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Vadovaudamasi K
(toliau - Komisija) 2016 m.
2016 m. vasario 5 d. isakvm
direktoriaus 2011 m. vasario
administracijos Vaiko eero
Komisijos veiklos ataskait4

1. Komisija per metus organizavo 24 posedhius, kuriuose mq. posedZiuosedaugiausia svarstyta klausimq, susijusiq su minimalios ir vidutivaikams bei kompleksiskai t"'.i#o, pagalbos skyrimu ikimo "*?#h::bt*;
inimalios ar
galbos skyri
problemq, s

1'1' PosedZiq metu svarsty 36 vaikq e^lgesio (isiq 11 vaikq gyvena vaikqglobos namuose' 14 vaikq gyvena t seimose). 28 vaikams buvo skirtos minimaliosprieZiDros priemonds' 5 vaikams del nebuvimo sios priemones neskirtos. 3 vaikamspo skirtq minimalios prieZi[ros priemoniq, kurios buvo nlveiksmingos, ,kirto, vidutines prieZi'rospriemones' I5 viso 2016 m. vidutines pii.ziuro, priemone skirta 6 vaikams, 1 vaikui vidutinesprieZiDros priemone pratgsta.

9s__pr.ieZiUros priemonds buvo neveiksmingos, todel del
i Klaipe do s miesto s avival dyb e s admini struJi.; o r air.r.iori,+

sys buvo svarstomas po kelet4 kartrl, jiems minimalios prieZiuros

priemones, vaikams buvo teikiam#3i:;ii:fi ?:nffi"ffiJemis' 
pasr"

- ZT,logopedo - 2, r pedagogo - 3, psichi atro _ 6mokykl4, 23 vajkai
dalyvauti ivairiose p

Del leidimo skirti minimr
miesto apylinkes i.ir-a: r+ i::3151*kreiptasi iKlaipedos

,mone s'JH:,'#' ffi,T]l,: IiX[',;l"lpriemones' 14 vaikq buvo praSoma nustatyti buvimo laik4 namuose, apriboti bendravim? su neigiam4itakq darandiais asmenimis' 1 prasymas del minimalios prieziuros priemonds skyrimo nebuvotenkintas.
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Gavus teismo leidim4 skirti vaikui vidutines prieZiDro buvoSiuos vaikq socializacijo, ."nt u* Kurro uuitrl ,o;iuiiru.ilo, 2, Ksocializacijos centr4 - 2, Veliudioniq vaikq socializacifis centr4 kq so

:ff1i3- 
1. Pratgsta vidutines prieZiuros prianone 1 vaikui, gyven kq so

pra5ymus del minim
tevai - 18, vaikq globos nama
skyrius -1. Daugiausia buvo
teises paZeidimq, pamokq
vie5ose vietose, mokyklos

Komisijai s

Priemoniq vykdymo. Dros

1.2. posedZiq :
Visipra5ymai buvo pateikti Vaiko 

^rL^ -^L__-- _1 , I ams skirtos minetos priemones, gvaikams kompleks i Skai teikiam a p agalb anebuvo skirta.
Komisijai svarstyti b

vykdymo. t4vaikqataskaltos; lmpleksiskai 
teikiamos pagalbos

1.3. Komis ija oryanizu rlemones teko koreguoti.

ugdymo centr4, kuriam" Komis -Buvo vykstama i ,,DiemedZio"

luii191ais .rg..io'ir. 
"-o"i3f ,-- ,*::l1i:9i*"-a centre su vaikais,

Lenkijos Respublikor Co.rio I ge:.qa patifiimi buvo vykstamai

e iKraiped4 3'ifiu'Ti'3;ii'#Li'';.fr1'l1l
rzykstama i E psichikos sveikatos centrus.rtazimiero Si

departamento prie socialines
,,Antidiskrimancij os,
kontroles departame e mokymuose ,,psichoprevencijos politikos
vartojimlunr.rty.roriosinterven.o"ro."r:;*tJrtilt:ilt;?rfJfi 

?'miesto visuomenes sveikatos biuro 'organ 
izuojJmame semirra." ,

, istaigose,,.

rpinstitucinis bendradarbiavimas
oms savivaldybeje: iSslkiai ir

pavaduotojq ugdymui metodiniar ' Ikimokykliniq istaigq direktoriq
"Vaiko gerovds komisijos veikla

OS,
Klaipedos Ievos Simonaitytes mokyklos direktoriui kreiptis iiq del mokytojo padejejo .iuto ,t.iei_o.

VS{ Klaipedos vai
itacijos paslaugq
abako ir alkoholi

imo centrq ir erdviq 2015 m.
revencija, Narkotikq, tabako ir

m. vykdytos veiklos, susijusios su suomend:s sveikatos biurq 2015

PosedZiuose buvl aptart: o prevencija'

Respublikos Seirno2016m. kovo itucijq gauti ra5tai: Lietuvos
ugdymo istaigose;! Lietuvos Res mokiniq teises.i saugi4 aplink4

nes prieZiDros istatymo Nr. X_
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1238 pakeitimo istatymo projektas, L s Svasario 11 d. raStas Nr. SR-_s49,,Del k :,: 2016 m.
Svietimo ir mokslo. ministerilo r"lirc Ju| publikos
kovojant su patydiomis Lieiuvos ugdymo istaigose,,, Lietuvos aplinkos
ministro' Lietuvos Respublikos socialinel ;pd;;; ir;'#;;inistro 2016 m.."ro:ou,Jiftllisakymas Nr' v-735lA t-+sg,,Del Svieti-o it;;k;io Linir,ro ir sociarines apsaugos ir darbo ministro
;:l?,fr"'l,.l'lf#t"-3u,*,1|3' 

-- -- vrlvrv r''r 
rrivaromo ikimokykrinio ugdymo

apsaugos ir darbo ministro, Lie. Lietuvos Respublikos soclalines
Svietimo ir mokslo -lnirirq I ;os ministro, Lietuvos Respublikos

isakymas N, ar 362tv_ei6t t- 
Ti'i;:1L3113 t"ii.JJ:Jl.t
2016 m.liepos 14 d. raStas Nr.

kontroles departament o 2016 m.3-8)-1691 ,,Der tarptautines kovos .u nu*o-anija ir narkotikrl", Narkotikq, tabako ir arkoholio t orrt otJ. deparlament o 2016 m.
savivaldybiq (4'3-8)-2131 

"Del ter't1 itraukim
apklausos ikit
m. rugsejo 29
vaikams ir jaunimui,,, Lietuvo
reikalq ministro bei Lietuvos Re
d. isakymas Nr.- I-327llv-rc1 rbo ministro 2015 m. gruod1io 77
tyrimo ir tarpinstitucinio bendra ls auKrl nustatymo, ikiteisminio

Buvo teikti sitlymai limo".
problemoms sprgsti.., ,,bdl i
socializacijos
atskaitos: Lie
Lietuvos Res
(gyventoj q) politikos strategij os

fgyvendinant Lietuvos
statistine 

-informacija S"i.ii". utines prieZiDros istatym4, teikta
priemoniq igy"."ai"ima Klaifl, tmalios ir vidutines prieziuros
informacijamokyklq.o"iutirrii- lyvendinimo nuolat buvo teikta

1.6' Komisi;or rru.iui Jul . 
miesto gyventojams'

Akademiniq r.ikuf.l taryboje, 
--. itose komisrjose, darbo grupese:

prekybos Zmonemis koordinavi Pagalbos nukentejusiems- nuo
artimoje
_ saugus

mokinio
e ir prie5mokyklinese grupese
komisijoje, darbo grup .e 

aet
tatymo, Vaikq vasaros poilsio
s per kDno kultDr4 ir soorta

ro sudarytoje darbo grupeje o" ,?:Tfi:?"l"Jril#;.Jl1'"?,'f;
o.

i5 bendrojo ugdyrno
eftinta mokyklq vaiko
analizav o vaiko geroves

namuose, mokymosi, lankomumo mtl, gyvenandiq vaikq globos
mendacijas istaigq vadovams.
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Taip pat buvo atliktas vertin ugdymo mokyklose del mokiniq
ustatymo ir mokyklos darbo su
mokyklos nelankandiq mokiniq
i, priskirti skiltims,,Gyvenamosios
rekomendacijos, kaip Zymeti MR
u kitomis institucijomis del vaikq

1.8. Komisijai labai svr re tik vaikams, bet ir tevams bei
vykdytos programos tevams:

la tevams ir aukletojams,,, buvo
buvo teikiamos tarnybos specialistq

emocriq sutrikimq, bendravimo, mokymosi, patyeiq i, ,'''rrto,nimo ir augimo problemq. 359 vaikims taip pat buvo teiktos
S.

Komisija protokoliniu pavedimu buvo ipareigojusi Klaicentr4 0rganizuoti seminarus mokytoju.r, a'i.uu.rii.l-. ,u u
ais. Klaipedos pedagogq Svietimo
. suorganizuoti 9 seminarai mineti
hologams, socialiniams
avickiene, N. SaSilki na.

.. (K. Daugela, Vilnius);
taikymas, dirbantiems

ova); ,,Mokytojq padejejq veikla

o kviesti j.aunimo garantijq iniciatyvos igyvendinimo proj ektosupaZindino su projekto veikla,- prisiate bendradartia,ri-o
dirbant su priklausomybiq turindiq 

"r#ff!:,T:1:1,::jtot4 
"Piktnaud Liivimoalkoholiu freve;;^ij",

Del komisijos veiklos efekiyvinimo bendradarbiauta ir diskutuota su Kauno miesto, KelmesSilutes, Jurbarko tuionq tuiuriJyui,l ud-i.rirrru.i:.1;,u";is, Klaipedo, uirro,,'.nes sveikatos biuru,Klaipedos priklausomybes ligrl centru, nuolat konsultuoti ugdymo istaigq vadovai, pagalbosspecialistai.
Bendradarbiauta su Klaipedos. 

.apskrities vyriausiojo policijos komisariato vadovais del
rT,$;l}rtlili',Iili,J.ffiu,l' 

o'"oladarbiavimo sdililil po pohcljos rerormos , organizuoti 3

Dal
galimybes, ritarime del bendradarbiavimo

papildyta d bendradarbiavimo, Komisija

grobos fl i"i:pTJib;:i-ur r,rmiesto vaikq

ivairau ka ovais,,Del globotiniqpadaromq

s plane veiklas otgarnzavo Siuos prevencinius renginius,
,,Laimingas vaikas - sveika

kime viltimi gyventi,,, skirlas
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tos. Del visq vaikq, kuriems nenustatytos
skyriq del pagalbos nustatant nesimokymo

kslinga:

igudZiq mokymo priemong tiems tevams, kurie

orguni.u:jilJ:'"-$rffit:1'L: 
pagatbq mokvklq vaiko seroves komisijoms ir lankyris jq

2'3' otganizuoti mokymus mokyklq vaiko geroves komisijq pirmininkams del smurtoidentifikavimo atvejq

, smurto ir patydiq srityse prevenciniq programq

kelimo seminarus socialinio emocinio ugdymo,

Komisijos pirmininke
Virginij a Kazakauskiene

Edita Kudinskiene, tel. (g 46) 39 61 59,er. p. Edita.Kucinskiene@klaipeda.lt


