

padejo globotiniams dalyvauti respublikiniame vaikq ra5inio"Lai5kas vaikq teisiq gynejuit'l

ir pie5inio "Kaip isivaizduoju vaiko teisiq gynej4?" konkurse. Dalyvavo 10 globotiniq/riipintiniq, 2'

uZemC prizines vietas.

Gruodiio men. grupe vyresniqjq globotiniq dalyvavo sprtiniame-pramoginiame renginyje,,Kaledines

Zaidpes 18", organizuotas Kedainiq arenoje, dalyvavo sportinese varZybose.

Muzikos vadove parenge muzikini sveikinim4 organizuotoje Globejq dienoje KultDros centre.

U2 dalyvavim4 konkursuose, renginiuose darbuotojai ir globotiniai apdovanoti padekos ra5tais.

li

;,

i:



v

7. Vadovo inddlis, tobulinant lstaigos administravim4 'j

GeguZes menesi dalyvavau mokymuose 'osocialiniq paslaugq lstaigq vadyba", rugsejo menesi

,,Tvaraus perejimo nuo institucines globos prie Seimoje ir bendruomeneje teikiamq paslaugq sistemos

sglygq sukurimas Lietuvoje,,.Vadovavimas istaigai institucines globos pertvarkos kontekste".

Buvau atsakinga ne tik uZ lstaigos, kaip organizacijos vadybq, bet ir uL pozityvaus kaitai

mikroklimato puoselejim4. Aktyviai ir kryptingai siekiau. telkti istaigos bendruomenq bendroms

veikloms, kuriant santykius tarp jos nariq mokytis dirbti komandoje . Organizuotos bendros diskusijos

apie globos namq ateiti, bendruomenes nariai buvo itraukiami i istaigos vizijos kDrimo proces4, tuom

siekiau kad tobuletq darbo metodai, globos sistema, kad vaikai ir jaunuoliai, kuriems skirtos socialines

paslaugos, turetq optimalias s4lygas augti, ugdytis ir psiruo5ti savaranki5kam gyvenimui, integracijai,'i

visuomeng ir darbo rink4.

Socialinio darbo administravime daug demesio skyriau profesinems vertybems,

tarpinstituciniam bendradarbiavimui, kadangi paslaugos teikiamos socialiai paZeistiems vaikams .ir

jaunuoliams, kurie patys nera pajegtis atstovauti savo interesus. ;1:

8. fstaigos veiklos kokybds isivertinimas

Stipriosios pusds: L''

Darbo igudziq turintis ir kvalifikacij4 keliantis personalas, siekimas priimti visus murns

signdiamus ijlUkius, bflti afuiriems visuomenei, uZsienio, Salies labdaringq organizacijq ir atskiry

asm€nrl parama, kompiuterizuotos darbo vietos, platus rySio sistemq ir infonnaciniq technologijq

pmaudojimas kasdieniniame darbe, aktyvus tarpinstitucinis bendradarbiavimas. ii

Sie*iamybe visiems globotiniams sekmingai baigti pagrindinio ugdymo program4 ir tinkamai

ffo€ngti tolesniam mokymuisi.

Silpnosios pusds:

Nepakankamas bendradarbiavimas su tevais, globejais, giminaidiais, vaikq gyvenimo sqlygtl

(terilmijos, gyvenamqjq patalpq) neatitikimas Lietuvos higienos noffnq, keliamqiq bendrqiq saug6S

sve|ft66 reikalavimq del per didelio vaikq skaidiaus, kasmet prastejantis apgyvendinamq vailtq

kominggntas, daugeja vaikq, turindiq fizines sveikatos problemq, delikventiSko elgesio, mokyklos

neld.vmas. Socialinis globotiniq pai:eidiliamumas,socialines atskirties problemos. Specialiqiq

pqrc&h globotinai (sunkus neigalumas ) reikalauja ipatingos prieZilros. Nera psichologo. r:i:

Calimybes:

Galimybe tobulinti ir pletoti rySius su socialiniais partneriais bei socialine-kult[rine aplinka.

:'



savaranki5kQ gyvenim4, sunkumai (nepakankamos pajamos, menkos isidarbinimo galimybeS,

neturejimas namq, sveikatos problemos, gyvenimo igudziq stoka ir kt. )

9. problemos, susijusios su istaigos veikla ir vadovg siulomi problemg sprendimo bUdai ir

Siuo metu mflsq vaikq globos namuose gyvena 45 vaikai, 21 globotiniui nustatyti ivairlis

specialieji ugdymosi poreikiai. Daugeja globotiniq, turindiq didelius specialiuosius ugdymosi poreikiiis

(elgesio ir emocijq sutrikimai, prie5taraujantis neklusnumas.) | globos namus patenka paaugliai ir

vyresni, kuriq resocializacija itin komplikuota, daugeja vaikq, kurie padare teises paZeidimus ar

nusikaltimus. Neturime psichologo, kurio vykdoma veikla leistq suteikti kokybi5kesnes socialines

paslaugas; stabilios, teigiamos emocines aplinkos kUrimas naujai atvykusiems globotiniams,

savikontroles, elgesio ir emocijq rai3kos bei atsakomybes uZ savo veiksmus skiepijimas gyvenantiems

vaikams.

pletoti ir stiprinti tarpasmeninius vaiko ir biologines Seimos rySius, artimais ir giminaidiais. 
,*

Matyti, kad jaunuoliai, pradejg savaranki5kq gyvenim4, susiduria su begale sunkumq, kurie skatiiia

socialing atskirti, todel labai svarbu padeti jaunuoliams_stiprinti ir ugdyti tai, kas priklauso nuo j:t|

padiq- skatinti igyti reikiamq issilavinim4 ir profesij4, ugdyti pasirengim4 savarankiskam gyvenimui

igEdZius.

prioritetai - savivaldybes ir valstybes biudZeto le5q taupymas, paramos pritraukimas,globos

Seimoje skatinimas ir viesinimas. Aktyrnrs bendruomenes nariq itraukimas i istaigos vizijos kurirr'to

procesQ ,efektyviam komandiniam darbui, kuris teigiamai veiktq darbuotojus, globotinius/rupintinius,

patirti maiiau streso, diskonforto t

Socialiniu paslaugq teikimas jaunuoliams, i5ejusiems i3 globos namq, kad jie taptq

integruotqsi ibendruomeng, igrjq socialiniq ir buitiniq igudziq'

Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui

Direktore VilmaTikui5ien€

savbrankiSliii

.jL:

Parengo:

Jiirate Gudiene,
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