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2021 metais vykdytos veiklos
"KAUNO RAJONO BENDRUOMENINIAI ŠEIMOS NAMAI"
Nuo 2017 m. liepos mėn. sėkmingai tęsiamos projekto "Kauno rajono bendruomeniniai šeimos
namai" veiklos.
Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę
Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“. Projektu „Kauno rajono
bendruomeniniai šeimos namai“ siekiama sudaryti sąlygas Kauno rajone gyvenančioms šeimoms
gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos, siekiant įgalinti
šeimą įveikti iškilusias krizes.
2021 metais buvo pravesta 3 pozityvios tėvystės mokymų grupės tėvams, auginantiems įvairaus
amžiaus vaikus. Taip pat vyko 1 tėvų paramos grupė (Šeimos klubas) po pozityvios tėvystės mokymų.
Karantino metui buvo skaitomos 7 nuotolinės paskaitos tėvams pagal jiems aktualias temas.
Pravesta emocijų pažinimo ir raiškos grupė vaikams, turintiems elgesio-emocijų sutrikimų.
Psichologo – psichoterapeuto konsultacijomis pasinaudojo 202 asmenų.
Šeimoms taip pat teikiamos mediacijos, pedagogo, socialinio darbuotojo konsultacijos.
Per 2021 m. gyvai ir nuotoliu paslaugos suteiktos 325 asmenims.

„PASLAUGOS BESIRŪPINANTIEMS VAIKO GEROVE“
2021 m. jau penktus metus iš eilės sėkmingai įgyvendintas Lietuvos Respublikos Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos finansuotas projektas „Paslaugos besirūpinantiems vaiko gerove“.
Buvo įgyvendintos šios veiklos:
Seminaras Globos centrų specialistams. „Bendravimo su globojamu vaiku ypatumai“.
Mokymai buvo pravesti 1grupei, kurioje dalyvavo 15 dalyvių. Mokymų trukmė 8 val. Globos
centrų darbuotojai buvo supažindinti su ryšio mezgimo ir bendravimo su globojamu vaiku ypatumais
ir metodais, tai padėjo jiems geriau suprasti tėvų globos netekusių vaikų poreikius bei teikti reikalingą
pagalbą vaikams ir juos globojančioms šeimoms.
Intervizijos tarnybos atestuotiems asmenims. 1 intervizijų grupė. Dalyvavo 8-10 tarnybos
atestuotų asmenų. Vyko 5 užsiėmimai po 4 val., iš viso 20 val. Atestuoti asmenys turėjo galimybę
aptarti sudėtingus atvejus bei situacijas darbe, pasidalinti jausmais, patirtimi, problemų sprendimo
būdais.
Supervizijos BVGN darbuotojams. 2 supervizijų grupės. Dalyvavo po 6 vienos Kauno m.
bendruomeninių vaikų globos namų šeimynos (komandos) darbuotojus. Vyks 5 susitikimai po 3 val.,
iš viso 30 val. Supervizijos padėjo pagerinti bendravimą ir bendradarbiavimą tarp komandos narių ir
komandos darbo efektyvumą.
Seminaras BVGN darbuotojams apie darbą komandoje. 4 mokymų grupės. Dalyvavo po 5-6
vienoje Socialinės globos namų „Vija“ šeimynoje (komandoje) dirbančius darbuotojus. Vienos
grupės mokymų trukmė 9 val.(Vyko 3 susitikimai po 3 val.) Iš viso pravesta seminaro valandų - 36
val. Dalyviai įgijo jiems reikalingų žinių apie darbą komandoje, lavino komandinio darbo įgūdžius.
Seminarai globėjams (rūpintojams), įtėviams, budintiems globotojams, šeimynų dalyviams.
Įvyko 2 grupiniai susitikimai po 3 val., kuriuose dalyvavo po 8-10 globėjų (rūpintojų), įtėvių,
budinčių globotojų, šeimynų dalyvių Iš viso 6 val. Dalyvavimas seminaruose padėjo įgyti reikalingų
žinių, pasidalinti patirtimi, stiprinti kompetencijos jausmą.
Globos ir įvaikinimo viešinimas. Įstaigos internetinėje svetainėje, facebook paskyroje buvo
nuolat atnaujinama informacija apie VŠĮ „Darnūs namai“ veiklą, paslaugas globėjams. Buvo
viešinamos įgyvendintos veiklos. Visuomenė gavo daugiau informacijos apie globą ir įvaikinimą,
tikėtina, kad gauta informacija šeimas paskatins apsispręsti tapti globėjais ar įtėviais, o globėjus bei
įtėvius kreiptis pagalbos, kai šeimoje kyla sunkumų.
Globėjų (rūpintojų), įtėvių, globos centrų darbuotojų konsultavimas, informavimas.
Konsultacijos buvo teikiamos nuolat, pagal poreikį. Paslaugos buvo teikiamos įstaigoje, klientų
namuose, telefonu bei elektroninėmis ryšio priemonėmis. Buvo suteikta virš 90 konsultacijų,
informavimo paslaugų globėjams ir įtėviams.

24 val. POZITYVIOS TĖVYSTĖS ĮGŪDŽIŲ LAVINIMO PROGRAMOS MOKYMAI
SOCIALINIAMS DARBUOTOJAMS IR PSICHOLOGAMS

Paramos šeimai centras „Darnūs namai“ 2018 metais parengė pozityvios tėvystės įgūdžių
lavinimo programą „Sėkminga tėvystė“, kuri Socialinių paslaugų priežiūros departamente buvo
patvirtinta kaip socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo programa - SD20180109.
Programos trukmė 24 val. (teoriniai mokymai – 10 val., praktiniai mokymai – 14 val.)
Programos tikslas – ugdyti socialinių darbuotojų įgūdžius taikyti pozityvios tėvystės „Sėkminga
tėvystė“ programą tėvams ir globėjams.
Uždaviniai:
Suteikti žinių apie pozityvią ir saugią tėvystę skirtingais vaikų amžiaus tarpsniais.
Suprasti kaip nustatyti vaikams ribas, įtvirtinti gerą elgesį, ar keisti netinkamą vaikų elgesį.
Paskatinti gerus santykius tarp tėvų ir vaikų.
Suteikti žinių kaip užkirsti kelią (rimtoms) problemoms auginant vaikus.
Lavinti socialinių darbuotojų įgūdžius dirbant individualiai ir vedant pozityvios tėvystės
įgūdžius tėvų/globėjų grupėse.
6. Suteikti žinių kaip skatinti tėvus/globėjus dalintis patirtimi, idėjomis ir problemų sprendimais
grupėje.
1.
2.
3.
4.
5.

Programos įgyvendinimo rezultatai:
Socialiniai darbuotojai (kiti specialistai, dirbantys su šeimomis) turės žinių apie pozityvią ir saugią
tėvystę skirtingais vaikų amžiaus tarpsniais.
Socialiniai darbuotojai supras kaip nustatyti vaikams ribas, įtvirtinti gerą elgesį, ar keisti netinkamą
vaikų elgesį.
Programos dalyviai gebės paskatinti gerus santykius tarp tėvų ir vaikų.
Socialiniai darbuotojai turės žinių kaip užkirsti kelią (rimtoms) problemoms auginant vaikus.
Socialiniai darbuotojai įgys įgūdžių dirbti individualiai ir vesti pozityvios tėvystės įgūdžius
tėvų/globėjų grupėse.
Programos dalyviai turės žinių kaip skatinti tėvus/globėjus dalintis patirtimi, idėjomis ir problemų
sprendimais grupėje.
Išklausęs mokymus pagal šią programą asmuo žinos:
•
•
•
•
•

kaip vesti pozityvios tėvystės mokymų grupes įvairaus amžiaus vaikų tėvams.
kaip atpažinti ir valdyti skirtingas emocijas, susijusias su tėvyste, dirbant individualiai ir
grupėje.
kaip duoti pozityvų grįžtamąjį ryšį tėvams.
kaip sukurti pozityvią ir saugią atmosferą grupėje.
Kaip konsultuoti tėvus pozityvios tėvystės temomis individualiai.
Kiekvienais metais šie mokymai vedami 1-2 specialistų grupėms.

2021 m. šios programos mokymai pravesti dviems specialistų grupėms. Iš viso naujas
kompetencijas 2021 m.. įgijo 23 specialistai.
INTENSYVIOS KRIZIŲ ĮVEIKIMO PAGALBOS VAIKAMS, TURINTIEMS EMOCIJŲ
IR ELGESIO SUTRIKIMŲ IR / AR KITŲ SUNKUMŲ, IR / AR JŲ ŠEIMOS NARIAMS,
PASLAUGOS

2021 m. pagal paslaugų pirkimo sutartį su Kauno m. savivaldybe buvo numatytos teikti šios
intensyvios krizių įveikimo vaikams, turintiems emocijų ir elgesio sutrikimų ir/ar kitų sunkumų,
ir/ar jų šeimos nariams paslaugos:
1. 1.Psichologo konsultacijos vaikams ir / ar sisteminės šeimos konsultacijos
2. Socialinio darbuotojo konsultacijos vaikui ir / ar šeimai

3. Šeimos mediacijos paslaugos
4. Priklausomybės konsultavimo paslaugos
5. Savitarpio paramos grupių vaikams vedimas
6. Savitarpio paramos grupių tėvams, įtėviams, globėjams, rūpintojams vedimas
Įvertinus paslaugų gavėjų poreikius ir bendradarbiaujant su Kauno .m. Socialinių paslaugų
centru 2021 m. pagal šį pirkimą buvo teikiamos šios paslaugos:
1. Psichologo konsultacijos vaikams - 135 val.
2. Socialinio darbuotojo konsultacijos vaikui ir / ar šeimai - 342 val.
3. Priklausomybės konsultavimo paslaugos - 15 val.

