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Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras veikia:

Nuo 1995 m. vyko vaikų galimybės gyventi biologinėje

ar kitoje šeimoje stiprinimas, o nuo 2007 m. šis procesas

suaktyvėjo. Centre dirbantys specialistai dirba prisitaikydami

prie besikeičiančių socialinių poreikių ir pokyčių šalyje

siekiant vaiko ir šeimos gerovės.

Nuo 2007 m. pagal programą GIMK vykdomas globėjų

ir įtėvių mokymas, konsultavimas (įvadiniai ir tęstiniai

mokymai).

Nuo 2014 įstaiga dirba pagal įgyta licenciją. Licencijos

rūšis: Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė)

likusiems be tėvų globos vaikams, socialinės rizikos

vaikams.



Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro struktūra:

Centre veikia 2 skyriai:

• Vaikų globos skyrius (laikina ir nuolatinė vaikų
globa)

• Paramos šeimai skyrius (stacionarios ir nestacionarios
paslaugos šeimoms, GIMK veikla)

Po Centro „stogu“ įsikūrę:

• VO Gelbėkit vaikus Utenos skyrius (1996 m.)

• Asociacija Utenos apskrities vyrų krizių centras
(2013 m.)

Pagalbą teikia:

• NVO „Viltis“

• „Žiburio” labdaros ir paramos fondas



• administracijos darbuotojai – 5,

• pedagoginiai darbuotojai – 7,

• nepedagoginiai darbuotojai – 3, 

• socialiniai darbuotojai – 15. 

Paramos šeimai ir Vaikų skyriuje esančių klientų 

skaičius yra nuolat kintantis.

Utenos šeimos ir vaiko gerovės centre 

dirba 30 darbuotojų



Vaikų globos skyrius:

2015 m. yra įkurtos 3 bendruomeninio tipo šeimynos

iki 8 vaikų ir 1 trumpalaikės socialinės globos grupė

(vaikams patekusiems į krizinę situaciją 1-2 val.,3

paroms). 2015 m. stacionarių paslaugos gavėjų

vidurkis 24 klientai.

Pagrindinis skyriaus veiklos tikslas – sustiprinus šeimą

sugrąžinti vaiką į biologinę šeimą, o nepavykus surasti

jam kitą (globėjų) šeimą.



Vaikų globos skyrius:

• Bendruomeninio tipo šeimynose yra sudarytos sąlygos

gyventi ir nepilnametėms mamoms su kūdikiais;

• Sulaukusi pilnametystės jauna mama perkeliama gyventi į

Paramos šeimai skyrių, kuriame su specialistų pagalba

toliau tęsia savo socialinių ir motinystės įgūdžių ugdymą;

• Tiek bendruomeninio tipo šeimynų globotinius tiek

Paramos šeimai skyriaus klientus konsultuoja

psichologas, socialinis pedagogas, socialinis darbuotojas,

kuris padeda vaikams, klientams ir specialistų komandai

sėkmingai pasiekti pozityvių pokyčių sprendžiant

iškilusias problemas.



Paramos šeimai skyrius
• Stacionarus šeimų apgyvendinimas (18 vietų, 6 šeimos –

konsultacijos, įgūdžių ugdymas, PT mokymai).

• Nestacionarios paslaugos šeimoms (konsultacijos, 

palaikymas, PT mokymai).

• GIMK veikla (globėjų paieška, reklama konsultacijos 

Centre ir klientų namuose, įvadiniai ir tęstiniai 

mokymai, savipagalbos grupės, sociokultūrinės veiklos).

Darbo valandos atitinka dirbančių klientų poreikį.



Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro 

Paramos šeimai skyrius

• Paramos šeimai skyrius įkurtas 2001 m.

• Pagrindinis darbo tikslas – vykdant tarpžinybinį bendradarbiavimą
teikti stacionarias ir nestacionarias paslaugas į krizinę situaciją
patekusiai šeimai, stiprinant šeimą ir išsaugant galimybę vaikui
augti biologinėje šeimoje.

• Nuo pat šio skyriaus įkūrimo veiklos prioritetais išliko siekis
išsaugoti šeimos vientisumą, pagerinti šeimos gyvenimo kokybę,
palengvinti socialinę naštą, kuri ištinka šeimą įvairių krizių metu,
moterų gerovės kūrimas, kliento atsparumo neigiamai aplinkai
ugdymas ir palaikymas.

• Veikia „vieno langelio principas“ – klientams nereikia vaikščioti po
įvairias įstaigas ir tokiu būdu gauti paslaugas.

• Patogu, kai vaikas, kuriam dažnai dėl tėvų priklausomybių
(trumpalaikio užgėrimo ar kitų priežasčių), reikalinga gauti
stacionarią trumpalaikę socialinės globos paslaugą.



Paramos šeimai skyriaus klientams teikiamos 

paslaugos:

• Pozityvios tėvystės mokymai;

• Šeimos biudžeto planavimas;

• Palydėjimas;

• Palaikymas;

• Mokymas;

• Vaikų priežiūra;

• Pagalbos šeimai procese aktyvus bendradarbiavimas

su nevyriausybinėmis organizacijomis;



Globa ir įvaikinimas

• Centras dalyvavo globėjų (rūpintojų) ir įtėvių

paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir

pagalbos jiems teikimo paslaugų konkursuose.

• Per šį laikotarpį Utenos rajone buvo įsteigtos 6

šeimynos. Nuo 2007 m. vykdomas globėjų ir įtėvių

mokymas pagal programą GIMK.

• Nuo 2016-02-01 Utenos šeimos ir vaiko gerovės

centre įsteigti 2 etatai, jos užima 3 atestuotos soc.

darbuotojos ir 1 psichologė.



Globa ir įvaikinimas

Teikiamos paslaugos :

• Reklama;

• Viešinimas (radijo reklama, reklaminiai produktai, 

miesto šventės ir t.t.);

• Visuomenės švietimas;

• Savipagalbos grupės;

• Konsultacijos Centre ir klientų gyvenamosiose 

vietose (vaikų ir suaugusių, artimųjų);

• Suporavimas;

• Sociokultūrinės veiklos (globėjų šventė).



Globa ir įvaikinimas



Globa ir įvaikinimas



Globa ir įvaikinimas



Utenos rajono globėjų ir įtėvių klubas

• Klubas įsikūręs Šeimos ir vaiko gerovės centro patalpose.

Tai vieta, kur gali susirinkti globėjai, globojami vaikai,

vyksta renginiai, šventės, užsiėmimai.

• Centre sudaryta galimybė gauti “atokvėpio paslaugą“.



Kvalifikacijos kėlimo mokymai

• Nuo 2004 m. Centras yra įgijęs Socialinio darbo 

metodinio centro statusą.

• Turi 3 patvirtintas kvalifikacijos kėlimo programas.

SAVANORYSTĖ



Asociacijos Utenos apskrities vyrų krizių centras 

veiklos tikslai:

• Teikti kompleksinę pagalbą vyrams ir jų šeimų nariams, 

įveikiant psichologines krizes;

• Dirbti (teikti pagalbą) šeimos gerovės srityje;

• Dirbti (teikti pagalbą) mažinant smurto artimoje aplinkoje ir 

visuomenėje apraiškas;

• Dirbti žmogaus teisių gynimo srityje;

• Dirbti skatinant savanorišką veiklą;

• Dirbti (teikti pagalbą) žalingų įpročių, priklausomybės 

prevencijos, sveikos gyvensenos skatinimo srityje. 



Dažniausiai pasitaikančios konsultacijų temos:

• Išsiskyręs su žmona vyras neberanda kontakto su savo vaiku;

• Buvusi žmona neleidžia matytis su vaiku;

• Smurtavęs prieš žmoną vyras prašė pagalbos;

• Smurtavęs prieš vaiką  vyras prašė pagalbos;

• Vedęs vyras sužinojo, kad jo buvusi mergina augina jų bendrą vaiką ir 

teisiasi tėvystę;

• Vyrą iš namų išvarė žmona;

• Kreipėsi ir vyrų, kurie buvo pasiryžę pakelti ranką prieš savo gyvybę.



Bendradarbiavimas projektinėje veikloje:

Utenos apskrities vyrų krizių centras, bendradarbiaudamas su Utenos

šeimos ir vaiko gerovės centru, 2015 metais rengė ir gavo Lietuvos

Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansavimą

dviem projektams:

„Pagalbos vaikui ir jo šeimai kokybės gerinimas Utenos rajone“-

Rezultatai - sustiprinta sunkumų turinčių šeimų ir jaunimo gebėjimai

spręsti šeimos problemas, PT mokymai,teikta pagalba skurdo šeimoje

atvejai, savanoriškos veiklos „Mano dienos tėtis ar mama“.

Projekto metu buvo sudarytos sąlygos šeimoms gauti kokybiškas ir

savalaikes psichologo ir socialinio darbuotojo konsultacijas.



Bendradarbiavimas projektinėje veikloje:

„Smurto mažinimas Utenos rajone“ .

Rezultatai - organizuoti grupiniai užsiėmimai jaunuoliams

vykdant smurto prevenciją, mažinant smurto toleranciją,

seminarų ciklas socialinės rizikos šeimoms “Tėvystės

mokymas“, vesta smurtinio elgesio programa pagal

DADV-dialogas prieš buitinį smurtą, vyko

išvažiuojamosios akcijos į Utenos rajono seniūnijas.

Susitikimų metu kaimiškose bendruomenėse ugdomas

nepakantumas smurtiniam elgesiui, informuojama apie

pagalbos būdus tiek aukai, tiek smurtautojui.



VDC „Draugystė“
• Nuo 2016-04-01 Centro patalpose pradėjo veikti 

VO “Gelbėkit vaikus“ įkurtas  VDC“ Draugystė“. 
Įsteigtas 1 etatas.

• Paslaugas gauna šeimos ir jų vaikai iš Dauniškio
mikrorajono, bei esami ir buvę Centro klientai.

• Centras prie VDC veiklų prisideda ir 
žmogiškaisiais resursais.

• Vidutinis lankytojų skaičius 16-18 asmenų per 
dieną.

• VDC valandos pritaikytos  prie ilgas darbo 
valandas dirbančių asmenų. 



• Maisto banko akcija

• Žmogiškieji resursai

• Smurto grupės Utenos mieste

• Utenos rajono kaimo mokyklų vaikų laisvalaikio 
organizavimas

• Dalyvavimas projektuose (verslumo ugdymas, 
pasirengimo savarankiškam gyvenimui)



2 nevyriausybinės organizacijos įsikūrę Utenos rajono 

biudžetinėje įstaigoje Utenos šeimos ir vaiko gerovės 

centre leidžia:

• natūraliai nustatyti paslaugų poreikį, kurio nepakankamai pajėgi

patenkinti biudžetinė organizacija ir paslaugų teikimas būna

organizuojamas nevyriausybinio sektoriaus.

• Centrui „po savo stogu“ priėmus nevyriausybines organizacijas

paslaugos šeimoms teikiamos „vieno langelio principu“.

• Centro ir nevyriausybinių organizacijų nuolatinis bendradarbiavimas,

paslaugos ir jų plėtra leidžia paslaugas teikti ne tik soc. rizikos

šeimoms, bet ir kitoms šeimoms turinčioms sunkumų (smurto atvejai,

vaikų ir tėvų nesutarimai ir pan.).

• VO „Gelbėkit vaikus“ Utenos skyriaus ir Asociacijos Utenos apskrities

vyrų krizių centras veiklos nėra finansuojamos savivaldybės. Paslaugos

finansuojamos projektinėmis lėšomis



Ateities perspektyvos 2016-2020m.  

• Planuojama nuomoti būstus ir juose įkurti 2 bendruomeninio tipo
šeimynas.

• Centre liks ir plėsis krizių įveikimo grupė, kur bus sudaryta galimybė 
gauti nuoseklią specialistų komandos pagalbą, bus grietai reaguojama į 
krizinę situaciją. 

• Centre sustiprėjusi krizių įveikimo paslauga, trumpalaikis vaikų 
apgyvendinimas.

• Organizuoti trumpalaikes atokvėpio  socialinės globos paslaugas 
globėjams, šeimynoms.

• Mobilios specialistų komandos sukūrimas, kuri vyktų į kaimiškas 
bendruomenes teikiant paslaugų paketą.

• Stiprinti darbą su vaikais ir šeimomis, kuo didesnis nestacionarių 
paslaugų prieinamumas. 

• Plėsti ir vystyti VDC veiklą.


