
 

RADVILIŠKIO RAJONO VAIKŲ GLOBOS NAMŲ „NYKŠTUKAS 

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

 Radviliškio rajono savivaldybės  tarybos  sprendimu 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T-84  

vaikų globos namų pavadinimas pakeistas į Radviliškio pagalbos  šeimos centro pavadinimą, 2019-11-

29 Registrų centre patvirtinti nauji šeimos centro nuostatai, kuriuose nustatytos naujos įstaigos 

funkcijos ir uždaviniai, apibrėžta įstaigos struktūra.  Visus 2019 metus įstaigą savo veiklą vykdė kaip 

Radviliškio  vaikų globos namai „Nykštukas“, atlikdama įstaigai nuostatuose numatytas bei naujai 

steigėjo deleguotas funkcijas. Todėl ataskaitoje yra naudojamas senas įstaigos pavadinimas – 

Radviliškio rajono  vaikų globos namai „Nykštukas“. 

 

1. Įstaigos pristatymas 

 

 1.1. Radviliškio rajono vaikų globos namai „Nykštukas“ yra stacionari socialinės globos įstaiga, 

finansuojama Radviliškio miesto  savivaldybės ir Valstybės biudžetų.  

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

info@vgn-nykstukas.lt, interneto svetainė: vgn-nykstukas.lt,, įmonės kodas 195220531. Vaikų globos 

namų steigėjas – Radviliškio rajono  savivaldybės taryba. Vaikų globos namų savininkas – Radviliškio  

rajono savivaldybė. 

 1.2. Įstaigos vadovas: direktorė  Vilma Tikuišienė. 

Radviliškio rajono vaikų globos namų „Nykštukas“ veiklai išduotos licencijos: 

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie sveikatos apsaugos 

ministerijos 2008 -03-18 išduota licencija verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti   

bendruomenės slaugos paslaugas. 

   Remiantis Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinės globos įstaigų licencijavimo 

taisyklėmis, 2014-12-15 Vaikų globos namams išduota Socialinių paslaugų priežiūros departamento 

prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos licenzija socialinei globai teikti. Licenzijos rūšis: 

Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) likusiems be tėvų globos vaikams, socialinės rizikos 

vaikams. 

2. Bendra informacija: 

 2.1. Įstaigos veiklos principai, tikslai, uždaviniai: 

Vizija – Radviliškio rajono vaikų globos namų “Nykštukas” tai rajono visuomenės poreikius 



tenkinantis socialinių paslaugų teikėjas, užtikrinantis socialinės globos paslaugų teikimą laikinai ir 

nuolatos globojamiems (rūpinamiems) vaikams. Šioje įstaigoje, formuojant artimą šeimai namų 

aplinką, auklėjami ir prižiūrimi vaikai gali pilnavertiškai augti, vystytis ir tobulėti.  

Misija – Šiuolaikiškai, demokratiškai ir atsakingai dirbanti komanda, atsižvelgianti į 

kiekvieno vaiko individualumą ir sveikatą, užtikrinanti globotinių socializaciją,  atstovaujanti ir ginanti 

jų teises bei teisėtus interesus, sudaranti sąlygas vaikui grįžti į šeimą ir socialiai integruotis į 

visuomenę. 

Tikslas: užtikrinti (siekti ),kad vaikui būtų numatyta ir sistemiškai suplanuota adekvati, jo 

poreikiams ir veiksminga jo problemų sprendimui socialinė globa. 

 Uždaviniai: 

- Vykdyti socialinės globos planavimą nuosekliai, sistemiškai, visapusiškai, remiantis 

vaiko poreikiais, atsižvelgiant į jo nuomonę, įstaigos galimybes tuos poreikius vertinti; 

- Bendradarbiauti su VTAT atstovais, savivaldybės socialiniais darbuotojais, sveikatos 

priežiūros specialistais, PPT, įdarbinimo institucijų specialistais; 

- Rengti vaiką gyvenimui šeimoje ir visuomenėje, integracijai į darbo rinką, mažinti riziką 

jaunuoliams patekti į socialinę atskirtį. 

3. Įstaigos personalas 

  Radviliškio rajono savivaldybės tarybos  2011-10-27 d. sprendimu Nr. T- 124 nustatytas 

įstaigos didžiausiais leistinas etatų skaičius 51,7. 2019 m. įstaigoje buvo užimti 44,25 etato, dirbo 45 

darbuotojai, 3 -vaiko priežiūros atostogose. 

 Įstaigos struktūrą sudaro: direktorius (vadovauja administracijai),darbuotojai tiesiogiai 

dirbantys su vaikais (socialinė pedagogė, specialioji pedagogė, neformaliojo ugdymo pedagogė, 

bendruomenės slaugytoja, socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, finansinę – ūkinę 

veiklą užtikrinantis personalas (direktoriaus pavaduotojos socialiniam darbui, ūkiui, vyriausioji 

buhalterė), jie organizuoja jiems pavaldaus personalo darbą ir yra atsakingi už jo veiklą. 

 Visas socialinį darbą dirbantis personalas 2019 m. turėjo reikiamą profesinę kvalifikaciją, kitas 

personalas atitinka jam taikomus profesinius kvalifikacinius reikalavimus. Vienoje mišraus amžiaus 

vaikų šeimynoje dirba du socialiniai darbuotojai, keturi socialinio darbuotojo padėjėjai, dirbantys dieną 

ir  naktį. Naktį socialinio darbuotojo padėjėjas prižiūri vienos šeimynos vaikus. Metų pabaigoje 

socialinį darbą dirbančių darbuotojų skaičius ir jų kvalifikacija atitiko licencijavimo taisyklėse ir 

socialinės globos normų apraše nustatytus reikalavimus. 

 Socialinį darbą dirbantys darbuotojai kėlė savo profesinę kvalifikaciją dalyvaudami teoriniuose 

ir praktiniuose mokymuose, seminaruose: sausio-vasario mėn. 30 darbuotojų dalyvavo mokymuose – 



supervizijoje ,,Darbas su rizikos grupės vaikais ir paaugliais, naudojant patirtinį ugdymą“,  tęstiniame 

seminare „Darbas su agresyviais klientais“. Rugsėjo  ir spalio mėn.“Darbo ypatumai teikiant 

bendruomenines paslaugas likusiems be tėvų vaikams (įskaitant kūdikius), patiriantiems riziką vaikams 

, turintiems proto ir/ar psichikos negalią vaikams bei jų šeimoms”. Pavieniai darbuotojai dalyvavo 

konferencijose, metodinėse dienose, seminaruose. 

 

3. Finansavimas 

 3.1. Finansavimo šaltiniai:  

Finansavimo šaltiniai ( tūkst.. Eur.) Lėšos (tūkst.Eur.) 

1. Savivaldybės biudžetas 555,6 

1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos 555,6 

2. Valstybės biudžeto lėšos vaiko globos(rūpybos) išmokai 57,2 

2.1. Globos (rūpybos ) ismokos 57,2 

3. Kitos lėšos 7,0 

3.1. ES paramos lėšos - 

3.2. Valstybės biudžeto lėšos - 

3.3. Paskolos lėšos - 

3.4. Kitų finansavimo šaltinių lėšos (parama ir kt.) 7,0 

       Viso (1+2+3) 619,8 

 

 3.2. Biudžeto išlaidos (viso) – 614,5 tūkst. Eur.;(tame skaičiuje): 

1. Darbo užmokestis ir soc. draudimas  -    513,2   tūkst. Eur.;  

✓ Darbo užmokestis –   504,6  tūkst. Eur. 

✓ Socialinio draudimo įmokos – 8,6 tūkst. Eur. 

2. Prekių ir paslaugų panaudojimas – 101,3   tūkst. Eur., iš jų: 

✓ Mityba –  35,9  tūkst. Eur. 

✓ Medikamentai –   4,4 tūkst. Eur. 

✓ Ryšių paslaugos –   1,4 tūkst. Eur. 

✓  Transporto išlaidos – 6,4 tūkst. Eur. 

✓ Apranga ir patalynė –  3,8 tūkst. Eur. 

✓ Komandiruotės –  1,1 tūkst. Eur. 

✓ Kvalifikacijos kėlimas – 1,1 tūkst. Eur. 



✓ Komunalinės paslaugos -21,8 tūkst. Eur. 

✓ Materialinio turto paprasto remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos -6,8 tūkst. Eur. 

✓ Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 1,7 tūkst.Eur. 

✓ Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 16,9 tūkst.Eur. 

 

4. Įstaigos teikiamos paslaugos 

  Globos namuose teikiamos bendrosios socialinės paslaugos pagal Lietuvos Respublikos 

socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1 – 93 patvirtintą socialinių 

paslaugų katalogą. Tai apgyvendinimo, maitinimo organizavimo, aprūpinimo apranga ir avalyne, 

sveikatos priežiūros organizavimo, kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo, darbinių 

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

atstovavimo paslaugos, bei specialiosios paslaugos (trumpalaikė ir ilgalaikė globa (rūpyba) vaikams 

nuo gimimo iki 18 metų.). Buvo tęsiamas kryptingas bendrųjų gebėjimų (asmeninių, socialinių, 

komunikacinių, kritinio mąstymo bei problemų sprendimo, darbinių ir veiklos) ir socialinių 

kompetencijų ugdymas, derinant su šeimynų socialinių darbuotojų teminiais veiklos planais. Vaikams 

teiktos informavimo, konsultavimo ir karjeros planavimo paslaugos, padedančios pasirinkti savąjį kelią 

švietimo, mokymo bei užimtumo srityse bei pradėti kurti savo profesinę karjerą. 5  globotiniai vasaros 

atostogų metu dirbo miesto įmonėse.  

  Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2019-03-27 d. sprendimu Nr. T- 1113 patvirtinta 

įstaigoje teikiamų socialinių paslaugų kaina  vienam vaikui per mėnesį yra 764,00  Eur. 

2019 metų pradžioje globos namuose veikė 5 mišraus amžiaus vaikų šeimynos, viena šeimyna (8 

vaikai) nuo balandžio  mėnesio buvo panaikinta sumažėjus vaikų skaičiui. Kiekviena šeimyna turi 

atskirą įėjimą, bendrą kambarį-svetainę ir 3-6 miegamuosius, kuriuose gyvena po 2-3 vaikus.  

Kiekvienas globotinis turi numatytas pareigas tvarkant aplinką, gaminant maistą, planuojant šeimynos 

gyvenimą, patalpas. Pagal įstaigoje numatytą tvarką globotiniams mokami kišenpinigiai – suteikiama 

galimybė mokytis racionaliai tvarkyti savo pinigus, juos tikslingai leisti. Kišenpinigiai yra kaip viena iš 

skatinimo ir drausminimo priemonių. Įvertinami vaiko poreikiai, rengiamas individualus socialinės 

globos planas. Pagal įstaigos numatytą tvarką atliekamas vaiko poreikių įvertinimas, ISGP peržiūra. 

Kiekvienam vaikui pildomas Individualus vaiko vystymosi planas. Tikslas –  vaiko pažinimas, fizinės, 

psichinės, emocinės, socialinės vaiko raidos stebėjimas, pokyčiai, tolesnių veiksmų numatymas. 

Globotinių teisės ir pareigos numatytos Vidaus tvarkos taisyklėse.  

 



 Vaikų skaičius metų pradžioje  45  vaikai, metų pabaigoje 32 vaikai, iš jų - 1 laikina globa, 31- 

nuolatine globa, 21- nustatyti specialieji poreikiai: 6  emocijų, elgesio ir socialinės raidos, 10 vaikų 

nustatytas neįgalumas: 2-lengvas, 8- vidutinis, 2-sunkus. 

2019 metais atvyko 11 vaiku, išvyko 20 vaikų, iš jų: 5 sulaukę pilnametystės ,1 įvaikintas užsienio 

piliečių šeimoje, 4 pakeista globos forma į globą šeimoje, 9 grąžinti į biologines šeimas, 1 į kitą globos 

įstaigą.  

Vaikų kontingentas kasmet prastėja. Daugėja vaikų, turinčių fizinės sveikatos problemų, delikventiško 

elgesio, emocijų ir elgesio sutrikimų, linkusių nusikalsti. 2019 m. 10 vaikų, kurie  padarė teisės 

pažeidimus ir nusikaltimus.  Radvliškio miesto savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos 

posėdžiuose dėl elgesio problemų buvo svarstyti 3 vaikai. Vaiko minimalios priežiūros priemonės 

skirtos 2 vaikams.  Psichologinė pagalba vaikams teikiama globos namuose , mokyklose. 

Mokymosi ir ugdymo įstaigos: 

   Globotiniams/rūpintiniams pagal galimybes ir sveikatos būklę  sudarytos sąlygos mokytis pagal jo 

poreikius atitinkančias ugdymo programas ikimokyklinėse, bendrojo lavinimo mokyklose, profesinėse, 

specialiosiose ar kitokio tipo ugdymo įstaigose. Administracija, socialinį darbą dirbantys darbuotojai, 

esant būtinybei, tarpininkavo tarp vaiko ir ugdymo įtaigos, kad būtų užtikrintas reikiamas ugdymo 

procesas. 

Radviliškio m. vaikų l./d.“Žvaigždutė“ lankė  2 vaikai; 

Radviliškio vaikų l./d.“Kregždutė“ lankė  1 vaikas; 

Radviliškio Gražinos mokykloje mokėsi 28 vaikų; 

Lizdeikos gimnazijoje 1  vaikas; 

Šeduvos gimnazijos, specialiojo ugdymo skyriuje mokėsi 4 vaikai; 

Radviliškio  technologijų ir verslo mokymo centre  1 vaikas; 

Šiaulių sanatorinėje mokykloje mokėsi 1vaikas; 

Panevėžio  kurčiųjų ir  neprigirdinčiųjų mokykloje 1 vaikas; 

Šiaulių profesinio rengimo centre mokėsi  3 vaikai; 

Veliučionių  socializacijos centre 1 vaikas; 

Diemedžio ugdymo centre 1 vaikas; 

Šiaulių sporto gimnazijoje 1vaikas; 

Pakalniškių pagrindinėje mokykloje 1 vaikas. 

Šiaulių jaunimo mokykloje -1. 

 

 



5. Projektinė veikla 

  2019 m. buvo toliau vykdomi tarptautiniai projektai:  

- savanoriškos globos projektas „Lietuvos vaikų, gyvenančių vaikų globos namuose, 

sveikatingumo gerinimas, poilsio organizavimas, gyvenimo šeimoje įgūdžių formavimas“. 

Sudaryta sutartis su asociacija „Nuovo Celo Onlus“ (Italijos Respublika), vasaros atostogas 11 , 

žiemos atostogas 9 globotiniai praleido Italijos Respublikos piliečių šeimose; 

- bendradarbiavimo ir finansinės paramos projektas su Skaros Katedralskolan gimnazijos I B 

klasės gimnazistais ir jų mokytojomis, Skaros m. Rotary klubu. (Švedija). 

Parengta Vaikų socializacijos ir  poilsio programa „ Kuriu pozityvų laisvalaikį “ (finansuota 260 Eur.).  

Projektas „Kalėdinės vaikų svajonės“  paskatino globotinius  parodyti savo meninius sugebėjimus, 

kruopštumą, kantrybę, daugumos vaikų svajonės buvo išpildytos. 4 vaikai spalio-lapkričio mėn. 

dalyvavo Radviliškio visuomenės sveikatos biuro Ankstyvosios Intervencijos programoje. 1 globotinė 

dalyvauja Jaunimo garantijų iniciatyvų projekte „Judam“(nesimokantiems, nedirbantiems 

jaunuoliams). 

6. Įstaigos veiklos rezultatai 

 Bendradarbiaujama ir plečiami ryšiai su išorės partneriais ir vietos bendruomene : Gražinos 

pagrindine mokykla, V.Kudirkos progimnazija, Vaižganto progimnazija, Šeduvos gimnazijos 

specialiojo ugdymo skyriumi, Dailės mokykla, Sporto centru, Radviliškio KC vykdoma neformaliojo 

vaikų švietimo programa „Jaunieji amatininkai“. Tai mažino esamus stereotipus visuomenėje,stoprino 

globotinių socialinius ryšius. 

 Įstaigoje teikiamos paslaugos viešinamos, siekiant formuoti pozityvią visuomenės nuostatą į 

globojamus (rūpinamus) vaikus, darbuotojus. 

 Socialinės pedagogės iniciatyva, jau dešimtą kartą kovo mėnesį vyresnieji globotiniai prisidėjo 

prie „Vaikų linijos“ organizuojamo Sąmoningumo didinimo mėn. „Be patyčių“, parengė pranešimą ir 

dalyvavo konferencijoje Šeduvos gimnazijoje. Gruodžio  mėn. socialinės darbuotojos paskatino ir 

padėjo globotiniams dalyvauti   respublikiniame moksleivių piešinių konkurse “Aš ir mano gyvūnas”, 

viena globotinė laimėjo III prizinę vietą, „Mano būsto“ organizuotame piešinių konkurse “Kalėdos tavo 

kieme” 1 globotinė prizinę vietą. 

  

7. Vadovo indėlis, tobulinant įstaigos administravimą 

Sausio 17 d. dalyvavau seminare „Specialiųjų socialinio darbo žinių gilinimas, dirbant su socialinės 

rizikos vaikais“.(gilinausi į esminius darbo su sunkaus elgesio paaugliais principus.) 



Vasario 15 d. dalyvavau seminare „Darbas su agresyviais klientais“.(gilinausi į esminius agresyvaus 

elgesio valdymo bei agresyvių klientų ugdymo principus). 

Balandžio 10 d. dalyvavau Respublikinėje konferencijoje „Vaikų globos namų pertvarka: patirtys ir 

iššūkiai.  

Lapkričio 19 d. dalyvavau mokymuose „Teisiniai  aspektai ir asmens duomenų apsauga socialiniame 

darbe“.  

Lapkričio 25 d dalyvavau Tarptautinėje konferencijoje „Įtraukusis švietimas-trūkstamos jungtys“. LR 

seime. (6 val. ) 

Gegužės 27-30 dienomis dalyvavau SDG mokymuose: „Darbuotojų saugos ir sveikatos teisinė 

bazė.Darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktai įmonėse“.Darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų 

reikalavimų laikimosi kontrolė“ .Nelaimingi atsitikimai darbe ir profesinės ligos bei jų prevencija. 

Darbuotojų draudimas nuo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų. Bendrosios žinios ape 

tarptautinės teisės reikalavimus ir organizacijas .Gaisrinės saugos ir apsaugos nuo elektros 

organizavimas įmonėje .Socialinis dialogas įmonėje sudarant saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo 

salygas. 

  Buvau atsakinga ne tik už įstaigos, kaip organizacijos vadybą, bet ir už pozityvaus kaitai 

mikroklimato puoselėjimą. Buvo organizuotos bendros diskusijos apie globos namų ateitį, aktyviai ir 

kryptingai telkiau bendruomenę bendroms veikloms, siekiant darnaus ir kokybiško darbo komandoje. 

Dalyvavau bendrame Radviliškio rajono socialinės paramos skyriaus rengiamame projekte, kuriame  

Radviliškio rajono vaikų globos namai  „Nykštukas“ pasirinkti  socialiniais partneriais   “ Institucinės 

globos pertvarka:investicijos į infostruktūrą“. „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos 

centrų tinklo plėtra“. Visus metus siekiau, kad tobulėtų darbo metodai, kad vaikai ir jaunuoliai,kuriems 

skirtos socialinės paslaugos, turėtų palankias sąlygas augti, ugdytis ir tinkamai pasiruošti 

savarankiškam gyvenimui ir integracijai į visuomenę. 

 Socialinio darbo administravime daug dėmesio skyriau profesinėms vertybėms, 

tarpinstituciniam bendradarbiavimui. 

 

 

8. Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimas 

 Stipriosios pusės: 

 Darbo įgūdžių turintis ir kvalifikaciją keliantis personalas, siekimas priimti visus mums 

siunčiamus iššūkius, būti atviriems visuomenei, užsienio, šalies labdaringų organizacijų ir atskirų 



asmenų parama, kompiuterizuotos darbo vietos, platus ryšio sistemų ir informacinių technologijų 

panaudojimas kasdieniniame darbe, aktyvus tarpinstitucinis bendradarbiavimas. 

  Siekiamybė visiems globotiniams sėkmingai baigti pagrindinio ugdymo programą ir tinkamai 

pasirengti tolesniam mokymuisi. 

 Silpnosios pusės: 

 Nepakankamas bendradarbiavimas su tėvais, globėjais, giminaičiais. Kasmet prastėjantis  

apgyvendinamų vaikų kontingentas, daugėja vaikų, turinčių fizinės sveikatos problemų, delikventiško  

elgesio,  mokyklos nelankymas. Socialinis globotinių pažeidžiamumas,socialinės atskirties problemos. 

Specialiųjų poreikių globotinai (sunkus neįgalumas ) reikalauja ypatingos priežiūros. 

 Galimybės: 

 Galimybė tobulinti ir plėtoti ryšius su socialiniais partneriais bei socialine-kultūrine aplinka. 

Projektinės veiklos vystymo galimybės leidžia formuoti sveiką, tolerantišką ir veiklią globos namų 

bendruomenę, ugdyti sveiko gyvenimo įgūdžius, stiprinti fizinę, psichinę, sveikatą. 

 Socialinis pažeidžiamumas yra pirminė   sąlyga, skatinanti mus ieškoti priemonių prieš negatyvius 

įvykius bei poveikius, kovoti su jų priežastimis ir pasekmėmis.  Mažinti socialinę globotinių atskirtį 

aptariant pagrindinius rizikos veiksnius ir padėti jaunuoliams pasirengti savarankiškam gyvenimui, 

skatinant įgyti reikiamą išsilavinimą ir profesiją. 

 Grėsmės: 

 Neigiamas visuomenės požiūris į  globos namus ir juose augančius vaikus, specialiųjų poreikių, 

kompleksinę negalią, žalingų įpročių turinčių vaikų skaičiaus didėjimas, socialinių-ekonominių 

faktorių reikšmė globotinių integracijai į  visuomenę ir darbo rinką sunkumai. Jaunuolių,pradėjusių 

savarankišką gyvenimą, sunkumai (nepakankamos pajamos,  menkos įsidarbinimo galimybės, 

,neturėjimas namų, sveikatos problemos, gyvenimo įgūdžių stoka ir kt. ) 

 

9. Problemos, susijusios su įstaigos veikla ir vadovų siūlomi problemų sprendimo būdai 

 Šiuo metu mūsų vaikų globos namuose gyvena   32   vaikai,  21 nustatyti įvairūs specialieji 

ugdymosi poreikiai. Daugėja globotinių, turinčių didelius specialiuosius ugdymosi poreikius (elgesio ir 

emocijų sutrikimai, prieštaraujantis neklusnumas.) Į globos namus patenka paaugliai ir vyresni, kurių 

resocializacija itin komplikuota, daugėja vaikų, kurie padarė teisės pažeidimus ar nusikaltimus, 

paauglių mokyklos nelankymas, negrįžimas į namus, valkatavimas.  

   Kurti vaikams tokias gyvenimo sąlygas, kad jiems būtų malonu vakarus leisti saugioje  aplinkoje, o 

laisvas laikas būtų turiningas. Siekti  darbuotojų, specialistų gebėjimo užmegsti artimesnius ryšius su 



kiekvienu vaiku. Vaikas globos įstaigoje turi jaustis saugus, jausti rūpestį juo, žinoti kur kreiptis iškilus 

sunkumams. 

Teikti pasirengimo šeimai ir tėvystės ugdymo paslaugas vyresniesiems vaikams, kurios padėtų 

asmenims, šeimoms įgyti tėvystės įgūdžių ir juos tobulinti. 

  Prioritetai –siekti ugdyti asmenines ir socialines jaunimo kompetencijas, padėti  jam įsitraukti į 

bendruomeninius ir visuomeninius procesus, lanksčiai ir konstruktyviai reaguoti į gyvenimo pokyčius. 

 

 

Parengė: 

Jūratė Gudienė, 

Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui 
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