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Programos tikslas

Programa numato priemones, institucijos strateginiam tikslui
pasiekti - uztikrinti kokybiskq stacionariq socialines globos ( rupybos)
paslaugq teikima^ jstaigos klientams, t.y. bet tevq globos likusiems
vaikams. Programa t^stine, jinai bus t^siama neribot^ laik^ - kol musq
institucijos teikiamos paslaugos bus reikalingos visuomenei. Program^
vykdo Alytaus vaikq globos namq bendruomene.
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Tikslo jgyvendinimo aprasymas.
Tikslas jgyvendinamas teikiant socialines globos paslaugas be tevq globos likusiems vaikams.

ruosiant juos gyventi visuomeneje. Kuriant jaukia^ gyvenamaj^ aplinka^ siekiant kiekvieno vaiko kaip
asmenybes pripazinimo. Gerinant visuomenes supratim^ apie vaikij, patirianciq socialin^ atskirtj ir
vaikq su negalia socialin? integracij% formuojant palankq visuomenes po/iurj \s vaikus.

Programos tikslui siekti jgyvendinamas uzdavinys: uztikrinti socially globa^ be tevij globos
likusiems vaikams.

Igyvendinant sj uzdavinj yra teikiamos ilgalaikes (trumpalaikes) socialines globos ( rupybos )
paslaugos vaikams ir jaunuoliams iki 18 metq, kuriems nustatyta iaikinoji ar nuolatine globa (rupyba)
arba laikinai globos namuose apgyvendintiems vaikams tol, kol bus isspr^stas jq globos (rupybos)
klausimas. Globos namq tikslas - suteikti vaikui galimyb§ sveikai ir normaliai vystytis fi/.iskai,
protiskai, doroviskai, dvasiskai sudaryti kitas jam tinkamas sajygas ir palaikyti aplinktj, kurioje jis
galetq saugiai augti, vystytis irtobuleti bei pasiruostq savarankiskam gyvenimui visuomeneje.

Uzdavinio jgyvendinimui vykdoma priemone: ilgalaikes socialines globos teikimus Alytaus
vaiki} globos namuose.

Istaigoje apgyvendinami vaikai, kuriq dauguma del subjektyviq arba objektyviq priezasciq
(negalios, elgesio problemij, teisiniq nesklandumq) nebuvo jvaikinti arba globojami seimose bei
seimynose. Nors vaikq kaita didele (iki 30 vaikq per metus atvyksta ir tiek pat isvyksta), gyvenanciij
cia skaicius stabilus - nuolSO iki 150 vaikij. Nuo 2007 m. musq jstaigoje yra skiriama nuolatine ar
Iaikinoji globa (rupyba) vaikams, kurie iki tol buvo globojami Simno spccialiojoje mokykloje. Tokiq
vaikq 2013 m. sausio 1 d. buvo 17. Musq institucijos paslaugomis naudojasi Alytaus apskrityje
esanciq Alytaus miesto, Alytaus rajono, Lazdijq rajono, Druskininkq savivaldybiq socialines
tarnybos. Sios savivaldybes (globos namq socialiniai partncriai ir paslaugij uzsakovai) pageidauja,
kad cia esantys jq vaikai butq visapusiskai ugdomi ir gyventq gerose buitinese sqlygose. Tsluo 2007
m., jsigaliojus LR Socialiniq paslaugq jstatymui, naujai apgyvendintiems vaikams (paslaugq
gavejams) teikiamas socialines globos paslaugas turi apmokcti savivaldybes (paslaugq uzsakovai).
Be abejones, savivaldybes, apmokedamos socialines globos paslaugas, reikalauja kuo efektyvesnio jij
teikimo.

Priemones jgyvendinimo aprasymas.
{gyvendinant §i$ priemon^, yra teikiamos stacionarines socialines globos paslaugos vaikams,

kuriems musq jstaigoje nustatyta Iaikinoji arba nuolatine globa (rupyba). Socialinc globa vykdoma,
vadovaujantis asmens socialiniq poreikiq nustatymo metodika, individualiais socialines globos
planais, specialiojo ugdymo programq nuostatomis, globos namq veiklos planais. Panaudojami
zmogiskieji ir materialiniai resursai. Ugdomasis procesas koordinuojamas su socialiniais partneriais.
Dalyvaujama savivaldybiq bei respublikos mastu vykdomose socialines veiklos programose. Kartu su
remcjais ruosiami nauji ir vykdomi t^stiniai savanoriskos globos, vaikq vasaros poilsio organizavimo
projektai. Kaip partneriai dalyvaujame globejq ruosimo, socialiniq darbuotojq mokymo projektuose.
Organizuojamas ir vykdomas socialines globos procesas. Jo tikslas: suteikti vaikui galimyb^ sveikai
ir normaliai vystytis fiziskai, protiskai, doroviskai, dvasiskai sudaryti kitas jam tinkamas salygas ir
palaikyti aplinka, kurioje jis galetq saugiai augti, vystytis ir tobuleti bei pasiruostq savarankiskam
gyvenimui visuomeneje. Uzdaviniai:



uztikrinti vaiko teisiij ir teisetq interesij apsaug^;
sudaryti vaikui artimas seimos aplinkai gyvenimo salygas, atitinkancias jo amzii|, sveikat^ ir

brandy;
uztikrinti vaikui globos (rupybos), ugdymo, teikiamq socialiniq paslaugij kokybe;
dirbti socialinj darba^ su vaiku ir jo tevais, globejais (rupintojais) jgyvendinant vaiko

laikinosios globos (rupybos) plana.
Priemones:
rengiant integracijai visuomeneje, formuoti savarankisko gyvenimo bei sveikos gyvensenos

jgudzius;
ugdyti draugiskus tarpusavio santykius, skatinti vaiko fizine, psichin^ bei socialine; brandy;
gerinti mokymosi kokybe, skatinti profesin^ motyvacija^ ugdyti dorinius, seimyninius,

darbinius ir socialinius jgudzius;
gerinti materialin^ baze, sudaryti salygas vaiko saviraiskai, pasirenkant jo poreikius ir pomegius

atitinkancias ugdymo sajygas.
Socialines globos procesas organizuojamas, vykdant bendruose globos namq, atskirq seimynij

veiklos planuose, individualiuose vaiko socialiniq paslaugq teikimo planuose numatytas priemones.
Jos planuojamos atsizvelgiant j esamus materialinius ir zmogiskuosius isteklius. Globos nami|
ugdytiniij bendruomene suskirstyta \ seimynas - 1 jaunesniojo amziaus ir 8 misraus. Betarpiskai su
ugdytiniais dirba 69 darbuotojai. Vaikij socialine globa vykdoma derinant j^ su socialiniais partneriais
(Alytaus apskrities savivaldybemis). Mokymas vyksta Alytaus m. bendrojo lavinimo bei kito profilio
mokyklose, papildomo ugdymo veikla - globos namuose ir Alytaus m. sportinio bei meninio vaikq
ugdymo institucijose. Ikimokyklinio amziaus vaikai ugdomi Alytaus m. ikimokyklinio ugdymo
jstaigoje, lopselyje-darzelyje ,,Nykstukas" Socialines paslaugas globotiniams teikia socialiniai
pedagogai, socialiniai darbuotojai, socialinii| darbuotojij padejejai ( 73 et.) ukin$ ir finansin^ veikl^
vykdo 17 darbuoto. 2013 m. perkvalifikavimo studijas baige ir socialinio darbuotojo bei socialinio
pedagogo kvalifikacijas jgijo 18 globos namij darbuotoji).

Numatomas programos tikslo jgyvendinimo rezultatas ~ vidutiniskai 130 likusiems be tevq
globos vaikams teikti socialines paslaugas. _^

Numatomas programos jgyvendinimo rezultatas: Socialiniq paslaugq pasiulos didinimas.

Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai: Valstybes biudzeto lesos ir lesos gaunamos is
savivaldybii}, uz socialiniq paslaugij teikim^ jij gyventojams.

Alytaus miesto strateginio pletros piano dalys, susijusios su vykdoma programa: Vykdant program^ bus
jgyvendinamas AMSPP strategics tikslas „ Zmogiskij j i j istekliif pletra" ir jo igyvendinimui skirta
programa ,,Socialines paramos sistemos jgyvendinimas"

Susijv Lietuvos Respublikos ir savivaldybes teises aktai:

LR socialiniq paslaugi| jstatymas (2006 m. sausio 19 d. Nr.X-493), Socialiniq paslaugij
katalogas (LR socialines apsaugos ir darbo ministro jsakymas Nr. 442, LRV nutarimas ,,Del
mokejimo uz socialines paslaugas tvarkos aprago patvirtinimo" (2006 m. birzelio 14 d. Nr.583,
2009 m. kovo 4 d. nutarimo pakeitimas Nr.150), LR socialines apsaugos ir darbo ministro
jsakymas ,,Del socialinj darba^ dirbanciij darbuotojij darbo apmokejimo tvarkos apraso
patvirtinimo" (2009 m. sausio 20 d. Nr.Al-22), LR darbuotoji| saugos ir sveikatos jstatymas



(2003 m. liepos 1 d Nr. IX-1672), LR darbo tarybq jstatymas (2004 m. spalio 6 d. Nr. IX-2500,
LR Vaiko teisiij apsaugos pagrindq jstatymas, LR Civilinis kodeksas ( 3 knyga VI - VII dalys ),
LR biudzetiniij jstaigij jstatymas.

Bendras Icsij poreikis ir numatomi finansavimo saltiniai (tukst.. Lt.)
t$sinys

tukst. Lt

2 priedo

Finansavimas

1. Finansavimo saltiniai is viso:

1.1. Savivaldybes lesos, is viso:

1.1.1. Savivaldybes biudzeto
lesos ( 70vaikq xl 192,56)
1.1.2. Valstybes biudzeto
specialiosios tikslines dotacijos
lesos (70 vaikij x 520,0 )
1 . 1 .3. Savivaldybes aplinkos
apsaugos remimo specialiosios
programos lesos
1.2. Valstybes biud/eto lesos, is
viso:
1.2.1. Valstybes biudzeto lesos

1 .2.2. Keliq prieziuros ir pletros
programos lesos
1 .2.3. Privalomojo sveikatos
draudimo fondo lesos
1 .2.4. Valstybes investicijij
programos lesos
1.3. Europos Sajungos paramos
lesos
1.4. Kili finansavimo saltiniai,
is viso:
1 .4. 1 . Paskolos lesos
1 .4.2. Remimo lesos

1 .4.3. Nuosavos lesos

2012
metij

asignavim
ai

3511,6
1200,0

840,0

360,0

2311,6

2013
biudzetiniij

metu
asignavimu

poreikis

3750,4
1438,8

1002,0

436,8

2311,6

2014
biudzetinii)

meti|
asignavimai

3750,4
1438,8

1002,0

436,8

2311,6

2015 met ij
Projektas

3750,4
1438,8

1002,0

436,8

2311,6

( n+2) metq
projektas

2016

Asignavimq valdytojas (-a)

Romutis Zebuolis

ParaSas V. Pavarde
Socialin6s paramos skyriaus
vecteja

Platukien6
Programos koordinatorius (-e)
Data

ParaSas V. Pavarde





VERTINIMO KRITERIJV SUVESTINE

Alytaus miesto savivaldybes
n-(n+2) meti} strateginio veiklos piano
3 priedas

Alytaus vaiki| globos namai
(padalinio/jstaigos pavadinimas)

Organizuoti ir teikti socialines paslaugas {vairioms zmoniu socialinems grupems
(savivaldybes strateginio tikslo (prioriteto) pavadinimas)

Socialines paramos sistemos jgyvendinimas

Kodas

Kodas

01

05
(programos pavadinimas)

Vertinimo kriterijaus

Kodas Rusis

Efekto
(Programos)

Rezultato
(Programos

tikslo)

Produkto
(Programos
uJdavinio)

Pavadinimas

ISlaidos socialinems paslaugoms,
tenkan£ios vienam socialiniij
paslaugij gavejui per metus
(vidutiniSkai)

Vidutinis socialinhj paslaugq gavejij
skaicius globos namuose

Naujai apgyvendintij vaiki| globos
namuose skaicius

Paslaugos gavejo i§laikymo i§laidos
Alytaus vaikij globos namuose

Planuojamas rezultatas (metais)

Mato vnt.

tQkstLt

Asm.

Asm.

Lt/men.

(n-1)
2012

23,41

150

25

1712,36

(n)
2013

26,79

140

20

1712,36

(n+1)
2014

28,85

130

20

1712,36

(n+2)
2015

28,5

130

20

1712,36

Asignavimij valdytojas ("

^y
Programos koordinatorius (-6)


