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PARAIŠKA
DALYVAUTI PROJEKTŲ, SKIRTŲ GLOBĖJŲ (RŪPINTOJŲ) IR ĮTĖVIŲ PAIEŠKOS,
RENGIMO, ATRANKOS, KONSULTAVIMO IR PAGALBOS JIEMS PASLAUGOMS
TEIKTI, ATRANKOS 2013-2015 m. KONKURSE
2013 m. kovo 12 Nr.
(data)

1.Projekto pavadinimas
Profesinis pasirengimas vaiko labui
2. Informacija apie projekto teikėją
Savivaldybių ir apskričių viršininkų administracijų įsteigtos socialinių paslaugų įstaigos ar viešojo
juridinio asmens pavadinimas. Vaikų gerovės centras „Pastogė“.
Adresas. P. Plechavičiaus g. 21.
Miestas ir pašto indeksas. Kaunas LT-49260
Telefonas (su tarpmiestiniu kodu). (837) 313912
Faksas (su tarpmiestiniu kodu). (837) 313912
Elektroninis paštas. pastoge@kalnieciai.lt
Interneto svetainės puslapis. www.pastoge.lt
Organizacijos banko rekvizitai (banko pavadinimas, adresas, kodas, sąskaitos numeris). AB DnB
NORD bankas, banko kodas 40100, 03601 Vilnius-6, J.Basanavičiaus g.26, įmonės kodas
112029270, Vilnius, LT Sąskaita LT794010042500070461.
3. Informacija apie darbuotojus (ne mažiau kaip apie 2 darbuotojus), teikiančius ar
siekiančius teikti globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir
pagalbos jiems paslaugas
Vardas ir pavardė. Eglė Ambrazevičiūtė
Darbovietės pavadinimas. Vaikų gerovės centras „Pastogė“.
Antraeilės pareigos. Socialinė darbuotoja (Pirmaeilės pareigos – Kauno apsk.PLC, naktinėje
pamainoje)
Darbovietės adresas. P. Plechavičiaus g. 21, Kaunas
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Telefonas (su tarpmiestiniu kodu). (837) 313912
Faksas (su tarpmiestiniu kodu). (837) 313912
Elektroninis paštas. pastoge@kalnieciai.lt
Vardas ir pavardė. Vaida Kušlienė
Darbovietės pavadinimas. Vaikų gerovės centras „Pastogė“.
Pagrindinės pareigos. Globojančių šeimų tarnybos vedėja.
Darbovietės adresas. P. Plechavičiaus g. 21, Kaunas
Telefonas (su tarpmiestiniu kodu). (837) 313912
Faksas (su tarpmiestiniu kodu). (837) 313912
Elektroninis paštas. pastoge@kalnieciai.lt
Vardas ir pavardė. Audra Gužauskienė
Darbovietės pavadinimas. Vaikų gerovės centras „Pastogė“.
Pagrindinės pareigos. Vyr. buhalterė
Darbovietės adresas. P. Plechavičiaus g. 21, Kaunas
Telefonas (su tarpmiestiniu kodu). (837) 313912
Faksas (su tarpmiestiniu kodu). (837) 313912
Elektroninis paštas. pastoge@kalnieciai.lt
4. Projekto įgyvendinimo partneriai
Juridinio asmens pavadinimas (fizinio asmens vardas, pavardė). Kauno miesto savivaldybės
administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, vedėja Birutė Daugėlienė.
Adresas. Donelaičio g. 6, Kaunas.
Telefonas (su tarpmiestiniu kodu). (837) 424835.
Bendradarbiavimo pagrindas (sutartis, ar kt. dokumentas, patvirtinantis bendradarbiavimą). Dvišalė
bendradarbiavimo sutartis. Trišalė bendradarbiavimo sutartis.
Juridinio asmens pavadinimas (fizinio asmens vardas, pavardė). VšĮ Vaiko ir tėvų centro „Aš ir
mes“ direktorė Kristina Vilytė
Adresas. Radvilėnų pl. 5-24, Kaunas.
Telefonas (su tarpmiestiniu kodu). 8 68437160
Bendradarbiavimo pagrindas (sutartis, ar kt. dokumentas, patvirtinantis bendradarbiavimą). Trišalė
bendradarbiavimo sutartis.
Juridinio asmens pavadinimas (fizinio asmens vardas, pavardė). Jurbarko rajono Savivaldybės
administracija, administracijos direktorius Petras Vainauskas.
Adresas. Dariaus ir Girėno g. 96, Jurbarkas
Telefonas (8447) 70153
Bendradarbiavimo pagrindas (sutartis, ar kt. dokumentas, patvirtinantis bendradarbiavimą). Dvišalė
bendradarbiavimo sutartis, siekiant organizuoti globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, rengimo ir
atrankos teikimo paslaugas Jurbarko rajone.
Glaustai apibrėžkite projekto partnerio vaidmenį projekte.
Pagal veikiančius teisės aktus, Vaiko teisių apsaugos skyrius atsakingas už Kauno miesto globos
(rūpybos) ir įvaikinimo organizavimą. Savivaldybės socialinių paslaugų įstaiga Vaikų gerovės
centras „Pastogė“ ir VšĮ Vaiko ir tėvų centras „Aš ir mes“ pagal steigėjo patvirtintus nuostatus bei
bendradarbiavimo sutartį su Vaiko teisių apsaugos skyriumi, atlieka globėjų (rūpintojų) ir įtėvių
paiešką, rengimą, atranką ir konsultavimą, organizuoja tęstinius mokymus. Vaiko teisių apsaugos
skyrius atliktų koordinatoriaus vaidmenį pagal numatytą trišalę sutartį paskirstant VGC „Pastogei“
ir VšĮ Vaiko ir tėvų centrui „Aš ir mes“ asmenų norinčių tapti globėjais (rūpintojais) ir įtėviais
srautus jų parengimui, atrankai bei konsultavimui.
Pagal bendradarbiavimo sutartį su Jurbarko rajono Savivaldybės administracija, VGC „Pastogė“
organizuoja globėjų (rūpintojų) ir įtėvių atrankos ir rengimo paslaugas Jurbarko rajone.

3

5.Esama padėtis (pateikiama informacija pagal Nuostatų 8 punkte išdėstytus reikalavimus).
Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems paslaugos
bus teikiamos 2-se savivaldybėse: Kauno miesto ir Jurbarko rajono.
5.1.Problemos mastą nusakanti statistika.
2008 - 2012 m. Kaune per metus įvaikintų ir nustatytų vaikams globų (rūpybų) pasiskirstymas
pagal globos (rūpybos) formą
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2000 – 2012 m parengtų įtėvių skaičiaus dinamika Kaune.
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Kas paskatino pareiškėjus kreiptis dėl vaikų globos (rūpybos) Kaune
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Stendai, reklaminiai
leidiniai
Televizija
Paskatino
globojantys vaikus
asmenys

Iš pateiktos statistikos matome, kad Kaune (kaip ir visoje Lietuvoje) dominuoja vaikų
institucinė arba artimų giminaičių globa (rūpyba). Lietuvoje, jei iškilus poreikiui vaiko nepriglaudė
seneliai, tradiciškai vaikas apgyvendinamas vaikų globos namuose. Gyvenimas institucijose stipriai
žaloja vaikų emocinę, kognityvinę, socialinę ir fizinę raidą. Kartu tai didelė finansinė našta
valstybei, nes vaiko išlaikymas globos namuose siekia nuo 2000 iki 3000 lt./mėn., kai tuo tarpu
tėvus praradusiam vaikui augant globėjų (rūpintojų) šeimoje, globos (rūpybos) pašalpa vaikui yra
520 lt./mėn., o įvaikinimo atveju pašalpa vaikui visai neskiriama.
Tik nedidelis skaičius šeimų ryžtasi globoti arba įvaikinti vaikus dėl šių pagrindinių priežasčių:
• Visuomenės požiūris į įvaikinimą ir globą (rūpybą) nėra pakankamai pozityvus ir
palaikantis, visuomenę per mažai pasiekia informacija apie globojančias, įvaikinusias
šeimas, trūksta viešų diskusijų šia tema. Šeimos nelinkusios viešai kalbėti apie savo patirtis,
nes baiminasi neigiamų aplinkinių reakcijų tiek savo, tiek vaiko atžvilgiu. Neigiamų
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reakcijų šeimos neretai susilaukia ir iš specialistų, su kuriais joms tenka bendrauti:
teisininkų, pedagogų, gydytojų ir kt.
• Į tėvų paliktus, institucijose augančius vaikus dažnai žiūrima kaip į „antrarūšius“,
baiminamasi blogų paveldėtų genų.
• Trūksta įvaikinimo, globos reklamos, informacijos apie galimybes tapti įtėviais, globėjais
(rūpintojais). Ypatingai visuomenėje trūksta informacijos apie galimybę priimti vaiką
laikinai svečiuotis šeimoje, ar tapti laikinaisiais vaiko globėjais (rūpintojais).
Vaikų gerovės centras „Pastogė“ vykdo įtėvių ir globėjų (rūpintojų) paiešką, atranką. Įstaigos
darbuotojų veikla įvaikinimo ir globos (rūpybos) populiarinimo srityje rodo, kad efektyvi reklama
padeda pritraukti įtėvių ir globėjų (rūpintojų) šeimas, todėl šią veiklą būtina plėsti ir intensyvinti.
Nuo 2011 m. „Pastogė“ bendradarbiauja su VšĮ Vaiko ir tėvų centru „Aš ir mes“, kuri teikia
paslaugas globėjams (rūpintojams) ir įtėviams. Pareiškėjams nereikia laukti po keletą mėnesių, kol
būna suformuota parengimo grupė, nes prasidėjus mokymams „Pastogėje“, naujus pareiškėjus gali
priimti VšĮ Vaiko ir tėvų centras „Aš ir mes“.
5.2. Esami problemos sprendimo būdai.
Kasmet Lietuvoje apie 2500 vaikų netenka tėvų globos. Vaiko tėvams patekus į krizinę
situaciją, stengiamasi vaiką apgyvendinti giminaičių šeimose, tačiau labai daug vaikų neturi
galimybių laikinai likti savo artimųjų rate. Esant tokiai situacijai, daugelis vaikų patenka į globos
įstaigas. Lietuvoje praėjusių metų pabaigoje, 4030 vaikų augo globos institucijose. Tai rodo, kad
Valstybei būtina visokeriopai skatinti vaikų globos šeimose idėją ir išnaudoti šią kol kas vis dar
tuščią nišą visuomenėje, idant vaikai neatsidurtų institucijose ir jiems būtų išsaugotos galimybės
augti šeimos sąlygomis.
Tam, kad specialistai, dirbantys globėjų (rūpintojų)/įtėvių rengime galėtų teikti kuo
kokybiškesnes paslaugas, tobulinti GIMK metodiką, kelti kvalifikaciją, VGC „Pastogės“ ir VšĮ
„Sotas“ darbuotojai 2012 m. lankėsi Italijoje. Šių šalių specialistai dalinosi savo ilgamete ir
sėkminga patirtimi globos (rūpybos) bei įvaikinimo srityse. Vizitų dalyviai domėjosi globos
(rūpybos)/įvaikinimo sistema, paslaugų globėjams (rūpintojams)/įtėviams teikimo klausimais.
Seminare „Socialinių paslaugų vaikams kokybės gerinimas perimant užsienio šalių patirtį“, bei
konferencijoje skirtoje specialistams, rengiantiems tėvų globos netekusių vaikų globėjus
(rūpintojus)/įtėvius, vizitų dalyviai pristatė įgytas žinias Italijoje. Grįžę specialistai parengė metodinė
medžiaga darbui su globėjais (rūpintojais) ir globojamais (rūpinamais) vaikais.
Globojančių šeimų tarnyba, ir toliau sėkmingai teikia socialines paslaugas globėjų (rūpintojų)
giminaičių šeimoms. Ne visos giminaičius vaikus globojančios šeimos užtikrina gerą globos
(rūpybos) kokybę globojamiems (rūpinamiems) vaikams. Globos (rūpybos) priežiūrą vykdantys
darbuotojai pastebi, kad vyresnio amžiaus globėjai (rūpintojais), nesugeba nustatyti ribų savo
globotiniams, suvaldyti jų elgesio, kartais ir patys globėjai (rūpintojai) piktnaudžiauja alkoholiu.
Kasmet poreikis prižiūrėti giminaičių šeimose globojamų vaikų kokybę išlieka: 2008 m. buvo
teikiamos paslaugos 9 giminaičių turinčių problemų šeimoms, 2009 m. – 26 šeimoms, 2010 m. – 28
šeimoms, 2011 m. – 30 šeimų, 2012 m. - 28 giminaičių globėjų (rūpintojų) turinčių problemų
šeimoms.
Tęstinė mokymų grupė globėjams (rūpintojams) giminaičiams (inovacija). Gerinant
darbo kokybę su globėjų (rūpintojų) giminaičių šeimomis, 2012 m. pradėta jiems teikti grupinės
tęstinės paslaugos. Grupėje dalyvavo 9 globėjos (rūpintojos) (vaikus globojančios senelės).
Pastebėta, kad šios grupinės paslaugos yra efektyvios. Globėjos (rūpintojos) įgijo žinių, pasidalino
savo patirtimi, gavo patarimų. Būtų galima plėsti paslaugas globėjams (rūpintojams) giminaičiams,
prisiimti daugiau giminaičių globos (rūpybos) kokybės priežiūrų, sėkmingai vesti jiems grupes,
tačiau tam reikia daugiau darbuotojų. Grupių vedimui buvo panaudotos rėmėjų lėšos.
Taip pat, 2008 m. įgyvendinant šį projektą, Vaikų gerovės centras „Pastogė“ pradėjo teikti
paslaugas įtėviams po įvaikinimo. Vyko grupiniai susitikimai ir individualus darbas. 2012 m. ši
veikla buvo toliau sėkmingai vykdoma. VGC „Pastogė“ dirbo su 20 įtėvių šeimų.
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Kasmet vertinami svetimi asmenys/ šeimos, norinčios globoti vaikus. 2012 m. „Pastogė“
teikė paslaugas 90 globėjų (rūpintojų) šeimų, kuriose buvo globojami 118 vaikų. Taip pat „Pastogė“
atliko asmenų/šeimų, pageidaujančių tapti globėjais (rūpintojais), globos (rūpybos) kokybės bei
nuolatinės globos (rūpybos) ar įvaikinimo motyvacijos vertinimus. Pradėta teikti nauja paslauga vertinti asmenys/šeimos, pageidaujantys priimti vaiką laikinai svečiuotis savo namuose. Bendras
vertinimų skaičius siekė apie 70. Todėl, 2013 metais, pratęsus projekto finansavimą ir padidinus
darbuotojų skaičių (1,5 etato), būtų galimybė teikti kokybiškesnes paslaugas tiek svetimų, tiek
giminaičių globėjų (rūpintojų) šeimoms bei globojamiems (rūpinamiems) vaikams.
2011 - 2012 m. VGC "Pastogė" dalyvavo GIMK mokymuose šeimos (ne giminaičiai), norintys tapti
globėjais (rūpintojais)
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2008 – 2012 parengta globėjų (rūpintojų) bei įtėvių šeimų:
2008 metai

2009 metai

9 globėjų šeimos

14
šeimos;

globėjų

15 įtėvių šeimų

15 įtėvių šeimų

2010 metai

2011 planai

1 lentelė
2012 planai

11 globėjų šeimų

25 globėjų šeimos;

11 globėjų šeimų

10 įtėvių šeimų

3 įtėvių šeimos;

12 įtėvių šeimų

2012 m. pagal projektą įdarbintas darbuotojas su kitu patirtį turinčiu įstaigos darbuotoju
organizavo globėjų (rūpintojų) paiešką, rengimą, atranką ir konsultavimą. Tam buvo panaudotos ne
tik projekto, bet ir sukauptos rėmėjų lėšos, skirtos vaikų globos šeimose ir įvaikinimo populiarinimui
bei šeimų paieškai. 2012 m. sausio - gruodžio mėnesiais globos (rūpybos) populiarinimo srityje buvo
vykdoma tokia veikla:
• Organizuotos paskaitos esamiems ir potencialiems įtėviams ir globėjams (rūpintojams):
„Vaikų ir paauglių savižudiški ketinimai ir pagalbos galimybės“, „Vaikų saugumas internete“;
• Skaitytas pranešimas „Saugaus globojamo ar įvaikinto vaiko prieraišumo stiprinimas taikant
vaizdo siužetus“ praktinėje konferencijoje „Tęstinės paslaugos globėjams (rūpintojams) ir
įtėviams“;
• Skelbimai ir straipsniai spaudoje (,,Kauno dienoje“, elektroninėje Kauno m. savivaldybės
svetainėje, elektroninėje „Kauno dienos“ svetainėje);
• Padidinta knygelės „Nepaprasta Igno istorija“ leidyba;
• Keturi „Pastogės“ darbuotojai, turintys GIMK atestacijos pažymėjimus, vedė mokymus
GIMK specialistams, parengtus pagal metodinę medžiagą „Making good assesments a
practical resource guide“;
• Bendradarbiaujant su VšĮ „Sotu“ ir VšĮ „Pagalba paaugliams iniciatyva“, suorganizuota
konferencija, skirta specialistams, rengiantiems tėvų globos (rūpybos) netekusių vaikų
globėjus (rūpintojus) ir įtėvius.
• Dalyvauta renginyje „Šeimų šventė 2012“ Vilniuje, kur buvo populiarinama globos
(rūpybos)/įvaikinimo idėja ir renginyje „Šeimų šventė“ Kauno rotušėje;
• Konsultuoti asmenys globos (rūpybos) ir įvaikinimo klausimais: individualių susitikimų
metu, telefonu, internetu;
• Suorganizuota išvyka globėjams (rūpintojams) ir globojamiems (rūpinamiems) vaikams su
edukacine programa „Pas bėgantį vilką“;
• Buvo platinami 2012-2013 m. „Pastogės“ kalendoriai;
• Teikta nauja paslauga – atlikta 18 asmenų/šeimų vertinimų, pageidaujančių priimti vaiką
laikinai svečiuotis savo namuose. Taip pat buvo atliekami giminaičių, pageidaujančių tapti
globėjais (rūpintojais) vertinimai, globėjų (rūpintojų) nuolatinės globos (rūpybos)
motyvacijos bei globos (rūpybos) kokybės vertinimai;
• Buvo vertinami asmenys/šeimos, pageidaujantys tapti globėjais (rūpintojais), įtėviais. 2012
m. parengtos dvi globėjų (rūpintojų) ir dvi įtėvių grupės;
• Sukurta medžiaga skirta globėjų (rūpintojų) giminaičių grupių vedimui. 2012 m. parengta 1
grupė (9 susitikimai) globėjams (rūpintojams) giminaičiams;
• Du GIMK specialistai dalyvavo Leonardo da Vinci mobilumo programos projekte
„Socialinių paslaugų vaikams kokybės gerinimas perimant užsienio šalių patirtį“ Italijoje
5.4 Per paskutinius kalendorinius veiklos metus suteiktos globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos,
rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems paslaugos:
•
•

Parengta 11 globėjų (rūpintojų) ir 12 įtėvių šeimų;
Tęstiniuose mokymuose dalyvavo 58 globėjai (rūpintojai), 26 įtėviai;
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•

•

•
•
•
•

•

•
•
•

Parengiamieji įtėvių ir globėjų (rūpintojų) mokymai bei individualūs susitikimai su dalyviais
truko – 60 valandų globėjų, 60 valandų įtėvių mokymų. 78 valandos globėjų (rūpintojų), 96
įtėvių valandos individualių susitikimų.
Tęstiniai įtėvių ir globėjų (rūpintojų) mokymai (kartu su pagalbos sau grupe) truko:
globėjams (rūpintojams) - 46 valandos tęstinių mokymų, 23 valandos pagalbos sau grupės.
Įtėviams - 22 valandos tęstinių mokymų, 11 valandų pagalbos sau grupės;
Individualios konsultacijos buvo teikiamos 90–čiai globėjų (rūpintojų) 364 valandas, 30-čiai
įtėvių – 90 valandų;
Buvo atlikta 18 šeimų vertinimų, pageidaujančių priimti vaiką laikinai svečiuotis.
Atlikti 9 giminaičių, pageidaujančių tapti globėjais (rūpintojais) vertinimai. Buvo įvertinta 20
globėjų (rūpintojų) nuolatinės globos (rūpybos) motyvacijos;
Buvo organizuojami renginiai globėjams (rūpintojams) ir įtėviams: „Šeimų šventėje“ Kauno
miesto rotušėje dalyvavo 20 globėjų (rūpintojų)/įtėvių, turinčių savo biologinius vaikus,
„Šeimų šventėje 2012“ Vilniuje dalyvavo 4 globėjai (rūpintojai). Išvykoje su edukacine
programa „Pas bėgantį vilką“ dalyvavo 21 globėjas (rūpintojas) ir 30 globojamų (rūpinamų)
vaikų. Advento vakaronėje „Šv. Kalėdų belaukiant“ dalyvavo 17 globėjų (rūpintojų)/įtėvių ir
26 globojami (rūpinami)/įvaikinti vaikai. Suorganizuotoje „Savaitgalinėje stovykloje“
dalyvavo 13 įtėvių šeimų bei 20 įvaikintų vaikų.
Buvo pravesti mokymai GIMK specialistams, parengti pagal metodinę medžiagą „Making
good assessments a practical resource guide“ (Pat Beesley), kuriuose dalyvavo ir kėlė
kvalifikaciją 36 specialistai.
Organizuota konferencija Vilniuje kartu su VšĮ „Sotu“ ir VšĮ „Pagalbos paaugliams
iniciatyva“Tęstinės paslaugos globėjams (rūpintojams) ir įtėviams.
Organizuotas seminaras „Socialinių paslaugų vaikams kokybės gerinimas perimant užsienio
šalių patirtį“, kuriame dalyvavo 44 specialistai.
Organizuotos paskaitos globėjams (rūpintojams)/įtėviams: N. Žemaitienės paskaitoje „Vaikų
ir paauglių savižudiški ketinimai ir pagalbos galimybės“ dalyvavo 21 globėjas
(rūpintojas)/įtėvis, K. Pelakauskaitės paskaitoje „Vaikų saugumas internete“ dalyvavo 10
globėjų (rūpintojų)/įtėvių.

6. Trumpas projekto aprašymas
Projekto tikslas: teikti kokybiškas paslaugas globėjams (rūpintojams) ir įtėviams siekiant, kad kuo
daugiau be tėvų globos likusių vaikų gyventų šeimose.
Projekto uždaviniai:
1) Toliau teikti globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir
pagalbos jiems paslaugas Kaune;
2) Plėsti įtėvių ir globėjų (rūpintojų) konsultavimo ir pagalbos jiems paslaugas, bei gerinti šių
paslaugų kokybę;
3) Organizuoti kasmetines išvykas globėjų (rūpintojų) ir įtėvių šeimoms, kurių metu jos patirtų
bendrumo jausmą, turėtų galimybę pasidalinti savo globos (rūpybos) ir įvaikinimo patirtimi,
globojami (rūpinami) ir įvaikinti vaikai turėtų galimybę tarpusavyje pabendrauti;
4) Organizuoti paskaitas globėjams (rūpintojams)/įtėviams, jiems aktualiomis temomis;
5) Organizuoti tęstinius mokymus parengtiems globėjams (rūpintojams) ir įtėviams;
6) Teikti socialines paslaugas globėjų (rūpintojų) giminaičių šeimoms ir organizuoti grupę
globėjams (rūpintojams) giminaičiams;
7) Kelti socialinių darbuotojų, dirbančių pagal GIMK metodiką kvalifikaciją;
8) Vystyti metodinius pagalbos šaltinius globėjams (rūpintojams), įtėviams ir vaikų globos
institucijų darbuotojams, parengiant naujas priemones vaikams, papildomai perleidžiant
didesniu tiražu skirtas metodines priemones ir jas skleidžiant;
9) Intensyvinti globos (rūpybos), įvaikinimo idėjos populiarinimą, globėjų (rūpintojų) ir įtėvių
paiešką;
10) Formuoti teigiamą visuomenės nuomonę, apie globą (rūpybą) ir įvaikinimą, tokiu būdu
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skatinant kuo daugiau šeimų globoti (rūpintis) ir įvaikinti be tėvų globos likusius vaikus;
11) Decentralizuoti vaikų globos (rūpybos) ir įvaikinimo srityje teikiamas socialines paslaugas
mieste.
6.1. Projekto vykdymo vieta. Kauno miestas.
6.2. Projekto vykdymo trukmė nuo 2013 m. iki 2015 m.
6.3. Projekto vykdymo veiksmų sąrašas (nuoseklus eigos aprašymas):
Veiksmų sąrašas
(planuojami atlikti darbai)

Metai
Mėnuo

Atsakingas vykdytojas

2 lentelė
Pastabos

2013 metai
Pareiškėjų
norinčių
tapti
globėjais (rūpintojais)/įtėviais
atranka, mokymai, vertinimai
pagal „GIMK“ programą. Bus
rengiamos
dvi
globėjų
(rūpintojų) ir dvi įtėvių
grupės.

2013 m.
kovo –
birželio
mėn.,
rugsėjogruodžio
mėn.

Naujos grupės formavimas.
Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių
paieška
pasinaudojant
įvairiomis
informacinėmis
priemonėmis
(Skelbimai
spaudoje ir kt.);

2013 m.
Rugpjūčio rugsėjo
mėn.

VGC „Pastogė“
Įvaikinimo tarnybos 2
darbuotojai,
Globojančių šeimų
tarnybos 3 darbuotojai (du
iš jų asmenys siekiantys
gauti GIMK mokytojo
kvalifikaciją)

VGC ,,Pastogė“

Projekte naudojami
finansavimo
šaltiniai:
savivaldybės
biudžeto
(savivaldybės
finansuojamo
darbuotojo
dalis
darbo
krūvio);
Vaiko
globos
(rūpybos) sistemos
reorganizavimo
strategijos projekto
įgyvendinimui
skirtos lėšos
Projekte naudojami
finansavimo
šaltiniai:
Vaiko
globos
(rūpybos)
sistemos
reorganizavimo
strategijos projekto
įgyvendinimui
skirtos lėšos.
VGC„Pastogė“
paramos lėšos –
1000 Lt.
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Įsivaikinusių ir globojančių
(rūpinančių) šeimų lankymas
(globojamo (rūpinamo) vaiko
aplankymo aktų pildymas), jų
konsultavimas.

2013 m.
kovo –
gruodžio
mėn.

Specialistų bendri sudėtingų
atvejų aptarimai ir analizė bei
įvaikinimo/globos (rūpybos)
populiarinimo ir viešinimo
koordinavimas

2013 m.
kovo –
gruodžio
mėn.

VGC „Pastogė“
(bendradarbiaujant su VšĮ
Vaiko ir tėvų centras „Aš ir
mes“)

Projekte naudojami
finansavimo
šaltiniai:
savivaldybės
biudžeto
(savivaldybės
finansuojamo
darbuotojo
dalis
darbo
krūvio),
Vaiko
globos
(rūpybos) sistemos
reorganizavimo
strategijos projekto
įgyvendinimui
skirtos lėšos

Globėjų (rūpintojų) bei įtėvių
tęstiniai mokymai ir pagalbos
sau grupės

2013 m.
kovo –
gruodžio
mėn.

VGC,,Pastogė“
Įvaikinimo tarnybos 2
darbuotojai,
Globojančių šeimų
tarnybos 4 darbuotojai (du
iš jų asmenys siekiantys
gauti GIMK mokytojo
kvalifikaciją)

Projekte naudojami
finansavimo
šaltiniai:
VGC
„Pastogė“ paramos
lėšos (savivaldybės
finansuojamo
darbuotojo
dalis
darbo
krūvio);
Vaiko
globos
(rūpybos) sistemos
reorganizavimo
strategijos projekto
įgyvendinimui
skirtos lėšos

VGC „Pastogė“
Įvaikinimo tarnybos 2
darbuotojai,
Globojančių šeimų
tarnybos 4 darbuotojai (du
iš jų asmenys siekiantys
gauti GIMK mokytojo
kvalifikaciją)

Projekte naudojami
finansavimo
šaltiniai:
savivaldybės
biudžeto
(savivaldybės
finansuojamo
darbuotojo
dalis
darbo
krūvio),
Vaiko
globos
(rūpybos) sistemos
reorganizavimo
strategijos projekto
įgyvendinimui
skirtos lėšos
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Kasmetinis renginys įtėviams
–„Savaitgalinė stovykla“

2013 m.
birželio –
rugpjūčio
mėn.

VGC „Pastogė“

Kasmetinė išvyka globėjams
(rūpintojams) ir globojamiems
(rūpinamiems) vaikams

2013 m.
rugsėjo
mėn.

VGC „Pastogė“

2013 m.
liepos –
rugsėjo
mėn.

VGC „Pastogė“

Projekte naudojami
finansavimo
šaltiniai:
Vaiko
globos
(rūpybos)
sistemos
reorganizavimo
strategijos projekto
įgyvendinimui
skirtos lėšos

2013 m.
spalio –
gruodžio
mėn.

VGC „Pastogė“

Projekte naudojami
finansavimo
šaltiniai:
Vaiko
globos
(rūpybos)
sistemos
reorganizavimo
strategijos projekto
įgyvendinimui
skirtos lėšos

Metodinės
medžiagos
„Making good assessments a
practical resource guide“
darbui
su
globėjais
(rūpintojais) bei įtėviais
redagavimas ir leidyba:
a) Knygos redagavimas

b) Knygos leidyba (200 vnt.)

Projekte naudojami
finansavimo
šaltiniai:
Vaiko
globos
(rūpybos)
sistemos
reorganizavimo
strategijos projekto
įgyvendinimui
skirtos lėšos.
Projekte naudojami
finansavimo
šaltiniai:
Vaiko
globos
(rūpybos)
sistemos
reorganizavimo
strategijos projekto
įgyvendinimui
skirtos lėšos.
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20 vnt. metodinės priemonės
„Prieraišumo dėžutė“, skirtos
GIMK specialistų darbui
įtėvių/globėjų
(rūpintojų)
grupėse, gamyba

2013 m.
liepos –
rugsėjo
mėn.

VGC „Pastogė“

Projekte naudojami
finansavimo
šaltiniai:
Vaiko
globos
(rūpybos)
sistemos
reorganizavimo
strategijos projekto
įgyvendinimui
skirtos lėšos

2 paskaitų įvaikinusioms ir
globojančioms
šeimoms
organizavimas.

2013 m.
balandžio
mėn.,
lapkričio
mėn.

VGC „Pastogė“

Projekte naudojami
finansavimo
šaltiniai:Vaiko
globos
(rūpybos)
sistemos
reorganizavimo
strategijos projekto
įgyvendinimui
skirtos lėšos ir
VGC„Pastogė“
paramos lėšos – 400
Lt

GIMK
mokytojų
kvalifikacijos kėlimas

2013 m.
Rugsėjo gruodžio
mėn.

VGC „Pastogė“

Projekte naudojami
finansavimo
šaltiniai:Vaiko
globos
(rūpybos)
sistemos
reorganizavimo
strategijos projekto
įgyvendinimui
skirtos lėšos ir
VGC„Pastogė“
paramos lėšos –
1000 lt.

Tęstinė
mokymų
grupė
problemų
turintiems
globėjams
(rūpintojams)
globojantiems
vaikus
giminaičius

2013 m.
spalio –
gruodžio
mėn.

VGC „Pastogė“
Globojančių šeimų
tarnybos 2 darbuotojai (du
iš jų asmenys siekiantys
gauti GIMK mokytojo
kvalifikaciją)

VGC„Pastogė“
paramos lėšos
1048 lt.

–
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2014 metai
Pareiškėjų
norinčių
tapti
globėjais (rūpintojais)/įtėviais
atranka, mokymai, vertinimai
pagal „GIMK“ programą. Bus
rengiamos
dvi
globėjų
(rūpintojų) ir dvi įtėvių
grupės.

2014 m.
vasario–
gegužės
mėn.,
rugsėjogruodžio
mėn.

Naujos grupės formavimas.
Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių
paieška
pasinaudojant
įvairiomis
informacinėmis
priemonėmis
(Skelbimai
spaudoje ir kt.);

2014 m.
sausiovasario
mėn.,
rugpjūčio rugsėjo
mėn.

Įsivaikinusių ir globojančių
(rūpinančių) šeimų lankymas
(globojamo (rūpinamo) vaiko
aplankymo aktų pildymas), jų
konsultavimas.

2014 m.
sausio –
gruodžio
mėn.

VGC „Pastogė“
Įvaikinimo tarnybos 2
darbuotojai,
Globojančių šeimų
tarnybos 3 darbuotojai

VGC ,,Pastogė“

VGC „Pastogė“
Įvaikinimo tarnybos 2
darbuotojai,
Globojančių šeimų
tarnybos 4 darbuotojai

Projekte naudojami
finansavimo
šaltiniai:
savivaldybės
biudžeto
(savivaldybės
finansuojamo
darbuotojo
dalis
darbo
krūvio),
Vaiko
globos
(rūpybos) sistemos
reorganizavimo
strategijos projekto
įgyvendinimui
skirtos lėšos
Projekte naudojami
finansavimo
šaltiniai:
Vaiko
globos
(rūpybos)
sistemos
reorganizavimo
strategijos projekto
įgyvendinimui
skirtos lėšos ir
VGC„Pastogė“
paramos lėšos –
1000 Lt
Projekte naudojami
finansavimo
šaltiniai:
savivaldybės
biudžeto
(savivaldybės
finansuojamo
darbuotojo
dalis
darbo
krūvio),
Vaiko
globos
(rūpybos) sistemos
reorganizavimo
strategijos projekto
įgyvendinimui
skirtos lėšos
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Specialistų bendri sudėtingų
atvejų aptarimai ir analizė bei
įvaikinimo/globos (rūpybos)
populiarinimo ir viešinimo
koordinavimas

2014 m.
sausio –
gruodžio
mėn.

VGC „Pastogė“
(bendradarbiaujant su VšĮ
Vaiko ir tėvų centras „Aš ir
mes“)

Projekte naudojami
finansavimo
šaltiniai:
savivaldybės
biudžeto
(savivaldybės
finansuojamo
darbuotojo
dalis
darbo
krūvio),
Vaiko
globos
(rūpybos) sistemos
reorganizavimo
strategijos projekto
įgyvendinimui
skirtos lėšos

Globėjų (rūpintojų) bei įtėvių
tęstiniai mokymai ir pagalbos
sau grupės

2014 m.
sausio–
gruodžio
mėn.

VGC,,Pastogė“
Įvaikinimo tarnybos 2
darbuotojai,
Globojančių šeimų
tarnybos 4 darbuotojai

Projekte naudojami
finansavimo
šaltiniai:
savivaldybės
biudžeto
(savivaldybės
finansuojamo
darbuotojo
dalis
darbo krūvio).

Bendros
konferencijos
specialistams organizavimas
globos
(rūpybos)
ir
įvaikinimo klausimais.

2014 m.
Lapkričio
mėn.

VGC „Pastogė“, VšĮ Vaiko
ir tėvų centras „Aš ir mes“

Projekte naudojami
finansavimo
šaltiniai:
savivaldybės
biudžeto
(savivaldybės
finansuojamo
darbuotojo
dalis
darbo
krūvio),
Vaiko
globos
(rūpybos) sistemos
reorganizavimo
strategijos projekto
įgyvendinimui
skirtos lėšos

Terapinė
priemonė
(kompaktinis diskas) skirta
globojamiems
(rūpinamiems)/įvaikintiems
vaikams – pasakos, kurios
padeda
vaikui
priimti
skaudžias
netektis,
savo
gyvenimo istoriją.

2014 m.
rugsėjo –
gruodžio
mėn.

VGC ,,Pastogė“

Projekte naudojami
finansavimo
šaltiniai:
Vaiko
globos
(rūpybos)
sistemos
reorganizavimo
strategijos projekto
įgyvendinimui
skirtos lėšos
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Kasmetinis renginys įtėviams
–„Savaitgalinė stovykla“

2014 m.
birželio –
rugpjūčio
mėn.

VGC „Pastogė“

Projekte naudojami
finansavimo
šaltiniai:
Vaiko
globos
(rūpybos)
sistemos
reorganizavimo
strategijos projekto
įgyvendinimui
skirtos lėšos

Kasmetinė išvyka globėjams
(rūpintojams) ir globojamiems
(rūpinamiems) vaikams

2014 m.
rugsėjo
mėn.

VGC „Pastogė“

Projekte naudojami
finansavimo
šaltiniai:
Vaiko
globos
(rūpybos)
sistemos
reorganizavimo
strategijos projekto
įgyvendinimui
skirtos lėšos

Lankstinukų,
skirtų
populiarinti globą (rūpybą)
ir įvaikinimą, gamyba ir
platinimas

.

a) gamyba

2014 m.
sausio –
gruodžio
mėn

VGC,,Pastogė“

Projekte naudojami
finansavimo
šaltiniai:
Vaiko
globos
(rūpybos)
sistemos
reorganizavimo
strategijos projekto
įgyvendinimui
skirtos lėšos ir
VGC„Pastogė“
paramos lėšos – 500
lt.

b) platinimas

2014 m.
sausio –
gruodžio
mėn

VGC,,Pastogė“

Projekte naudojami
finansavimo
šaltiniai:
Vaiko
globos
(rūpybos)
sistemos
reorganizavimo
strategijos projekto
įgyvendinimui
skirtos lėšos

16

GIMK
mokytojų
kvalifikacijos kėlimas

2014 m.
rugsėjo gruodžio
mėn.

VGC „Pastogė“

3 paskaitų įvaikinusioms ir
2014 m.
globojančioms (rūpinančioms) sausio mėn.šeimoms
organizavimas
gruodžio
kviečiant lektorius.
mėn.

VGC „Pastogė“

Projekte naudojami
finansavimo
šaltiniai:Vaiko
globos
(rūpybos)
sistemos
reorganizavimo
strategijos projekto
įgyvendinimui
skirtos lėšos ir
VGC„Pastogė“
paramos lėšos –
1000 lt.
Projekte naudojami
finansavimo
šaltiniai:Vaiko
globos
(rūpybos)
sistemos
reorganizavimo
strategijos projekto
įgyvendinimui
skirtos lėšos ir
VGC„Pastogė“
paramos lėšos – 500
Lt

2015 metai
Pareiškėjų
norinčių
tapti
globėjais (rūpintojais)/įtėviais
atranka, mokymai, vertinimai
pagal „GIMK“ programą. Bus
rengiamos
dvi
globėjų
(rūpintojų) ir dvi įtėvių
grupės.

2015 m.
vasario–
gegužės
mėn.,
rugsėjogruodžio
mėn.

Naujos grupės formavimas.
Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių
paieška
pasinaudojant
įvairiomis
informacinėmis
priemonėmis
(Skelbimai
spaudoje ir kt.);

2015 m.
sausiovasario
mėn.,
rugpjūčio rugsėjo
mėn.

VGC „Pastogė“
Įvaikinimo tarnybos 2
darbuotojai,
Globojančių šeimų
tarnybos 3 darbuotojai

VGC ,,Pastogė“

Projekte naudojami
finansavimo
šaltiniai:
savivaldybės
biudžeto
(savivaldybės
finansuojamo
darbuotojo
dalis
darbo
krūvio);
Vaiko
globos
(rūpybos) sistemos
reorganizavimo
strategijos projekto
įgyvendinimui
skirtos lėšos
Projekte naudojami
finansavimo
šaltiniai:
Vaiko
globos
(rūpybos)
sistemos
reorganizavimo
strategijos projekto
įgyvendinimui
skirtos lėšos
VGC„Pastogė“
paramos lėšos –
1000 Lt
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Įsivaikinusių ir globojančių
(rūpinančių) šeimų lankymas
(globojamo (rūpinamo) vaiko
aplankymo aktų pildymas), jų
konsultavimas.

2015 m.
sausio –
gruodžio
mėn.

VGC „Pastogė“
Įvaikinimo tarnybos 2
darbuotojai,
Globojančių šeimų
tarnybos 4 darbuotojai

Projekte naudojami
finansavimo
šaltiniai:
savivaldybės
biudžeto
(savivaldybės
finansuojamo
darbuotojo
dalis
darbo
krūvio),
Vaiko
globos
(rūpybos) sistemos
reorganizavimo
strategijos projekto
įgyvendinimui
skirtos lėšos

Specialistų bendri sudėtingų
atvejų aptarimai ir analizė bei
įvaikinimo/globos (rūpybos)
populiarinimo ir viešinimo
koordinavimas

2015 m.
sausio –
gruodžio
mėn.

VGC „Pastogė“
(bendradarbiaujant su VšĮ
Vaiko ir tėvų centras „Aš ir
mes“)

Projekte naudojami
finansavimo
šaltiniai:
savivaldybės
biudžeto
(savivaldybės
finansuojamo
darbuotojo
dalis
darbo
krūvio),
Vaiko
globos
(rūpybos) sistemos
reorganizavimo
strategijos projekto
įgyvendinimui
skirtos lėšos

Globėjų (rūpintojų) bei įtėvių
tęstiniai mokymai ir pagalbos
sau grupės

2015 m.
sausio–
gruodžio
mėn.

VGC,,Pastogė“
Įvaikinimo tarnybos 2
darbuotojai,
Globojančių šeimų
tarnybos 4 darbuotojai

Projekte naudojami
finansavimo
šaltiniai:
savivaldybės
biudžeto
(savivaldybės
finansuojamo
darbuotojo
dalis
darbo
krūvio);Vaiko
globos
(rūpybos)
sistemos
reorganizavimo
strategijos projekto
įgyvendinimui
skirtos lėšos
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Knygelės
„Prieraišumą
skatinantys žaidimai“ skirtos
globėjams (rūpintojams) ir
įtėviams
parengimas
ir
leidyba

2015 m.
sausio –
gruodžio
mėn.

VGC,,Pastogė“

Projekte naudojami
finansavimo
šaltiniai:
savivaldybės
biudžeto
(savivaldybės
finansuojamo
darbuotojo
dalis
darbo
krūvio);
Vaiko
globos
(rūpybos) sistemos
reorganizavimo
strategijos projekto
įgyvendinimui
skirtos lėšos

Kasmetinis renginys įtėviams
–„Savaitgalinė stovykla“

2015 m.
birželio –
rugpjūčio
mėn.

VGC „Pastogė“

Projekte naudojami
finansavimo
šaltiniai:
Vaiko
globos
(rūpybos)
sistemos
reorganizavimo
strategijos projekto
įgyvendinimui
skirtos lėšos

Kasmetinė išvyka globėjams
(rūpintojams) ir globojamiems
(rūpinamiems) vaikams

2015 m.
rugsėjo
mėn.

VGC „Pastogė“

Projekte naudojami
finansavimo
šaltiniai:
Vaiko
globos
(rūpybos)
sistemos
reorganizavimo
strategijos projekto
įgyvendinimui
skirtos lėšos

GIMK
mokytojų
kvalifikacijos kėlimas

2015 m.
Rugsėjo gruodžio
mėn.

VGC „Pastogė“

Projekte naudojami
finansavimo
šaltiniai:Vaiko
globos
(rūpybos)
sistemos
reorganizavimo
strategijos projekto
įgyvendinimui
skirtos lėšos ir
VGC„Pastogė“
paramos lėšos –
1000 lt.
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3 paskaitų įvaikinusioms ir
globojančioms
šeimoms
organizavimas.

2015 m.
vasario
mėn. –
gruodžio
mėn.

VGC „Pastogė“,

Bendros
konferencijos
specialistams organizavimas
globos (rūpybos) ir įvaikinimo
klausimais.

2015 m.
Lapkričio
mėn.

VGC „Pastogė“, VšĮ Vaiko
ir tėvų centras „Aš ir mes“

Projekte naudojami
finansavimo
šaltiniai:Vaiko
globos
(rūpybos)
sistemos
reorganizavimo
strategijos projekto
įgyvendinimui
skirtos lėšos ir
VGC„Pastogė“
paramos lėšos – 500
Lt
Projekte naudojami
finansavimo
šaltiniai:
savivaldybės
biudžeto
(savivaldybės
finansuojamo
darbuotojo
dalis
darbo
krūvio);
Vaiko
globos
(rūpybos) sistemos
reorganizavimo
strategijos projekto
įgyvendinimui
skirtos lėšos.

7. Projekto finansavimas
7.1. Projektui įgyvendinti:
2013 m. reikia ……………………………...............160,17 tūkst. Lt
2014 m. reikia ……………………………...............179,12 tūkst. Lt
2015 m. reikia ……………………………...............178,12 tūkst. Lt
Iš viso reikia........
517,41 tūkst.Lt
7.2 Įstaigos (organizacijos) ar savivaldybės administracijos projektui numatomos skirti lėšos:
2013 m. reikia ……………………………...............88,574 tūkst. Lt
2014 m. reikia ……………………………...............88,126 tūkst. Lt
2015 m. reikia ……………………………...............87,126 tūkst. Lt
Pastaba: Didelių apimčių paslaugoms naudojami savivaldybės finansuojamų etatų kaštai.
7.3. Iš valstybės biudžeto prašoma............................253,6 tūkst. Lt
Pastaba: 2013 m. – 71,6 tūkst.Lt; 2014 m.-91,0 tūkst. Lt; 2015 m. - 91,0 tūkst. Lt.
8. Detalus projektui įgyvendinti reikalingų lėšų apibūdinimas (sąmata):
Eil.
Nr.

Išlaidų rūšis ir skaičiavimai

Prašoma suma iš
valstybės
biudžeto (tūkst..
Lt) 2013 m.

1.
1.1.

1,5 etato išlaikymo išlaidos
1,5 etato, dirbančio pagal GIMK 9mėn.:35,532

Prašoma suma iš
valstybės
biudžeto (tūkst..
Lt) 2014 m.

3 lentelė
Prašoma suma iš
valstybės
biudžeto (tūkst..
Lt) 2015 m.

12 mėn.: 45,160

12 mėn.: 45,160
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1.2.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.

3.2.
3.3.

3.4.

programą, darbo užmokestis
1,5 etato socialinio draudimo
įmokos
Buhalterio išlaikymo išlaidos
Buhalterio darbo užmokestis
Buhalterio socialinio draudimo
įmoka
Prekių ir paslaugų naudojimas
Kanceliarinės
priemonės
mokymams
(spausdintuvo
rašalas, spausdinimo popierius,
rašikliai, segtuvai, įmautės,
lipnūs
lapeliai,
popierius
pažymėjimams ir kt.):
• 2013 m., 2014 m., 2015
m. po 2 GIMK grupes
globėjams (rūpintojams),
2 GIMK grupes įtėviams
(po 10 užsiėmimų).
• 2013 m., 2014 m., 2015
m. po 27 tęstinių
mokymų
užsiėmimų
(pagalbos sau grupių)
globėjams (rūpintojams),
12 tęstinių mokymų
užsiėmimų (pagalbos sau
grupių) įtėviams.
• 2013 m. 1 grupė
globėjams (rūpintojams)
giminaičiams
(9
užsiėmimai).
Ryšių
paslaugos
(telefono,
interneto, pašto išlaidos projekto
vykdymui)
Transporto išlaikymas (projektas
vyks Kauno miesto ir Jurbarko
rajono savivaldybėse). Išlaidos
reikalingos:
mokymų
organizavimui,
projekto
koordinavimui, šeimų lankymui
ir vertinimui namuose.
Reprezentacinės išlaidos (kavai,
arbatai, cukrui, sausainiams):
• 2013 m., 2014 m., 2015
m. po 2 GIMK grupes
globėjams (rūpintojams),
2 GIMK grupes įtėviams
(po 10 užsiėmimų).
• 2013 m., 2014 m., 2015
m. po 27 tęstinių
mokymų
užsiėmimų
(pagalbos sau grupių)
globėjams (rūpintojams),
12 tęstinių mokymų
užsiėmimų (pagalbos sau
grupių) įtėviams.
• 2013 m. 1 grupė
globėjams (rūpintojams)
giminaičiams
(9

9 mėn.:11,008

12 mėn.: 13,990

12 mėn.: 13,990

9 mėn.:2,733
9 mėn.:0,847

12 mėn.:3,474
12 mėn.:1,076

12 mėn.: 3,474
12 mėn.: 1,076

0,6

0,6

0,6

0,7

0,7

0,7

2,2

2,2

2,2

1,3

1,3

1,3
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užsiėmimai).
3.5.

Naujos grupės formavimas. 2,0
Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių
paieška pasinaudojant įvairiomis
informacinėmis
priemonėmis
(Skelbimai spaudoje ir kt.):
• 2013 m. – 2 skelbimai po
500 lt., 3 skelbimai po
333 lt.
• 2014 m. - 4 skelbimai po
500 lt., 3 skelbimai po
333 lt.
• 2015 m. - 5 skelbimai po
500 lt., 3 skelbimai po
333 lt.

3,0

4,0

3.6.

Kasmetinis renginys įtėviams –
„Savaitgalinė stovykla“
Kasmetinė išvyka globėjams
(rūpintojams) ir globojamiems
(rūpinamiems) vaikams.
Metodinės medžiagos „Making
good assessments a practical
resource guide“ darbui su
globėjais
(rūpintojais)
bei
įtėviais redagavimas ir leidyba
(2013 m.):
• Knygos redagavimas –
3000 lt.;
• Knygos leidyba (200
vnt.) – 3000 lt.
20 vnt. metodinės priemonės
„Prieraišumo dėžutė“, skirtos
GIMK
specialistų
darbui
įtėvių/globėjų
(rūpintojų)
grupėse gamyba (2013 m.):
• Kartotinė dėžutė – 500
lt.;
• Dėžutės turinys (kūdikio
pudra/milteliai,
rankų/kūno
losjonas,
kremas ar aliejus, vatos
gabaliukai, dainų sąrašas,
kurias galima dainuoti
vaikui,
veidrodėlis,
kūdikio
paklodė,
knygutės
su
paveiksliukais, minkštas
šepetukas vaikų galvytes
pašukuoti, bintai skirti
žaizdeles aprišti, vaiko
mylimiausias
maistas
(avižiniai sausainėliai ar
pan.),
centimetras,
buteliukas,
puodelis
sultims ar pienui, nagų
kirpimo replytės, pirmos
pagalbos
tepalas,
padidinimo
stiklas,
įvairiausios medžiagos

2,0

2,5

2,5

1,98

2,0

2,0

6,0

-

-

2,0

-

-

3.7.
3.8.

3.9.
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skirtos vaiko lytėjimo
juslių
vystymuisi,
piešimo teptukai, kūdikio
šaukštelis,
mažas
žibintuvėlis) – 1500 lt.
3.10. Paskaitų
įvaikinusioms
ir 1,7
globojančioms (rūpinančioms)
šeimoms organizavimas:
• 2013 m. 2 paskaitos (1
paskaita 1000 lt., 2
paskaita 700 lt.);
• 2014 m. 3 paskaitos (2
paskaitos po 700 lt., 1
paskaita 600 lt. );
• 2015 m. 3 paskaitos (2
paskaitos po 800 lt., 1
paskaita 900 lt. );
3.11. GIMK mokytojų kvalifikacijos 1,0
kėlimas (projektą vykdantys
darbuotojai privalo kelti savo
profesinę kvalifikaciją).
3.12. Bendros su VšĮ Vaiko ir tėvų centru „Aš ir mes“ konferencijos
specialistams
organizavimas
globos (rūpybos) ir įvaikinimo
klausimais.
2014 m. konferencijoje dalyvaus
40 dalyvių:
• 2 lektorių pranešimai po
550 lt.;
• konferencijos
dalyvių
maitinimas – 800 lt.
• dalyvių
pažymėjimų
gamyba – 100 lt.
2015 m. konferencijoje dalyvaus
40 dalyvių:
• 2 lektorių pranešimai po
550 lt.;
• konferencijos
dalyvių
maitinimas – 800 lt.
• dalyvių
pažymėjimų
gamyba – 100 lt.
3.13. Terapinė priemonė (kompaktinis diskas) skirta globojamiems
(rūpinamiems)/įvaikintiems
vaikams – pasakos, kurios
padeda vaikui priimti skaudžias
netektis, savo gyvenimo istoriją:
• Aktorių
samdymas,
įgarsinimas, muzikinis
apipavidalinimas – 5
pasakos – 4300 lt.
• Viršelio/ cd dizainas –
700 lt.
• Tiražo leidyba (500 vnt.)
– 3000 lt.
3.14. Lankstinukų, skirtų populiarinti globą (rūpybą) ir įvaikinimą,
gamyba ir platinimas:
• 20000 vnt. gamyba –

2,0

2,5

1,0

2,5

2,0

2,0

8,0

-

2,0

-

23

1000 lt.
pašto paslaugos 20000
vnt.
lankstinukų
platinimui – 1000 lt.
3.15. Metodinė knygelė „Prieraišumą skatinantys žaidimai“, skirta
globėjams
(rūpintojams)
ir
įtėviams:
• iliustracijos
ir
maketavimas – 3500 lt.
gamyba –
• 500 vnt. tiražo leidyba –
3500 lt.
•

-

7,0

9. Laukiami rezultatai
9.1. Projekto tęstinumo galimybės.
Vaikų gerovės centras „Pastogė“ yra pirma įstaiga Lietuvoje, kuri 1996 metų pradžioje
pradėjo kvalifikuotai, pagal parengtą mokymų programą, ruošti globėjus (rūpintojus). Nuo 2002
metų įstaigoje įkurta Įvaikinimo tarnyba. Įtėviai buvo rengiami pagal specialiai tam sukurtą
metodiką. Per įstaigos gyvavimo laikotarpį yra parengta 259 globėjų (rūpintojų) ir 142 įtėvių šeimos
(asmenys). Nuo 1996 m. globėjų (rūpintojų) ir įtėvių metodikos buvo nuolat tobulinamos. Šiuo metu
4 įstaigos darbuotojai turi globėjų (rūpintojų) ir įtėvių parengimo ir vertinimo metodikos „GIMK“
licencijas.
VGC „Pastogės“ steigėjas Kauno miesto taryba ir toliau numato finansuoti įstaigos veiklą.
Miesto politikai, savivaldybės administracija supranta pakaitinės šeimos svarbą tėvų globos
netekusiam vaikui. Įstaiga nuolat deda pastangas formuojant pozityvią politikų ir visuomenės
nuomonę apie įvaikinimą ir vaikų globą šeimose. Gautos paramos lėšos investuojamos į įvaikinimo
ir globos (rūpybos) šeimose populiarinimą Kaune. Atsižvelgdami į „Pastogės“ specialistų siūlymus,
Kauno miesto savivaldybės taryba 2011 m. vasario 18 d. patvirtino sprendimą Nr. T-91 dėl asmens
(šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir socialinių paslaugų skyrimo Kauno mieste
tvarkos aprašo bei sprendimą Nr. T-90 dėl Kauno miesto savivaldybės gyventojų mokėjimo už
socialines paslaugas tvarkos aprašo, kuriuose nurodoma, kad fiziniams asmenims - vaikų globėjams
(rūpintojams), kurių globojamiems (rūpinamiems) vaikams (ne giminaičiams) globa (rūpyba)
nustatyta Vaiko teisių apsaugos skyriaus teikimu, bus skiriami pagalbos pinigai, kurie sudaro 4
bazinių socialinių išmokų dydį per mėnesį.
Pagal patvirtintas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos programas, „Pastogė“ periodiškai
rengia mokymų ciklus ir seminarus socialinių darbuotojų kvalifikacijai kelti. Nuo 2010 m. įstaiga
sėkmingai dalyvauja Europos sąjungos finansuojamuose Leonardo da Vinči programos projektuose.
Užsienio šalių gerąją patirtį taiko savo darbe, bei pristato Lietuvos specialistams, dirbantiems su
globėjais (rūpintojais) bei įtėviais.
Daugelis praeityje vykdytų projektų įpareigoja įstaigos steigėjus nekeisti artimiausią
dešimtmetį įstaigos paskirties ir vykdomos veiklos. „Pastogės“ istorija tik patvirtina nuolatinę
įstaigos socialinių paslaugų plėtrą ir novatoriškumą. Projektas „Profesinis pasirengimas vaiko
labui“ bus dar vienas svarbus žingsnis socialinių paslaugų plėtros link.
9.2. Teikiamos paslaugos.
Bus vykdoma pareiškėjų, norinčių tapti įtėviais arba globėjais (rūpintojais) atranka ir
parengimas pagal „GIMK“ programą. Vykdant atranką su kiekviena šeima individualiai bus
susitinkama ne mažiau kaip 3 kartus jų namuose ir įstaigoje (vienas susitikimas truks apie 2 val.).
Bus vertinami artimi giminaičiai pageidaujantys tapti vaiko globėjais (rūpintojais), atliekami
asmenų/šeimų pageidaujančių vaiką priimti laikinai svečiuotis, nuolatinės globos motyvacijos bei
globos kokybės vertinimai. Bus organizuojami tęstiniai mokymai, pagalbos sau globėjams
(rūpintojams) /įtėviams grupės, siekiant, kad dalyviai dalintųsi savo patirtimi, problemomis, teiktų
vieni kitiems paramą, palaikymą, gautų naujos informacijos, žinių. 2013 m. planuojama vesti grupę
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globėjams (rūpintojams) giminaičiams. Dirbantys specialistai, globėjų (rūpintojų)/įtėvių šeimoms
bei globojamiems (rūpinamiems) ir įvaikintiems vaikams, teiks kompleksines socialines ir
psichologines paslaugas. Jie bus nuolat periodiškai konsultuojami vykstant pas juos į namus,
kviečiant į įstaigą ar bendraujant telefonu. Planuojama išleisti naujos metodinės medžiagos bei
terapinių priemonių specialistams ir globėjų (rūpintojų)/įtėvių šeimoms.
9.2.1. Žmonių grupės, kurioms bus skirtas projektas, apibūdinimas (projekto dalyvių (globėjų
(rūpintojų)/įtėvių) skaičius):
• pareiškėjai (ne giminaičiai) norintys tapti vaikų globėjais (rūpintojais), kuriems reikalingas
parengimo ir atrankos procesas. Apytikris per metus, numatomas šeimų ar asmenų skaičius –
15 (bus pravesta 10 užsiėmimų, kurios vyks kartą per savaitę ir truks po 3 val.);
• pareiškėjai norintys tapti vaikų įtėviais, kuriems reikalingas parengimo ir atrankos procesas.
Apytikris per metus, numatomas šeimų ar asmenų skaičius – 12;
• pareiškėjai norintys tapti savo sutuoktinio vaiko įtėviais. Apytikris per metus, numatomas
asmenų skaičius –3;
• artimi vaiko giminaičiai, kurie nori tapti vaiko globėjais (rūpintojais) atranka ir įvertinimas.
Apytikris per metus, numatomas šeimų ar asmenų skaičius -20;
• pareiškėjai, pageidaujantys priimti vaiką laikinai svečiuotis. Apytikris per metus, numatomas
asmenų/šeimų skaičius – 25;
• nuolatinės globos (rūpybos) motyvacijos bei globos (rūpybos) kokybės vertinimai. Apytikris
per metus, numatomas asmenų/šeimų skaičius – 35;
• esami vaikų globėjai (rūpintojai), kuriems reikalingos individualios ar grupinės konsultacijos,
pagalbos sau grupės ar tęstiniai mokymai. Apytikris per metus, numatomas šeimų ar asmenų
skaičius – 90;
• esami įtėviai, kuriems reikalingos individualios ar grupinės konsultacijos, pagalbos sau
grupės ar tęstiniai mokymai. Apytikris per metus, numatomas šeimų ar asmenų skaičius – 22;
• esami vaiko globėjai (rūpintojai), pasirengę jį įsivaikinti, kurių globą (rūpybą) būtina iki
teismo stebėti ir teikti teismui išvadas apie globos kokybę. Apytikris per metus, numatomas
šeimų ar asmenų skaičius – 26;
• esami, vaiką globojantys (rūpinantys), artimi giminaičiai, kuriems reikia teikti socialinę ir
psichologinę pagalbą. Apytikris per metus, numatomas šeimų ar asmenų skaičius – 30;
• GIMK specialistų kvalifikacijos tobulinimas išleidžiant metodinę knygą „Making good
assessments a practical resource guide“ (vertimo redagavimas ir leidyba);
• bendros su VšĮ Vaiko ir tėvų centras „Aš ir mes“ konferencijos globos (rūpybos) ir
įvaikinimo klausimais organizavimas. Apytikris, numatomas specialistų skaičius – 2014 m.
40 specialistų, 2015 m. 40 specialistų;
• terapinių pasakų (CD kompakte) ir knygelės dėka galimai pagerės įvaikintų ir globojamų
(rūpinamų) institucijose bei šeimose vaikų psichologinė savijauta (išgyventos netektys,
formuojamas identitetas ir savivertė suvokiant savo kilmę ir t.t.). Numatomas apytikris
pagalbą gavusių vaikų skaičius – 500;
• kasmetinės stovyklos įtėviams bei išvykos globėjams (rūpintojams). Apytikris per metus,
numatomas asmenų/šeimų skaičius – 40;
• “Prieraišumo dėžutė“- metodinė mokomoji priemonė, skirta GIMK įvadiniams bei tęstiniams
mokymams papildyti, nes GIMK mokymuose daugiau akcentuojami teoriniai prieraišumo
aspektai ir nepateikiamos praktinės rekomendacijos prieraišumui formuoti. Apytikris,
numatomas vienetų skaičius – 20;
• paskaitų įvaikinusioms ir globojančioms (rūpinančioms) šeimoms organizavimas. Apytikris
per metus, numatomas asmenų/šeimų skaičius – 40;
• lankstinukų, skirtų populiarinti globą (rūpybą) ir įvaikinimą, gamyba ir platinimas. Apytikris,
numatomas vienetų skaičius – 20000;
• Metodinės knygutės „Prieraišumo žaidimai“, skirtos globėjams ir įtėviams leidyba.
Iliustruotoje knygutėje būtų aprašyti įvairūs prieraišumą skatinantys žaidimai, kuriuos galėtų
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žaisti globėjai ir įtėviai su vaikais turinčiais prieraišumo sutrikimų. Apytikris, numatomas
vienetų skaičius – 500.
9.3. Projekto poveikio įvertinimas.
Tikimasi ir siekiama, kad padidės asmenų/šeimų norinčių įsivaikinti arba globoti vaikus,
skaičius. Taip pat išaugs įtėvių ir globėjų (rūpintojų) šeimų, gaunančių socialines paslaugas
(konsultacijas) skaičius.
Tuo pačiu visuomenės informavimas apie įvaikinimą, globą (rūpybą), konsultavimo
paslaugas taps intensyvesnis. Be to visuomenės požiūris į įvaikinimą, globą (rūpybą) turėtų keistis ir
tapti pozityvesnis. Įtėvių ir globėjų (rūpintojų) šeimoms teikiamos konsultavimo, socialinės
paslaugos taptų kokybiškesnės bei prieinamesnės.
VGC "Pastogė" finansavimas pagal šaltinius (tūkst. Lt)

6 paveikslas

Iš viso gauta biudžeto lėšų: 12 milijonų 735 tūkst. Lt
Iš viso gauta paramos lėšų: 3 milijonai 769 tūkst. Lt
10. Projekto teikėjo disponuojami ištekliai (materialinė bazė):
10.1. Įstaigos aprašymas (įsteigimo data, teisinis statusas, vykdyti projektai ir jų pasiekti rezultatai,
materialinė bazė, gaunama finansinė parama).
Vaikų gerovės centras „Pastogė“, įmonės kodas 235144560.
a) įsteigimo data. Kauno miesto tarybos sprendimu įstaiga įsteigta 1995 12 14.
b) teisinis statusas. Kauno miesto savivaldybės biudžetinė socialinių paslaugų įstaiga.
c) vykdyti projektai ir jų pasiekti rezultatai. Iš viso 1996 - 2012 metais VGC „Pastogė“ dalyvavo
daugiau nei 50-yje įvairių projektų ar gavo paramą apie 2524 tūkst. Lt finansavimą. Tai liudija
apie nemažą įstaigos personalo turimą patirtį ir kompetenciją.
d) materialinė bazė.
Darbuotojas turi pilnai įrengtą darbo vietą: kabinetą, kompiuterį, rašomąjį stalą, spausdintuvą.
Aprūpintas kanceliarinėmis priemonėmis ir popieriumi. Pagal poreikį naudojasi įstaigos transportu.
Yra patalpos vesti mokymams bei visos mokymų metu reikalingos priemonės (multimedia
projektorius, lenta, stovai, kompiuteris).
e) Įstaigos turimas ilgalaikis materialus turtas sudaro 1801,5 tūkst.Lt.; ilgalaikis nematerialus
turtas sudaro 87,0 tūkst. Lt.
f) gaunama finansinė parama.
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Įstaiga yra išlaikoma iš Kauno miesto savivaldybės biudžeto. Dalis finansavimo gaunama iš
paramos davėjų, taip pat rengiant projektus, dalyvaujant konkursuose.
4 lentelė
2008 metai
2009 metai
2010 metai 2011metai 2012metai
Finansavimo šaltinis
Kauno m. savivaldybės
biudžeto lėšos:
*Socialinių paslaugų ir kitos
paramos teikimo programa
Biudžetinių įstaigų veiklos
programa
Materialiojo turto įsigijimo
programa
Turto priežiūros ir remonto
programa
Specialiųjų
programų
vykdymo programa
Statybos objektų projektų
rengimo ir įgyvendinimo
programa
Viso:
Gauta
parama
materialinėmis vertybėmis,
pinigais ir pavedimų lėšos
Iš jų ES struktūrinių
fondų parama
Vaikų globos išmoka
Iš viso:

1123,6

909,5

954,9

946,8

-

-

-

-

-

-

3,1

-

-

9,5

-

-

967,5
340,3

946,8
128,6

909,5
186,8

255,0

-

-

123,6
1431,4

143,1
1218,5

136,2
1232,5

924,6

899,9

55,1

924,6
136,5
-

955,0
194,8
71,5

130,6
1191,7

133,5
1283,3

10.2. Įstaigos turimos patalpos (jų teisinis statusas-priklauso nuosavybės teise, valdomos patikėjimo
ar panaudos teise, nuomojamos).
Žemės sklypas (įstaigos teritorija) yra Kauno miesto tarybos nuosavybė ir perduota įstaigai
panaudos sutartimi (Nr. M19/2004-0184).
Įstaigos patalpos yra taip pat Kauno miesto tarybos nuosavybė perduota neatlygintinai įstaigai
panaudos sutartimi (1996 11 12 tarybos sprendimas Nr. 1144).
VGC „Pastogė“ nuo 1996 m. pradžios įsikūrė Vaikų darželio „Kregždutė“ viename iš korpusų.
Patalpų perdavimo aktu miesto Švietimo skyrius perdavė dalį pirmo aukšto ir visą antrą aukštą
(bendras plotas 721,54 kv. m.). 2007 m įstaiga įgyvendino ES struktūrinių fondų projektą, pagal kurį
buvo užstatytas trečias aukštas ir įstaigos bendras plotas išaugo iki 1013,71 kv. m. Socialinės
tarnybos ir administracija išsikėlė į rekonstruotas 3 aukšto patalpas. Vaikų skyrių, kuris yra krizių
centras vaikams šiuo metu gali priimti jau ne 15, o 20 vaikų vienu metu. Pagerėjo vaikų gyvenimo
sąlygos (gyvena po 2 kambaryje). Trečiame aukšte patalpos puikiai pritaikytos socialinių paslaugų
teikimui, yra: du pokalbių kambariai, vaikų diagnostikos kambarys, kabinetai tarnautojams, kuriuose
įrengtos kompiuterizuotos darbo vietos. Rekonstruotose patalpose yra mokymų patalpos tinkamos
organizuoti konferencijas, grupinį darbą. Įstaiga disponuoja visa mokymų vedimui reikiama
demonstravimo aparatūra.
11. Kita informacija apie projektą
11.1. Darbuotojų (ne mažiau kaip 2 darbuotojų), teikiančių ar siekiančių teikti globėjų (rūpintojų)
ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems paslaugas, kvalifikacija,
išsilavinimas, darbo patirtis, pareigos.
Į projekto vykdymą įtrauktas VGC „Pastogė“ personalas (CV priede):
1) projekto vykdytoja, Globojančių šeimų tarnybos vedėja Vaida Kušlienė, turinti 5 metų
socialinio darbo patirtį, baigusi GIMK mokymus, turinti licenziją ir patirties rengiant
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globėjus (rūpintojus) ir įtėvius pagal ,, GIMK“ programą, baigusi GIMK mokytojų rengimo
mokymus pagal tęstinių globėjų (rūpintojų) ir įtėvių programą GIMK;
2) projekto vykdytoja, socialinė darbuotoja Eglė Ambrazevičiūtė – socialinė darbuotoja, turinti
1 metų darbo su globėjais (rūpintojais) patirtį, dirbanti su globėjų (rūpintojų) giminaičių
šeimomis, vedanti su GIMK licenziją turinčiu specialistu tęstinius mokymus globėjams
(rūpintojams), siekianti įgyti GIMK mokytojos licenziją;
3) projekto finansininkė, įstaigos vyr. buhalterė Audra Gužauskienė. Finansininkės patirtis –11
m.
4) projekte taip pat tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvaus kiti įstaigos darbuotojai:
• Globojančių šeimų tarnybos 2 socialiniai darbuotojai;
• Įvaikinimo tarnybos 2 socialiniai darbuotojai;
• Įstaigos psichologė;
• Projektą koordinuoja įstaigos direktorius R. Kukauskas, kuriam suteikta GIMK
mokytojų rengėjo kvalifikacija.
11.2. Pasidalinimas patirtimi ir visuomenės informavimas.
Pasidalinimas patirtimi. Vaikų gerovės centras „Pastogė“ yra metodinis centras. Įstaiga yra
parengusi kelias Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtintas programas.
Visuomenės informavimas. Numatoma skelbti apie šį projektą Kauno visuomenei,
pasinaudojant miesto dienraščiu „Kauno diena“. Taip pat bus rengiami laidų ciklai „Marijos
radijuje“, siekiant informuoti visuomenę apie globą (rūpybą) ir įvaikinimą. Parapijose besilankantys
tikintieji išgirs apie globos (rūpybos) ir įvaikinimo poreikį be tėvų globos likusiems vaikams. Apie
projektą visuomenė sužinos ir konferencijų bei paskaitų metu. Apie vykdomą projektą visuomenė
galės būti informuota įstaigos internetinėje svetainėje www.pastoge.lt.
12. Priedai
12.1. projekto teikėjo nuostatai (įstatai), kopija, 7 lapai;
12.2. Dokumentų, patvirtinančių teisę į patalpas, kuriose numatoma vykdyti veiklą, kopija, 4 lapai;
12.3. Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus rekomendacija, kopija, 1 lapas.
12.4. Projekte dalyvaujančių dviejų darbuotojų, teikiančių globėjams (rūpintojams) ir įtėviams
paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems teikimo paslaugas, kvalifikaciją
patvirtinančius dokumentus ir gyvenimo aprašymus (CV), ir asmens, atsakingo už projekto
buhalterinę apskaitą, gyvenimo aprašymą (CV), kopijos, 14 lapų;
12.5. Bendradarbiavimo sutartis su Jurbarko rajono Savivaldybės administracija, kopija, 2 lapai
12.6. Projekto teikėjo vadovo pasirašytą laisvos formos pažymą, kad nėra aplinkybių, nurodytų šių
nuostatų 12 punkte kopija, 1 lapas;
12.7.Trišalės bendradarbiavimo sutarties tarp VGC „Pastogė“ ir projekto partnerių Kauno miesto
savivaldybės VTAS ir VšĮ Vaiko ir tėvų centras „Aš ir mes“ kopija, 4 lapai;
12.8. Pagrindiniai VGC „Pastogė“ 1996 – 2012 vykdyti projektai ir jų rezultatai, 4 lapai.
Įstaigos vadovas
Direktorius

(pareigų pavadiniams)

A.V.

________________
(parašas)

Ričardas Kukauskas
(vardas ir pavardė)

