
PANEVĖŽIO ALGIMANTO BANDZOS 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ GLOBOS NAMAI



VAIKŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL 
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 Kūdikių skyrius

 Mokyklinio amžiaus šeimynos

Bendruomeninės šeimynos



TIKSLAS
Parengti vaiką savarankiškam gyvenimui ir             

integracijai visuomenėje

• užtikrinant teikiamų socialinių paslaugų 

kokybę

• sudarant vaikui artimas šeimos aplinkai 

gyvenimo sąlygas, atitinkančias jo amžių, 

sveikatą ir brandą 

• dirbant su vaiku ir jo šeima

• bendradarbiaujant su kitomis institucijomis 



TEIKIAMOS PASLAUGOS

• Socialinis darbas, socialinės paslaugos

• Sveikatos priežiūros paslaugos

• Ankstyvosios korekcijos paslaugos

• Vaikų su negalia specialusis ugdymas

• Savarankiškumo ir saviraiškos ugdymas

• Laisvalaikio organizavimas ir užimtumas

• Mokymo įstaigų diferencijavimas

• Projektinės ir prevencinės veiklos

• Vaikų ir darbuotojų skatinimo programa. 



Gyvenimas globos namuose ir 

bendruomeninėse šeimynose

















Veiklos kampeliai







Virtuvėlės ir valgomieji













Vaikų kambariai







Mūsų augintiniai







Vaikų pasiskirstymas mokyklose

Vidurinės mokyklos Gimnazijos Specialiojo ugdymo      

mokyklos

Profesinio rengimo   

centrai



VAIKŲ UŽIMTUMAS

• Globos namuose

• Bendrojo lavinimo mokyklose

• Specializuotose mokyklose

• Neformaliojo ugdymo būreliai mieste



Lauko žaidimų aikštelė







Lauko krepšinio aikštelė



Turnyro atidarymas



Tinklinio aikštelė



Sporto salė



KREPŠINIO KOMANDA



FUTBOLO KOMANDA



Sunkiosios ir lngvosios atletikos 

sportininkai



Palaikymo komanda



Laisvalaikis gamtos apsuptyje





Projektinės veiklos



Vaikų meninis ugdymas













VAIKŲ SKATINIMO PROGRAMA





Taip mes švenčiam gimtadienius











Visada laukiame svečių



STIPRIOSIOS PUSĖS

• Kompetentinga aukštos kvalifikacijos specialistų komanda

• Atitinkantis poreikius vaikų ir darbuotojų pasiskirstymas 

šeimynose

• Vaikų užimtumas

• Bendradarbiavimas su institucijomis ir miesto bendruomene



Gerą savijautą globos namuose 

lemia: (2015 metų tyrimo duomenimis)

• fizinis ir psichologinis saugumas; 

• geras mikroklimatas; 

• geri globotinių ir darbuotojų santykiai;

• draugiški santykiai tarp pačių globotinių;

• graži aplinka, naujų technologijų diegimas;

• galimybė puoselėti savo asmenybę, ugdyti 

talentus.



VYKDANT REFORMĄ

Iššūkiai ir pokyčiai

Galimybės ir pavojai

Ateities perspektyvos



NUMATOMOS PASLAUGOS

• Atokvėpio paslauga

• Ankstyvoji vaikų korekcija ir rabilitacija

• Dienos užimtumo centras

• Metodinis centras

• Palydimoji globa



DĖKOJAME  UŽ  DĖMESĮ


