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I SKYRIUS: ĮVADAS 

Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro strateginio plano tikslas – efektyviai ir tikslingai organizuoti įstaigos veiklą. Siekiama telkti 

turimą bendruomenę, sprendžiant aktualias socialines problemas, pasirinkti reikiamas veiklos kryptis, užtikrinti vidinių procesų funkcionavimą, 

numatyti bei planuoti kaitos pokyčius. Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro strateginis planas 2021-2023 metams rengtas remiantis:  

- Mažeikių rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginiu veiklos planu; 

- Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro pastato (Laisvės g. 83, Mažeikiai, Mažeikių r. sav., unikalus Nr. 6197-9009-7014) 

išsamiu energijos vartojimo auditu;  

- Lietuvos nacionaline energetinės nepriklausomybės strategija; 

- Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinį darbą; 

- Bendruomeninių vaikų globos namų tvarkos aprašu; 

- Socialinių paslaugų katalogu; 

- Atvejo vadybos tvarkos aprašu; 

- Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašu; 

- Savivaldybės bendro darbo su šeimomis organizavimo ir koordinavimo rekomendacijomis; 

- Politikos tyrimų ir analizės instituto atliktu tyrimu „Jaunimo politikos įgyvendinimo plėtros Mažeikių rajono savivaldybėje 2021-2023 

metais galimybių studija“;  

- Jaunimo reikalų departamento (JRD) prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2020 metais Mažeikių rajono savivaldybei 

rekomenduojamomis įgyvendinti jaunimo politikos sritimis, užduotimis ir rezultatų vertinimo kriterijais;  

- Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu;  

- Atvirų jaunimo centrų ir erdvių koncepcija (JRD direktoriaus 2010 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 2V-38-(1.4));  

- Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymu;  

- JRD atliktu tyrimu „Jaunimo politikos įgyvendinimo vertinimas 2019 m.“. 
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Įstaigos strateginį veiklos planą rengė darbo grupė, sudaryta įstaigos direktoriaus 2021 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. V-37 „Dėl Mažeikių 

rajono šeimos ir vaiko gerovės centro strateginio veiklos plano rengimo“. 

II SKYRIUS: ĮSTAIGOS PRISTATYMAS 

PIRMAS SKIRSNIS: BENDROSIOS ŽINIOS 

Pavadinimas Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centras 

Steigėjas Mažeikių rajono savivaldybės taryba 

Teisinė forma Biudžetinė įstaiga 

Teisinis statusas Juridinis asmuo, kodas 304405337 

Tipas Socialinių paslaugų įstaiga 

Pagrindinė paskirtis 

Teikti kompleksinę trumpalaikę ir ilgalaikę socialinę pagalbą tėvų globos netekusiems vaikams, sunkumus 

patiriantiems asmenims, auginantiems vaikus, globėjams (rūpintojams), šeimynų dalyviams, budintiems 

globotojams. 

Veiklos sritis Socialinių paslaugų teikimas 

Įkūrimo data 

Įregistravimo data 2016-09-30. Įstaiga įkurta reorganizavus Mažeikių rajono vaikų našlaičių ir senelių globos 

namus bei suteikiant pavadinimą Bendruomeninis pagalbos vaikams centras. 2020-05-14 pavadinimas pakeistas į 

Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centras. 

Adresas Laisvės g. 83, LT-89227 Mažeikiai 

Telefonas +370 443 20 110 

Elektroninis paštas  info@mazeikiugloboscentras.lt 

 

  

mailto:info@mazeikiugloboscentras.lt
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ANTRAS SKIRSNIS: BENDROSIOS NUOSTATOS 

Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centras – Mažeikių rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, įkurta 2016 m. reorganizavus Mažeikių 

rajono vaikų našlaičių ir senelių globos namus. Tai socialinių paslaugų įstaiga, vykdanti savivaldybės deleguotas funkcijas socialinių paslaugų srityje, 

kuriai vadovauja direktorė Daiva Meškienė.  

Centre veikia trys skyriai, kuriuose vykdoma ši pagrindinė veikla: 

1. Vaikų globa – organizuojamos ir teikiamos bendrosios ir specialiosios socialinės globos paslaugos vaikams, kurie dėl vienokių ar kitokių 

priežasčių neteko tėvų globos. Vaikų skyriuje dirbantys specialistai užtikrina visapusišką vaiko poreikių tenkinimą, įvairių specialistų konsultacijas ir 

pagalbą. 

2. Pagalba šeimai – skyrius vykdo globėjų (rūpintojų) paiešką ir organizuoja ruošimą globai, užtikrina pagalbą šeimai, atsidūrusiai 

krizinėje situacijoje bei įgyvendina inicijuotą atvejo vadybos procesą ir teikia socialines paslaugas sunkumus patiriančioms šeimoms. Taip pat skyriaus 

socialiniai darbuotojai, vadovaudamiesi žmogiškosiomis vertybėmis, abipusės pagarbos, tarpusavio bendradarbiavimo principais, teikia šeimai jos 

situacijos gerinimui reikalingą informaciją bei žinias, ugdo tėvystės ir socialinius įgūdžius, skatina glaudesnį šeimos santykį su socialine aplinka, 

organizuoja prevencinę pagalbą bei tarpininkauja dėl pagalbos priemonių šeimai. 

3. Atvirasis darbas su jaunimu – Atviros jaunimo erdvės Lietuvoje (toliau – AJE) skirtos visiems 14–29 m. jaunuoliams, kurie ieško 

vietos, kur galėtų saugiai praleisti savo laisvalaikį. Erdvė „100‘ts metų“ – skirta jauniems žmonėms, kurie ieško saugios aplinkos, naujų bendrumo, 

buvimo kartu formų, turi laisvo laiko, tačiau nežino, kaip ir kur jį prasmingai praleisti. Mažeikių AJE jaunimas laikosi bendrų susitarimų, privalo gerbti 

vieni kitus, laikytis tvarkos, nevartoti jokių psichotropinių medžiagų. Erdvė atvira visiems Mažeikių mieste bei rajone gyvenantiems jauniems 

žmonėms, nepriklausomai nuo jų socialinio statuso. 

Įstaigos vystymosi chronologija: 

2016 m. – Įstaiga reorganizuota iš „Mažeikių rajono vaikų našlaičių ir senelių globos namai“ į „Bendruomeninis pagalbos vaikams centras“; 

2018 m. – Įkurtas Globos centras; 

2018 m. – Paslaugas pradėjo teikti budintys globotojai; 

2018 m. – Pradėtos teikti laikinojo atokvėpio paslaugos; 

2019 m. – Pradėta institucinės globos pertvarka, kai iš institucinės globos pereinama prie bendruomeninių vaikų globos namų; 
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2019 m. – Įkurta Atvira jaunimo erdvė „100‘ts metų“; 

2020 m. – Įstaiga pervadinama į „Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centras“; 

2020 m. – Pradėtos teikti Šeimos krizių centro; atvejo vadybos ir socialinės paslaugos šeimoms  

 

Plačiau apie Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centrą galima sužinoti internetiniame puslapyje www.mazeikiugloboscentras.lt. 

  

http://www.mazeikiugloboscentras.lt/
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III SKYRIUS: ĮSTAIGOS VEIKLOS ANALIZĖ 

PIRMAS SKIRSNIS: ĮSTAIGOS STRUKTŪRA IR VALDYMAS 

 



8 

ANTRAS SKIRSNIS: ŽMONIŲ IŠTEKLIAI 

PIRMAS POSKIRSNIS: KLIENTAI 

  Suteiktos ilgalaikės socialinės globos paslaugos institucijoje: 

Centre gyvenančių, tėvų 

globos netekusių, vaikų 

skaičius (3 – 18 m. amžius) 

2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m.  

34 29 24 21 

 

 Trumpalaikės socialinės globos paslaugos, suteiktos budinčių globotojų šeimose: 

2019 m. laikinai 

tėvų globos 

netekusių vaikų 

apgyvendinimas 

budinčių globotojų 

šeimose  

2019 m. Nutrauktos 

budinčių globotojų 

priežiūros 

paslaugos, grąžinant 

vaikus į biologinę 

šeimą ar nustatant 

nuolatinę globą 

(rūpybą) globėjų 

šeimoje 

2020 m.  

laikinai tėvų globos 

netekusių vaikų 

apgyvendinimas 

budinčių globotojų 

šeimose 

2020 m. Nutrauktos 

budinčių globotojų 

priežiūros 

paslaugos, grąžinant 

vaikus į biologinę 

šeimą ar nustatant 

nuolatinę globą 

(rūpybą) globėjų 

šeimoje 

2021 m. (iki 04 

mėn.) laikinai tėvų 

globos netekusių 

vaikų 

apgyvendinimas 

budinčių globotojų 

šeimose 

2021 m.  (iki 04 

mėn.) Nutrauktos 

budinčių globotojų 

priežiūros 

paslaugos, grąžinant 

vaikus į biologinę 

šeimą ar nustatant 

nuolatinę globą 

globotojų (rūpybą) 

globėjų šeimoje 

20 17 6 9 5 2 
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  Globos centro suteiktos paslaugos: 

Paslaugos klientams 2020 m. 

Globos koordinatoriaus paslaugos  1991 

Intensyvi pagalba krizių atveju  125 

Psichologo konsultacijos  146 

Tarnybos atestuoto asmens paslaugos  212 

Bendradarbiavimas su biologiniais tėvais/ 

susitikimų skaičius  
12 

Budinčio globotojo vaiko priežiūros 

paslaugų, gobėjo (rūpintojo) globos 

kokybės vertinimai  

6 

Savitarpio grupių organizavimas  10 

Kitos suteiktos paslaugos  291 

Viso: 2703 

 

 

Paslaugos klientams 2020 m. 

Pagrindiniai GIMK mokymai 5 grupės 

Specializuoti GIMK mokymai 3 grupės 

Artimųjų giminaičių GIMK mokymai 1 grupė 

Tęstiniai GIMK mokymai (III dalis) - 

Svečiavimosi rekomendacijos 5 

Budinčių globotojų išvados 4 

Globa (rūpyba) išvados 9 

Globa (rūpyba) artimiems giminaičiams 

išvados 
3 
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Informacija apie suteiktas paslaugas įgyvendinant atvejo vadybos ir socialines paslaugas šeimoms: 

2020 metais iš viso gauti 126 prašymai paskirti atvejo vadybininką ir pradėti atvejo vadybos procesą. 

Šeimos krizių centro suteiktos paslaugos: 

2020 metais nuo birželio mėn. Mažeikių mieste ir rajone paslaugos buvo teikiamos 8 moterims ir 11 vaikų. 

Šeimos krizių centras per 2020 metus suteikė šias paslaugas: 

Paslaugos 2020 

Laikino apnakvindinimo paslauga 2 

Laikino apgyvendinimo paslauga 6 

      Informavimas 82 

      Konsultavimas; 79 

     Tarpininkavimas ir atstovavimas 72 

     Psichologinė – psichoterapinė pagalba 8 

     Minimalių buitinių ir asmens higienos paslaugų organizavimas - 

     Kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas 168 

     Darbo įgūdžių ugdymas 72 

     Intensyvi krizių įveikimo pagalba 2 

     Mediacijos paslaugos 4 

     Kitos paslaugos 5 

 

Atviros jaunimo erdvės suteiktos paslaugos: 

Metai 2019 2020 

Unikalūs lankytojai 95 jaunuoliai 94 jaunuoliai 

Individualios konsultacijos 52 susitikimai (gyvai) 70 susitikimų (gyvai ir virtualiai) 

Bendras jaunimo lankytojų 

skaičius 
1438 1003 
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Savanoriška veikla įstaigoje: 

Metai 2020 

Moterys 

Ilgesnė veikla nei 6 mėn. Trumpesnė veikla nei 6 mėn. 

Jaunimas 

(14-29 m.) 
Vyresnės Jaunimas (14-29 m.) Vyresnės 

0 0 1 1 

Vyrai 

Ilgesnė veikla nei 6 mėn. Trumpesnė veikla nei 6 mėn. 

Jaunimas 

(14-29 m.) 
Vyresni Jaunimas (14-29 m.) Vyresni 

0 0 0 0 

 

2020 metais Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centras negalėjo vykdyti aktyvios veiklos su norinčiais savanoriauti žmonėmis, kadangi 

valstybės lygmeniu dėl COVID-19 pandemijos buvo priimta labai daug įvairaus pobūdžio veiklos suvaržymų. Buvo gauta akreditacija iš Europos 

Sąjungos remiamos programos „Europos solidarumo korpusas“. Ši akreditacija leidžia siųsti ir priimti jaunuolius iš užsienio, kurie nori atlikti ilgalaikę 

savanorišką veiklą įstaigoje. Atsižvelgus į galiojusius pandemijos suvaržymus pasirinkta neteikti paraiškos dėl užsienio savanorių finansavimo, nes jų 

veikla tiesiogiai susijusi su klientais, o esant ribojimams efektyviai negalėtų vykti ir veikla. Tarptautinės ilgalaikės savanorystės praktiką pasirinkta 

įgyvendinti artimiausioje ateityje, pasikeitus pandemijos situacijai Lietuvoje. 
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ANTRAS POSKIRSNIS: DARBUOTOJAI 

  2021 m. duomenys: 

Eil. 

Nr. 
Pareigų pavadinimas Etatų skaičius 

ADMINISTRACIJA 

1. Direktorius   1 

2. Direktoriaus pavaduotojas    1 

3. Administratorius – personalo specialistas   1 

4. Vyr. buhalteris  1 

5. Viešųjų pirkimų specialistas 0,75 

6. Apskaitininkas   0,25 

7. Projektų koordinatorius 0,75 

Iš viso 5,75 

VAIKŲ GLOBOS SKYRIUS 

8. Vyr. socialinis darbuotojas 0,25 

9. Šeimynos socialinio darbo organizatorius 2 

10. Socialinis darbuotojas / socialinis pedagogas 5 

11. Socialinio darbuotojo padėjėjas 9 

12. Socialinis darbuotojas neformaliam ugdymui 0,25 

13. Užimtumo specialistas (darbui su vaikais) 0,75 

14. Psichologas 0,5 

                              Iš viso 17,75 
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PSICHOSOCIALINĖS PAGALBOS PASLAUGOS 

15. Socialinis darbuotojas / socialinis pedagogas 2 

16. Psichologas 0,5 

17. Kiti specialistai 2 

                              Iš viso 4,5 

GLOBOS CENTRO SKYRIUS 

18. Vyr. specialistas 1 

19. Globos koordinatoriaus (soc. darbuotojas) 1 

20. Socialinis darbuotojas, atliekantis tarnybos atestuoto asmens funkcijas  2,5 

                              Iš viso 4,5 

ATVEJO VADYBA IR SOCIALINĖS PASLAUGOS ŠEIMOMS 

21. Socialinio darbo su šeimomis vadybininkas 1 

22. Atvejo vadybininkas 4 

23. Socialinis darbuotojas su šeimomis 12 

                              Iš viso 17 

ŠEIMOS KRIZIŲ CENTRAS 

24. Vyr. specialistas 1 

25. Soc. darbuotojo padėjėjas 4,5 

26. Mediatorius 0,5 

27. Psichologas 0,5 

28. Sielovados specialistas 0,25 

                              Iš viso 6,75 
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ATVIROJO DARBO SU JAUNIMU SKYRIUS 

29. Užimtumo specialistas (darbui su jaunimu) 1 

                                 Iš viso 1 

BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIUS 

30. Ūkvedys 1 

31. Vairuotojas   1,25 

32. Virėjas   1 

33. Siuvėjas  0,5 

34. Valytojas   1 

35. Pagalbinis darbuotojas ūkio reikalams   1 

Iš viso 5,75 

IŠ VISO ETATŲ: 63 

 

 

PROJEKTINĖ VEIKLA  

1. Globos koordinatorius (socialinis darbuotojas) 2 

2. Psichologas   1 

Iš viso 3 
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TREČIAS SKIRSNIS: PLANAVIMO STRUKTŪRA 

Įstaiga savo veiklą planuoja atsižvelgdama į strateginį planą, kokybės tobulinimo stipriąsias ir tobulintinas sritis, įsivertinimo išvadas bei 

rekomendacijas, socialinių paslaugų gavėjams keliamus iššūkius, valstybės lygmeniu galiojančius dokumentus. 

Įstaigos planavimo sistemą sudaro: 

PLANAVIMO METODAI PERIODAS 

Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro strateginis veiklos 

planas 
3 metai 

Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro veiklos planas 1 metai 

Globos centro metinis veiklos planas 1 metai 

Globos centro metinis viešinimo planas 1 metai 

Atvejo vadybos ir socialinių paslaugų šeimoms metinis veiklos planas 1 metai 

Šeimos krizių centro metinis veiklos planas 1 metai 

Atviros jaunimo erdvės metinis veiklos planas 1 metai 

Šeimynų veiklos projektai 1 metai 

Įstaigos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo planas 1 metai 

Metodinių susirinkimų veiklų planas 1 metai 

 

KETVIRTAS SKIRSNIS: FINANSINIAI IŠTEKLIAI 

Biudžeto sąmatos įgyvendinimas: 

Metai 2020 m. (Eur) 

Savivaldybės biudžeto 794 916,62 

1,2 % pajamų mokesčio parama 500 

Projektų lėšos 82 481,77 

Rėmėjų lėšos (fiziniai ir juridiniai asmenys) 1000 

Valstybės biudžeto 165 388 
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Viešųjų pirkimų organizavimas: 

 

*
Atlikta pirkimo operacija per Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO) arba Centrinės projektų valdymo agentūros (CPVA) sistemą, kuriai 

priskiriama didesnė nei 10 000 EUR vertė (didelės vertės pirkimas). 

 

PENKTAS SKIRSNIS: VIDAUS AUDITO SISTEMA 

1. Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centre vykdoma socialinės veiklos priežiūra. 

2. Įstaigos įsivertinimą atlieka įstaigos veiklos įsivertinimo darbo grupė. 

3. Įstaigos finansinę veiklą kontroliuoja: 

- vidaus kontrolei vadovaujamasi vidaus Finansų kontrolės taisyklėmis (2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. B-61) 

- išorės kontrolei pasitelkiamas Mažeikių rajono savivaldybės centralizuoto vidaus audito skyrius. 

4. Šiuo metu įstaigoje diegiama vidaus kontrolės sistema, todėl vidaus kontrolės politikos efektyvumą planuojama įsivertinti tik 2022 metų 

II ketvirtyje. 

5. Įstaigos veiklą prižiūri jos savininkas – Mažeikių rajono savivaldybės administracija. 

ŠEŠTAS SKIRSNIS: RYŠIŲ SISTEMA 

1. Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centras apie savo veiklą komunikuoja įvairiomis informacinės sklaidos priemonėmis: 

- Internetinės: mazeikiugloboscentras.lt; facebook.com/Mazeikiugloboscentras/; facebook.com/mazeikiu.aje/; 

facebook.com/VaikaiYraVaikaiMazeikiai/; facebook.com/MazeikiuSodas/. 

- Lauko reklamos Mažeikių mieste: autobusų stotelių reklaminiai stendai; reklaminis tentas gatvės stende. 

2. Įstaiga, aptarti einamuosius klausimus ir planuoti būsimas veiklas, rengia nuolatinius vidinius susirinkimus: 

Metai 2020 m. 

Skaičius 1
* 

Pagrindimas 

(Pastato remonto darbai 

Basanavičiaus g. 4, 

Mažeikiai) 
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- Kas dvi savaites išplėstiniai skyrių reikalų aptarimai su dirbančiais skyrių specialistais; 

- Kasdieniai susirinkimai su padalinių vyr. specialistais. 

3. Įstaigos veikloms organizuoti ir planuoti naudojamas vidaus bendrasis serveris. 

SEPTINTAS SKIRSNIS: DARBO APLINKOS 

  Darbo vietos Mažeikių mieste: 

PATALPA 
Administracinis pastatas 

(Laisvės g. 83) 

Bendruomeniniai vaikų globos 

namai (J. Basanavičiaus g. 4) 

Bendruomeniniai vaikų globos 

namai (Melioratorių g. 4) 

Darbo kabinetas 29 1 1 

Grupinio (6 ir daugiau) darbo erdvė 10 1 1 

Darbuotojų poilsio kambarys 1 1 1 

Sandėlis 11 1 1 

Dušo kambarys 5 2 3 

WC kambarys 8 2 3 

Sporto salė 1 - - 

 

  Darbo vietos Mažeikių rajone: 

PATALPA 
Aptarnauja Reivyčių 

seniūniją 

Aptarnauja Židikų ir 

Sedos seniūnijas 

Aptarnauja Viekšnių 

seniūniją 

Aptarnauja Tirkšlių ir 

Šerkšnėnų seniūnijas 

Darbo kabinetas 1 1 1 1 

Grupinio darbo salė - 1 1 1 

Darbuotojų poilsio kambarys 
1 1 1 1 

Dušo kambarys - - - - 

WC kambarys 1 1 1 1 
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AŠTUNTAS SKIRSNIS: KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO REZULTATAI 

Įstaigos kokybės įsivertinimas vyko 2021 m. sausio mėn., kurį vykdė nusamdyti išorės ekspertai. Įsivertinimo anketą užpildė 51% centro 

darbuotojų. 

Kokybės įsivertinimo analizė atlikta remiantis tarptautiniais socialinių paslaugų kokybės standartais ir viešojo sektoriaus organizacijų kokybės 

užtikrinimo rekomendacijomis: 

- Savanoriška Europos socialinių paslaugų sistema (angl.- Voluntary European Quality Framework for Social Services). 

- Bendruoju visuotinės svarbos socialinių paslaugų kokybės modeliu, 2010 (angl. Common Quality Framework for Social Services of 

General Interest). 

- Europos socialinių paslaugų kokybės standartu EQUASS, www.equass.be 

- Bendruoju vertinimo modeliu (BVM). 

Analizė buvo skirta vidiniam organizacijos įsivertinimui ir atspindi organizacijoje veikiančių darbuotojų požiūrį į kokybės užtikrinimą 

(organizacijos vadyba, santykiai su klientais ir paslaugų teikimo procesai). 

  

Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro kokybės rodiklių vertinimas 

I DALIS II DALIS III DALIS 

Vadyba Santykis su klientu Paslaugų teikimo procesas 

Rodiklis Vertinimas Rodiklis Vertinimas Rodiklis Vertinimas 

Organizacijos misija, vizija 4,9 
Klientų įtraukimas į paslaugų 

teikimą 
4,92 

Paslaugų teikimo tvarkos ir 

aprašai 
4,95 
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Veiklos rezultatų matavimas ir 

veiklos vertinimas 
4,47 Individualių planų sudarymas 4,93 Etika ir konfidencialumas 4,85 

Darbuotojų atranka ir 

motyvacija 
4,87 Informavimas apie teises 4,9 Partnerystė 4,7 

Darbuotojų kvalifikacijos 

kėlimas 
4,92 Emocinė klientų savijauta 4,9 Bendruomenės įtraukimas 4,6 

Vadovų lyderystė 4,83 Galimybės teikti skundus 4,87 Įgalinimas 4,75 

Metinis planavimas 4,67 Paslaugų teikimo sąlygos 4,9 
  

Vidurkis 4,78 
 

4,9 
 

4,77 

Taškai 28,73/30   29,43/30   23,85/25 

Bendras taškų skaičius iš 85 galimų 82 

85 - 77 taškai: tai stipri ir kokybiškai dirbanti organizacija, turinti tvirtą organizacinę kultūrą, planuojanti ir nuolat vertinanti savo veiklą, gebanti 

įtraukti į paslaugų teikimą suinteresuotas šalis, užtikrinanti darbuotojų ir klientų gerovę. Tai nuolat tobulėjanti organizacija, atitinkanti gerąsias 

socialinių paslaugų teikimo praktikas. 

 

REKOMENDACIJOS: 

1. Rekomenduojama ieškoti būdų įtraukti darbuotojus į metinio plano rengimą. Tai galima inicijuojant darbuotojų apklausas, prašant pateikti 

pasiūlymus planui arba sukurti darbo grupę, kurios tikslas būtų parengti pasiūlymus kitų metų planui pagal skirtingas paslaugas. 
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2. Su kolektyvu verta aptarti naujų darbuotojų atrankos kriterijus, kiek ir kaip jie atitinka misiją ir viziją. Personalo atranka turėtų būti 

atliekama organizuojant atrankos komisijos darbą. Inovatyvi praktika į atrankos procesą įtraukti ir suinteresuotas šalis, pvz. klientų, partnerių atstovus. 

3. Rekomenduojama svarstyti galimybę patobulinti klientų pasitenkinimo paslaugomis bei organizacijos veiklos vertinimo sistemą, reguliariai 

įgyvendinti klientų apklausas. Klientų apklausos turėtų būti pritaikytos skirtingoms klientų grupėms, pvz. su pagyvenusiais klientais geriau kalbėtis 

žodžiu (tai turėtų atlikti ne tie patys darbuotojai, kurie teikia paslaugas), verta inicijuoti šeimos narių, artimųjų apklausas. Svarbu apie tai informuoti 

darbuotojus, pristatyti rezultatus, inicijuoti aptarimus. 

4. Su darbuotojais rekomenduojama aptarti galimybes plėsti partnerystės tinklus su kitomis organizacijomis. Partneriai padeda ne tik 

užtikrinti paslaugų kompleksiškumą, bet ir inovatyvumą, tęstinumą. 

5. Svarbu ieškoti būdų į paslaugų teikimą įtraukti savanorius. Tai būtų galima padaryti plečiant partnerystės tinklą su nevyriausybinėmis 

organizacijomis bei verslo asociacijomis, klubais. Savanorių dalyvavimas leidžia ilgainiui kurti atvirus santykius su bendruomene. 

DEVINTAS SKIRSNIS: SSGG ANALIZĖS SUVESTINĖ 

Įstaigos įsivertinimas vyko 2021 m. sausio mėnesį. Duomenys surinkti apklausus 97% įstaigos darbuotojų. Apačioje pateikiami susisteminti duomenys. 

STIPRYBĖS SILPNYBĖS 

 Komandinis darbas; 

 Kompetentingi darbuotojai; 

 Darbuotojų tarpusavio pagalba; 

 Projektiniai papildomi finansai, veiklos ir matomumas; 

 Įstaigos kompleksinės socialinės paslaugos (vienoje vietoje galima 

gauti įvairią pagalbą); 

 Geras vadovavimas; 

 Atvirumas naujovėms; 

 Geros darbo sąlygos; 

 Visokeriopa pagalba klientui; 

 Krizių centras (laikinas apgyvendinimas ir kita kompleksinė 

pagalba); 

 Saulės elektrinė; 

 Atvira jaunimo erdvė (užimtumo veikla su miesto ir rajono 

jaunimu). 

 Bloga įstaigos pastato techninė būklė (Laisvės g. 83, Mažeikiai - 

langai leidžia vėją ir vandenį, atšokusi lauko ir vidaus apdaila, 

neefektyvus autonominis šildymas, bloga ventiliacija, netvarkingas 

stogas bei pamatai ir t.t.); 

 Riboti finansai aukštesniems darbuotojų atlyginimams, skatinimui ir 

inventoriui (telefonai, kompiuteriai ir t.t.); 

 Darbuotojų kaita (nukenčia paslaugų kokybė, darbo našumas ir 

produktyvumas, nutrūksta ryšys su klientais); 

 Stresinės darbo atvejų situacijos; 

 Per maža automobilių stovėjimo aikštelė (Laisvės g. 83, Mažeikiai); 

 Darbinio autotransporto trūkumas; 

 Nepalankūs įstatymai bei įsakymai, jų didelė kaita. 
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GALIMYBĖS GRĖSMĖS 

 Projektinių veiklų kiekio didinimas (potencialių paslaugų 

testavimas, papildomi finansai); 

 Patirties mainai Lietuvoje ir užsienyje; 

 Įstaigos pastato renovavimas (Laisvės g. 83, Mažeikiai); 

 Aktyvesnis kvalifikacijos kėlimo ir motyvacijos kursų darbuotojams 

organizavimas; 

 Automobilių aikštelės plėtra (Laisvės g. 83, Mažeikiai); 

 Poilsio zonos įrengimas įstaigos teritorijoje (darbuotojams, 

klientams, vietos bendruomenei); 

 Sensorinių terapijų paslaugos plėtra (inventorius ir metodikos); 

 Įsigyjamas papildomas darbinis autotransportas; 

 Kompleksinė pagalba šeimai (pozityvi tėvystė, individuali pagalba, 

šeimos įgūdžių ugdymas grupėse, mediacijos paslaugos, pavėžėjimo 

galimybė arba vaiko priežiūra kelias valandas per dieną); 

 Teikiamų paslaugų plėtra: socialinių darbuotojų asistentai, smurto 

prevencijos programa, multidimensinės šeimos terapijos (MDFT), 

„EQUIP“ terapijos programa, „Equass“ programa. 

 Nepakankamas finansavimo skyrimas iš vietos savivaldos; 

 Nepalankūs įstatymai bei įsakymai ir jų didelė kaita; 

 Kompetentingų specialistų trūkumas; 

 Nemotyvuoti darbuotojai ir bendrystės nebuvimas; 

 Nemotyvuoti ir / arba piktybiški klientai; 

 Didelė darbuotojų kaita; 

 Pandemijos suvaržymai ir žmonių atsargumas įsitraukti į projektines 

veiklas; 

 Nepalankus kitų institucijų bendradarbiavimas; 

 Neigiamas visuomenės požiūris į pažeidžiamas grupes. 

IV SKYRIUS: STRATEGINĖS IŠVADOS 

Išanalizavus vidinius ir išorinius veiksnius, atlikus SSGG analizę, apklausus bendruomenę bei atsižvelgus į teisinę bazę nuspręsta, kad 

strateginiu veiklos planu siekiama šių esminių pokyčių:  

1) Įvairiomis veiklomis bei paslaugomis priartinti galimybę tėvų globos netekusiam vaikui augti jam tinkamiausioje aplinkoje; 

2) Plečiant paslaugų pasiūlą ir užtikrinant bazinį specialiųjų paslaugų paketą šeimoms; 

3) Dirbti su atvirojo darbo su jaunimu plėtra, kuri būtų naudinga tiek Atviros jaunimo erdvės klientams, tiek kitiems socialines paslaugas 

gaunantiems klientams, nes dažna jaunimo iniciatyva išauga į projektinę veiklą, kuria pridėtinę vertę.; 

4) Esamos ir būsimos infrastruktūros gerinimas, kuri ypatingai susijusi su energetiniu efektyvumu, biudžeto taupymu, žmonių motyvacija 

bei papildomų finansų pritraukimu. 
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V SKYRIUS: ĮSTAIGOS STRATEGIJA 

PIRMAS SKIRSNIS: MISIJA 

Kuriame aukštos socialinės gerovės paslaugų sistemą. 

ANTRAS SKIRSNIS: VIZIJA 

Saugi aplinka mūsų klientams ir ateities kartoms. 

TREČIAS SKIRSNIS: VERTYBĖS 

Bendradarbiavimas. Esame atviri socialiniams partneriams, veikiame vieningai vardan bendro tikslo, dalijamės žiniomis ir patirtimi, 

diskutuojame ir geranoriškai padedame vieni kitiems. 

Atsakingumas. Mes esame atsakingi už savo darbus, sprendimus, savo teikiamų paslaugų kokybę. Dirbame taip, kad galėtume didžiuotis savo 

įstaiga ir jos veikla. 

Pagarba žmogui. Mes tikime, kad žmogus yra svarbiausia vertybė. Siekiame išklausyti ir elgtis be išankstinio nusistatymo. Esame jautrūs kito 

žmogaus situacijai bei tolerantiški, atviri sau ir visuomenei. 

Inovatyvumas. Esame dinamiški ir pasiruošę pokyčiams. Domimės naujovėmis ir siekiame jas pritaikyti savo darbe. Ieškome tobulėjimo 

sričių ir siekiame jas įgyvendinti. 

KETVIRTAS SKIRSNIS: PRIORITETAI 

 Kiekvienas globos netekęs vaikas auga šeimai artimoje aplinkoje.  

 Užtikrintas bazinis specialiųjų paslaugų paketas šeimoms. 

 Naujos atvirojo darbo su jaunimu galimybės.  

 Gerinama vidaus ir išorės infrastruktūra. 
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VI SKYRIUS: STRATEGINIAI TIKSLAI, UŽDAVINIAI 

 

1. Tikslas. Sudaryti sąlygas kiekvienam globos netekusiam vaikui augti šeimai artimoje aplinkoje. 

1) Uždavinys. Tobulinti Globos centro veiklą ir teikiamas paslaugas. 

2) Uždavinys. Globėjų (rūpintojų), įtėvių paieška, Globos centro sklaida ir viešinimas. 

3) Uždavinys. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinimas Mažeikių rajone. 

4) Uždavinys. Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, šeimynos dalyvių ir Globos centro bendruomeniškumo stiprinimas. 

5) Uždavinys. Bendruomeninių vaikų globos namų veiklos ir teikiamų paslaugų tobulinimas. 

2. Tikslas. Užtikrinti bazinį specialiųjų paslaugų paketą šeimoms. 

1) Uždavinys. Didinti šeimos krizių centro teikiamų paslaugų žinomumą Mažeikių rajone. 

2) Uždavinys. Plėsti paslaugas. 

3) Uždavinys. Stiprinti pagalbos šeimai skyriaus specialistų kompetencijas. 

4) Uždavinys. Didinti socialinės priežiūros paslaugas gaunančių šeimų įsitraukimą į prevencines, švietėjiškas veiklas. 

5) Uždavinys. Suteikti laikino atokvėpio paslaugą tėvams auginantiems vaikus su sunkia negalia. 

3. Tikslas. Plėtoti atvirojo darbo su jaunimu galimybes. 

1) Uždavinys. Didinti Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro Atviros jaunimo erdvės skyriaus paslaugų žinomumą ir 

prieinamumą Mažeikių rajone. 

2) Uždavinys. Suteikti savanorystės galimybę Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro Atviros jaunimo erdvės skyriuje. 

3) Uždavinys. Plėsti ir užtikrinti patrauklias atvirojo darbo su jaunimu paslaugas. 

4) Uždavinys. Stiprinti Atviros jaunimo erdvės darbuotojų kompetencijas. 
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4. Tikslas. Gerinti turimą vidaus ir išorės infrastruktūrą. 

1) Uždavinys. Gerinti ryšių infrastruktūrą. 

2) Uždavinys. Gerinti pastatų infrastruktūrą. 

3) Uždavinys. Gerinti socialinę infrastruktūrą. 

4) Uždavinys. Gerinti finansų infrastruktūrą. 

VII SKYRIUS: PROGRAMOS, PRIEMONĖS 

 
STRATEGINIS TIKLSAS 

STRATEGINIS TIKLSAS STRATEGINIS TIKLSAS 
STRATEGINIS TIKLSAS 

Sudaryti sąlygas kiekvienam 

globos netekusiam vaikui augti 

šeimai artimoje aplinkoje 

Užtikrinti bazinį specialiųjų 

paslaugų paketą šeimoms 

Plėtoti atvirojo darbo su jaunimu 

galimybes 

Gerinti turimą vidaus ir išorės 

infrastruktūrą 

PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA 

Vaikų globa Pagalba šeimai Atvirasis darbas su jaunimu Infrastruktūra 

LAUKIAMŲ REZULTATŲ VERTINIMO KRITERIJAI 

Paslaugų teikimo registrų 

duomenų analizė; suorganizuotų 

mokymų, seminarų ar paskaitų 

globėjams, budintiems 

globotojams ir šeimynoms 

skaičius; renginių, kuriuose 

dalyvauta skaičius; facebook 

paskyros „Vaikai yra vaikai. 

Mažeikiai“ matomumo rodikliai; 

suorganizuotų tarpinstitucinių 

Apklausų analizė; vedamas 

teikiamų paslaugų ir paslaugų 

gavėjų registras. 

Jaunimo reikalų departamento 

prie socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos atvirųjų jaunimo 

erdvių lankytojų (14 – 29 m) 

skaičiavimo rekomendacijos; 

apklausų analizė; facebook 

paskyros „Mažeikių atvira 

jaunimo erdvė“ matomumo 

rodikliai. 

Apklausų analizė, pirkimai, projektų 

skaičius, gautas finansavimas.  
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susitikimų skaičius; savipagalbos 

grupių dalyvių skaičius; globėjų 

(rūpintojų), budinčių globotojų, 

įtėvių, šeimynos dalyvių 

įsitraukimo į globos centro 

organizuojamas veiklas skaičius. 

I. PROGRAMA. VAIKŲ GLOBA 

Kodas Strateginis tikslas 1 

01 Sudaryti sąlygas kiekvienam globos netekusiam vaikui augti šeimai artimoje aplinkoje. 

 Strategija įgyvendina Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir 

kokybės priežiūros tvarkos aprašą; Lietuvos pažangos strategiją „Lietuva 2030“; Mažeikių rajono savivaldybės 

2021–2023 metų strateginio veiklos plano Socialinės paramos įgyvendinimo programą. Vaikų globos įstatymą, 

Socialinių paslaugų įstatymą. 

II. PROGRAMA. PAGALBA ŠEIMAI 

Kodas Strateginis tikslas 2 

02 Užtikrinti bazinį specialiųjų paslaugų paketą šeimoms. 

 Programa įgyvendina Mažeikių rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano Socialinės paramos 

įgyvendinimo programą; Atvejo vadybos tvarkos aprašą; Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimą dėl 

kreipimosi dėl socialinių paslaugų, socialinių paslaugų poreikio nustatymo, socialinių paslaugų skyrimo ir mokėjimo 

už socialines paslaugas Mažeikių rajono savivaldybėje tvarkos aprašą; Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir 

darbo ministro įsakymą dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo; Savivaldybės bendro darbo su šeimomis 

organizavimo ir koordinavimo rekomendacijas; Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje 

įstatymą; Lietuvos pažangos strategiją „Lietuva 2030“.  

III. PROGRAMA. ATVIRASIS DARBAS SU JAUNIMU 

Kodas Strateginis tikslas 3 

03 Plėtoti atvirojo darbo su jaunimu galimybes. 

 Programa įgyvendinama pagal viešosios įstaigos Politikos tyrimų ir analizės instituto atliktą analizę „Jaunimo 

politikos įgyvendinimo plėtros Mažeikių rajono savivaldybėje 2021-2023 metais galimybių studija“; Jaunimo reikalų 

departamento (JRD) prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2020 metais Mažeikių rajono savivaldybei 

rekomenduojamas įgyvendinti jaunimo politikos sritis, užduotis ir rezultatų vertinimo kriterijus (rekomendacijos); 

Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą; Atvirų jaunimo centrų ir erdvių koncepciją 

(JRD direktoriaus 2010 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 2V-38-(1.4)); Lietuvos Respublikos jaunimo politikos 
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pagrindų įstatymą; JRD atliktą tyrimą „Jaunimo politikos įgyvendinimo vertinimas 2019 m.“; Lietuvos pažangos 

strategiją „Lietuva 2030“. 

IV. PROGRAMA. INFRASTRUKTŪRA 

Kodas Strateginis tikslas 4 

04 Gerinti turimą vidaus ir išorės infrastruktūrą. 

 Programa įgyvendina Mažeikių rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano Socialinės paramos 

įgyvendinimo programą; Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centro pastato (Laisvės g. 83, Mažeikiai, Mažeikių 

r. sav., unikalus Nr. 6197-9009-7014) išsamaus energijos vartojimo auditą; Nacionalinę energetinės 

nepriklausomybės strategiją bei vidines įstaigos įsivertinimų rekomendacijas (SSGG bei Kokybės įsivertinimo); 

Lietuvos pažangos strategiją „Lietuva 2030“. 

 

 

I. PROGRAMA. VAIKŲ GLOBA 

Tikslas 1. Sudaryti sąlygas kiekvienam globos netekusiam vaikui augti šeimai artimoje aplinkoje. 

Uždavinys Priemonės Atsakingi priemonių 

įgyvendintojai 

Terminai Laukiami rezultatai 

1. Uždavinys. Tobulinti Globos 

centro veiklą ir teikiamas 

paslaugas. 

1.1 Mokymų pagal GIMK 

programą organizavimas. 

Tarnybos atestuotas 

asmuo. 

2021-2023 m.   Padidėjęs globėjų 

(rūpintojų), budinčių 

globotojų, įtėvių, šeimynos 

dalyvių skaičių Mažeikių 

rajone. 

1.2 Pagalbos 

organizavimas ir teikimas 

globojamiems 

(rūpinamiems), 

prižiūrimiems, įvaikintiems 

vaikams. 

Globos koordinatorius 2021-2023 m. Teikta daugiau paslaugų 

globojamiems 

(rūpinamiems), 

prižiūrimiems, įvaikintiems 

vaikams.  

1.3 Pagalbos 

organizavimas ir teikimas 

globėjams (rūpintojams), 

budintiems globotojams, 

šeimynos dalyviams, 

įtėviams. 

Globos koordinatorius 2021-2023 m. Teikta daugiau paslaugų 

globėjams (rūpintojams), 

budintiems globotojams, 

globėjams, šeimynos 

dalyviams, įtėviams. 
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1.4 Teikti psichologinę 

pagalbą globėjams 

(rūpintojams), budintiems 

globotojams, šeimynos 

dalyviams, įtėviams ir jų 

globojamiems 

(rūpinamiems), 

įvaikintiems vaikams. 

Psichologas 2021-2023 m. Padidėjęs psichologinės 

pagalbos prieinamumas. 

 1.5 Mokymų, seminarų ar 

paskaitų organizavimas 

globėjams, budintiems 

globotojams ir šeimynoms. 

Vyr. specialistas 2021-2023 m. Padėta globėjams 

(rūpintojams), budintiems 

globotojams, šeimynos 

dalyviams, įtėviams įgyti 

naujų žinių ir įgūdžių, gautas 

žinias pritaikyti globojant 

(rūpinant)  vaikus. 

2. Uždavinys. Globėjų (rūpintojų), 

įtėvių paieška, Globos centro 

sklaida ir viešinimas. 

2.1 Dalyvauti Mažeikių 

rajono savivaldybės bei 

bendruomenių 

organizuojamuose  

renginiuose. 

Vyr. specialistas 2021-2023 m. Išaugęs globos centro 

teikiamų paslaugų ir veiklos 

žinomumas, informacijos 

apie vaikų globą (rūpybą), 

įvaikinimą  sklaida. 

2.2 Lankstinukų, plakatų 

gamyba bei jų platinimas. 

Globos koordinatorius 2021-2023 m. 

2.3 Talpinti aktualią 

informaciją centro 

internetinėje svetainėje, 

socialinio tinklo 

„Facebook“ paskyroje 

„Vaikai yra vaikai. 

Mažeikiai“, Mažeikių 

rajono savivaldybės 

tinklapyje 

www.mazeikiai.lt, 

regioninėje televizijoje ir 

spaudoje. 

Vyr. specialistas 2021-2023 m. 

3. Uždavinys. Tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo stiprinimas 

3.1 Organizuoti susitikimus 

su Mažeikių rajono 

Vyr. specialistas 2021-2023 m. Dalintasi aktualia 

informacija, organizuota 

http://www.mazeikiai.lt/
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Mažeikių rajone. Savivaldybės 

administracija, Valstybės 

vaiko teisių apsaugos ir 

įvaikinimo tarnybos 

specialistais, 

tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo 

koordinatoriumi. 

daugiau nei anksčiau 

tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo 

susitikimų. 

4. Uždavinys. Globėjų (rūpintojų), 

budinčių globotojų, įtėvių, 

šeimynos dalyvių ir Globos 

centro bendruomeniškumo 

stiprinimas. 

4.1 Savipagalbos grupių 

organizavimas. 

Tarnybos atestuotas 

asmuo, psichologas.  

2021-2023 m. Suformuota nauja 

savipagalbos grupė. 

4.2 Organizuoti renginį 

globėjų dienai paminėti. 

Tarnybos atestuotas 

asmuo, globos 

koordinatorius 

2021-2023 m. Aktyvinti globėjai 

(rūpintojai), budintys 

globotojai, įtėviai, šeimynos 

dalyviai, įtraukiant į globos 

centro organizuojamas 

veiklas.  

4.3 Organizuoti ir pakviesti  

globėjus, budinčius 

globotojus į iškylą. 

Tarnybos atestuotas 

asmuo, globos 

koordinatorius 

2021-2023 m. Suteikta gerų emocijų, 

išaugęs bendradarbiavimas 

bei kurtas artimesnis ryšys su 

globėjais (rūpintojais), 

budinčiais globotojais, 

įtėviais, šeimynų dalyviais. 

5. Uždavinys. Bendruomeninių 

vaikų globos namų veiklos ir 

teikiamų paslaugų tobulinimas. 

5.1 Inicijuoti mokymus 

pagal GIMK programą. 

Tarnybos atestuotas 

asmuo 

2021-2023 m. Visi BVGN darbuotojai 

privalo būti išklausę 

mokymus pagal GIMK 

programą. 

5.2 Pagalbos 

organizavimas ir teikimas 

globojamiems 

(rūpinamiems), 

prižiūrimiems, įvaikintiems 

vaikams. 

Vyr. socialinis 

darbuotojas 

2021-2023 m. Individualaus socialinės 

globos plano peržiūros ir 

pasiektas kliento poreikių 

atliepimas. 

5.3 Teikti psichologinę 

pagalbą BVGN 

darbuotojams ir 

globojamiems 

Psichologas 2021-2023 m. Savalaikiai suteikta visa 

reikiama psichologinė 

pagalba. 
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(rūpinamiems) vaikams. 

5.4 Palydimosios globos 

organizavimas. 

Vyr. socialinis 

darbuotojas 

2021-2023 m. Visi globotiniai yra 

užregistruoti į eilę 

socialiniam būstui gauti. 

Visiems yra atidarytos banko 

sąskaitos. Sulaukus 16 metų 

amžiaus vieną kartą į metus 

Socialinės paramos skyriuje 

organizuojami susitikimai su 

specialistais dėl socialinių 

garantijų sulaukus 

pilnametystės. Įvairių veiklų 

pagalba ugdomi socialiniai 

įgūdžiai 

5.5 Mokymų, seminarų ar 

paskaitų organizavimas 

BVGN darbuotojams 

Direktorės 

pavaduotoja 

2021-2023 m. Kiekvienas BVGN 

darbuotojas išklausė ne 

mažiau nei 16 valandų 

kvalifikacijos tobulinimo 

mokymų per metus.  

 

 

II. PROGRAMA. PAGALBA ŠEIMAI 

Tikslas 2. Užtikrinti bazinį specialiųjų paslaugų paketą šeimoms. 

Uždavinys Priemonės Atsakingi 

priemonių 

įgyvendintojai 

Terminai Laukiami rezultatai 

1. Uždavinys. Didinti 

šeimos krizių 

centro teikiamų 

paslaugų 

žinomumą 

Mažeikių rajone. 

1.1 Atlikti kiekybinį tyrimą apie šeimos 

krizių centro žinomumą. 

Vyr. specialistė 2021 m. balandžio 

mėn. 

Tyrimo rezultatai leis 

procentaliai įvertini šeimos 

krizių centro žinomumą 

Mažeikių rajone. 

1.2 Publikacijų, straipsnių, lankstinukų, 

plakatų rengimas ir platinimas, 

informacijos dalinimasis internete. 

Vyr. specialistė  2022–2023 m. Padidės šeimos krizių centro 

žinomumą ne mažiau kaip 10 

%. 

2. Uždavinys. Plėsti 

paslaugas. 

2.1 Šeimos krizių centras teiks dvišalio 

bendradarbiavimo iniciatyvos paraišką. 

Vyr. specialistė  Nuo 2021 m. 

gegužės mėn. iki 

2022 m. gegužės 

Aktyvių piliečių fondui 

pateikta projekto paraiška, 

praplėstas dvišalio 
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mėn. bendradarbiavimo su šalimis 

donorėmis tinklas.  

2.2 Pateikti paraišką-(as) projektams, 

siekiant įdiegti naujas užimtumo veiklas 

šeimos krizių centre. 

Vyr. specialistė 2021-2023 m. Šeimos krizių centre bus 

teikiama bent viena nauja 

užimtumo veikla, kurią 

finansuos projektas. 

2.3 Pateikti paraišką projektui dėl 

specializuotos pagalbos vykdymo šeimos 

krizių centre. 

Vyr. specialistė 2022–2023 m. Šeimos krizių centro du 

specialistai bus apmokyti teikti 

specializuotą pagalbą. 

2.4 Raštu teikti siūlymus Mažeikių rajono 

savivaldybės administracijos 

tarpinsitucinio bendradarbiavimo 

koordinatoriui dėl pagalbos šeimoms 

paslaugų poreikio užtikrinimo (plėtimo) 

Mažeikių rajone. 

Socialinio darbo 

su šeimomis 

vadybininkė 

2021 m.  Iš pateiktų siūlymų 

savivaldybės administracija 

įsteigs dvi naujas paslaugas 

Mažeikių rajone. 

3. Uždavinys. 

Stiprinti pagalbos 

šeimai skyriaus 

specialistų 

kompetencijas. 

3.1 Pagalbos šeimai programų/ metodų 

mokymai. 

Globos centro ir 

pagalbos šeimai 

skyriaus 

vadovas 

2021-2022 m. Keturi pagalbos šeimai 

skyriaus specialistus bus 

apmokyti naujų programų ar 

metodų kurias vykdys/taikys 

pagalbos šeimai skyriuje. 

4. Uždavinys. Didinti 

socialinės 

priežiūros 

paslaugas 

gaunančių šeimų 

įsitraukimą į 

prevencines, 

švietėjiškas 

veiklas. 

4.1 Organizuoti savitarpio pagalbos 

užsiėmimus. 

Socialinio darbo 

su šeimomis 

vadybininkė 

2021-2023 m. Šeimoms patiriančios 

socialinius sunkumus bus 

sudaryta galimybė dalyvauti 

savitarpio pagalbos grupėse. 

4.2 Organizuoti pozityvios tėvystės 

mokymus socialines priežiūros paslaugas 

gaunančioms šeimoms. 

Socialinis 

darbuotojas su 

šeima 

2021-2023 m. Visoms socialinės priežiūros 

paslaugas gaunančioms 

šeimoms bus sudarytos sąlygos 

dalyvauti pozityvios tėvystės 

mokymuose.  

5. Uždavinys. 

Suteikti laikino 

atokvėpio paslaugą 

tėvams 

auginantiems 

vaikus su sunkia 

negalia. 

5.1 Organizuoti laikino atokvėpio 

paslaugas. 

Šeimos krizių 

centro vyr. 

specialistė 

2021-2023 m. Suteikta laikino atokvėpio 

paslauga organizuojant 

trumpalaikę socialinę globą 

(iki 336 val./m.) vaikams su 

sunkia negalia. 
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III. PROGRAMA. ATVIRASIS DARBAS SU JAUNIMU 

 Tikslas 3. Plėtoti atvirojo darbo su jaunimu galimybes. 

Uždavinys Priemonės Atsakingi 

priemonių 

įgyvendintojai 

Terminai Laukiami rezultatai 

1. Uždavinys. Didinti 

Mažeikių rajono 

šeimos ir vaiko 

gerovės centro Atviros 

jaunimo erdvės 

skyriaus paslaugų 

žinomumą ir 

prieinamumą Mažeikių 

rajone. 

1.1 Bendradarbiauti su miesto ir rajono 

mokyklomis. 
Užimtumo 

specialistė 

(darbui su 

jaunimu) 

2021-2023 m. 

rugsėjo mėn. 

Sudaryti sąlygas Mažeikių 

miesto ir rajono jaunuoliams 

sužinoti apie atvirojo darbo su 

jaunimų principus ir galimybes 

Mažeikių rajone. Pritraukti 

bent 30 unikalių lankytojų. 

1.2 Parengti 2 metų Atvirojo darbo su 

jaunimu Mažeikiuose apžvalgą. 
Užimtumo 

specialistė 

(darbui su 

jaunimu) 

2021 m. lapkričio 

mėn. 

Susisteminta, aiški, patraukli ir 

lengvai prieinama informacija 

apie atvirą darbą su jaunimu 

atskleidžianti geruosius 

pavyzdžius, įgyvendintus 

projektus ir veiklas. 

Dinamiškai didėjantis erdvės 

facebook sekėjų skaičius. 

1.3 Susisiekti su atsakingais asmenimis 

siekiant koreguoti klaidinančią informaciją 

apie Mažeikių atvira jaunimo erdvę 

Jaunimo reikalų departamento puslapyje ir 

Mažeikių rajono savivaldybės 

internetiniame puslapyje (atnaujinti 

informaciją). 

Užimtumo 

specialistė 

(darbui su 

jaunimu) 

2021 m. balandžio 

mėn. 

Tiksli ir lengvai pasiekiama 

informaciją apie Mažeikių 

rajono šeimos ir vaikio gerovės 

centro Atviros jaunimo erdvės 

skyrių. 

1.4 Dalomosios medžiagos (fizinės ir 

virtualios pvz.: plakatai, lankstinukai, 

bukletai, straipsniai) rengimas ir 

platinimas. 

Užimtumo 

specialistė 

(darbui su 

jaunimu) 

2021 – 2023 m. 

Padidinti jaunuolių įsitraukimą 

į atviros jaunimo erdvės 

organizuojamas veiklas bent 20 

proc. 
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2. Uždavinys. Suteikti 

savanorystės galimybę 

Mažeikių rajono 

šeimos ir vaiko 

gerovės centro Atviros 

jaunimo erdvės 

skyriuje. 

2.1 Teikti prašymą Europos solidarumo 

korpusui dėl Erasmus+ savanorių 

pritraukimo į Atvirą jaunimo erdvę. 

Užimtumo 

specialistė 

(darbui su 

jaunimu) 

2022 m. 
Pritraukti du savanorius iš 

užsienio. 

2.2 Vietinė savanorystė. Kurti galimybes ir 

būdus jaunuoliams savanoriauti Atviros 

jaunimo erdvės projektų / renginių metu. 

Užimtumo 

specialistė 

(darbui su 

jaunimu) 

2021-2023 m. 

Į Atviros jaunimo erdvės 

veiklas įtraukti bent po vieną 

savanorį prie projekto. 

3. Uždavinys. Plėsti ir 

užtikrinti patrauklias  

atvirojo darbo su 

jaunimu paslaugas. 

3.1 Skatinti tarpinstitucinį atvirųjų jaunimo 

erdvių ir centrų bendradarbiavimą. 

Užimtumo 

specialistė 

(darbui su 

jaunimu) 

2021-2023 m. 

Skatinti dalintis aktualia 

informacija. Bendradarbiauti ir 

padėti jaunimo darbuotojams 

geriau suprasti besikeičiančius 

jaunimo interesus, įsitraukimo 

galimybes, bendrą jaunimo 

politikos kontekstą. Susipažinti 

su esmine atvirojo darbo 

Žemaitijos regione informacija, 

kryptimis bei nuorodomis, 

kontaktais, kur prireikus 

galima sužinoti papildomos 

informacijos. Į bendrą 

komunikacijos tinklą įtraukti 

bent 4 atvirąsias erdves / 

centrus. 

3.2 Dalyvauti konkursuose rašant projektą 

(-us) siekiant plėsti / gerinti Atviros 

jaunimo erdvės užimtumą. 

Užimtumo 

specialistė 

(darbui su 

jaunimu) 

2021-2023 m. 

Atviroje jaunimo erdvėje per 

tris metus ( nuo 2021 – 2023 

m.) bus vykdomos bent 5 

naujos projektinės užimtumo 

veiklos. 

4. Uždavinys. Stiprinti 

Atviros jaunimo 

erdvės darbuotojų 

kompetencijas. 

4.1 Dalyvauti Jaunimo reikalų 

departamento organizuojamame konkurse 

siekiant gauti jaunimo darbuotojo 

sertifikatą kuriuo siekiama kokybiškų 

darbo su jaunimu paslaugų užtikrinimo ir 

Užimtumo 

specialistė 

(darbui su 

jaunimu) 

2022-2023 m. 
Gauti jaunimo darbuotojo 

sertifikatą. 
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palaikymo. 

 

 

IV. PROGRAMA. INFRASTRUKTŪRA 

Tikslas 4. Gerinti turimą vidaus ir išorės infrastruktūrą. 

Uždavinys Priemonės Atsakingi 

priemonių 

įgyvendintojai 

Terminai Laukiami rezultatai 

1. Uždavinys. 

Gerinti ryšių 

infrastruktūrą. 

1.1 Automobilių stovėjimo aikštelės 

įrengimas. 

Ūkvedė 2021-2022 m. Parengta darbų sąmata ir 

įrengta papildoma įstaigos 

automobilių stovėjimo aikštelė 

Laisvės g. 83, Mažeikiai. 

1.2 Įstaigos vidinės komunikacijos įrankių 

tobulinimas. 

Ūkvedė 2021-2022 m. Ištirti įstaigos vidinės 

komunikacijos iššūkiai ir 

pritaikyti techniniai 

sprendimai. 

1.3 Atnaujinti informacinių sistemų 

techniką. 

Ūkvedė 2021-2023 m. Vykdoma nuolatinė techninė 

priežiūra, remontas ir 

atnaujinimas kompiuteriams, 

telefonams, spausdintuvams ir 

kitiems įrenginiams, kad būtų 

galima kokybiškai atlikti visas 

darbines funkcijas. 

1.4 Atnaujinti autotechniką. Ūkvedė 2021-2023 m. Vykdoma nuolatinė techninė 

priežiūra, remontas ir 

atnaujinimas įstaigos 

autoparkui, kad būtų galima 

kokybiškai atlikti darbines 

funkcijas. 

2. Uždavinys. 

Gerinti pastatų 

infrastruktūrą. 

2.1 Administracinio įstaigos pastato 

renovacija. 

Ūkvedė, 

Apskaitininkė – 

viešųjų pirkimų 

specialistė 

2021-2023 m. Parengti visi reikiami 

dokumentai ir pritrauktos lėšos 

įstaigos pastato renovacijai 

adresu Laisvės g. 83, 

Mažeikiai. 

2.2 Atlikti bendruomeninių vaikų globos Apskaitininkė – 2021 m. Atlikta pastato rekonstrukcija, 
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namų pastato rekonstrukciją. viešųjų pirkimų 

specialistė 

kuri leidžia vykdyti įstaigos 

veiklą bei apsigyventi jos 

klientams Melioratorių g. 4, 

Mažeikiai. 

2.3 Plečiamas įstaigos turimų „Saulės 

elektrinių“ kiekis. 

Projektų 

koordinatorius 

2021-2023 m. Įrengtos naujos ir papildomos 

saulės elektrinės ant Mažeikių 

mieste įstaigos valdomų 

pastatų: Laisvės g. 83, 

Melioratorių g. 4 ir J. 

Basanavičiaus g. 4. 

2.4 Kurti miesto bendruomenės traukos 

objektus. 

Projektų 

koordinatorius 

2021-2023 m. Įstaigos teritorijoje (Laisvės g. 

83) įrengti papildomus traukos 

objektus: bendruomenės sodas 

ir kita. 

3. Uždavinys. 

Gerinti 

socialinę 

infrastruktūrą. 

3.1 Suteikti įstaigos darbuotojams 

galimybę mokytis pagal „EQUIP“ 

programą. 

Direktorės 

pavaduotoja 

2021 m. Paruošti „EQUIP“ programos 

treneriai. 

3.2 Apmokyti įstaigos darbuotojus darbui 

su nukentėjusiais nuo smurto asmenimis. 

Direktorės 

pavaduotoja 

2021-2023 m. Išaugęs įstaigos darbuotojų 

skaičius, kurie yra baigę 

mokymų programas darbui su 

nuo smurto nukentėjusiais 

asmenimis. 

3.3 Kitas papildomas kompetencijų 

kėlimas. 

Direktorės 

pavaduotoja 

2021-2023 m. Surengti įstaigos personalui 

mokymai kompiuterinio 

raštingumo, užsienio kalbos 

tobulinimo ir kitomis 

aktualiomis temomis. 

4. Uždavinys. 

Gerinti finansų 

infrastruktūrą. 

4.1 Pritraukti lėšas iš vietos savivaldos. Direktorė 2021-2023 m. Pritrauktos reikiamos lėšos 

efektyviam įstaigos 

funkcionavimui. 

4.2 Pritraukti lėšas iš projektinių veiklų. Projektų 

koordinatorius 

2021-2023 m. Pritrauktos reikiamos lėšos 

įstaigos projektinėms 

veikloms. 

4.3 Pritraukti lėšas iš kitų finansinių 

šaltinių. 

Direktorė 2021-2023 m. Pritrauktos papildomos lėšos 

įstaigos papildomoms 

veikloms. 
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VIII SKYRIUS: STRATEGINIO PLANO STEBĖSENOS SISTEMA 

Strateginio plano stebėsena atliekama visais lygiais ir viso proceso metu. Plano įgyvendinimo stebėseną vykdo direktorės įsakymu sudaryta 

Strateginio plano stebėsenos grupė, kuri posėdžiauja 2 kartus per metus. Pirmasis posėdis vyksta ne vėliau kaip spalio 15 d., antras – ne vėliau kaip 

gegužės 15 d. Strateginis planas įgyvendinamas rengiant detalius metinius veiklos planus, kurių priemonių įgyvendinimą, jų efektyvumą, darbuotojams 

pavestų užduočių atlikimą stebi ir vertina direktorė ir direktorės pavaduotoja. Strateginio plano stebėsenos grupė kiekvienų metų įgyvendinimo 

ataskaitą pristato iki sausio 15 d. įstaigos direktorei. Gauti rezultatai yra aptariami įstaigos administracijos ir skyrių vadovų susirinkimo metu. 

Aptarimo metu yra pritariama ir / ar koreguojama, sutariama dėl išvadų. Ataskaita pateikiama visai įstaigos bendruomenei internetinėje svetainėje iki 

vasario 1 d. Pasibaigus vertinimo procesui, gali būti tikslinamas strateginio plano turinys. Plano įgyvendinimo rodiklių analizė, pasiekti rezultatai, 

vertinimas fiksuojami pateiktos formos lentelėje (žr. žemiau pateiktą lentelę). 
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STRATEGINIŲ TIKSLŲ PASIEKIMO ANALIZĖS FORMA 

Tikslas 

 

 

(įrašyti tikslo pavadinimą) 

Uždaviniai 
 Planuotas 

pasiekimas 

Pasiektas 

rezultatas  

 Planuoti 

finansiniai 

ištekliai 

Panaudoti 

finansiniai 

ištekliai 

Uždavinys 1  

(įrašyti pavadinimą) 
      

 

Uždavinys 2  

(įrašyti pavadinimą) 
      

 

Uždavinys 3  

(įrašyti pavadinimą) 
      

 

Išvada apie pasiektą 

tikslą 

  

  

  

  Ši forma pildoma kiekvienam strateginiam tikslui. 


