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Vadovaudamasis  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  administracijos  vaiko  gerovės  komisijos
darbo reglamento, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m.
rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. AD1-1997 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Vaiko
gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento tvirtinimo“, 8.1. papunkčiu,

t v i r t i n u  Klaipėdos miesto  savivaldybės administracijos  vaiko gerovės
komisijos 2019 metų veiklos planą (pridedama).

Savivaldybės administracijos direktorius Saulius Budinas

Elektroninio dokumento nuorašas



PATVIRTINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus  
įsakymu Nr. .

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VAIKO GEROVĖS
KOMISIJOS 2019 M. VEIKLOS PLANAS

Tikslas – užtikrinti savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų gerovę, bendradarbiaujant su
vaiko gerovės srityje dirbančiomis institucijomis ir mokyklų vaiko gerovės komisijomis.

Uždaviniai:
1. Užtikrinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą įgyvendinant prevencinę veiklą.
2. Koordinuoti vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimą ir vykdyti stebėseną.
3. Analizuoti koordinuotai teikiamų paslaugų pasiūlą ir plėtrą savivaldybėje.

Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas Atsakingi asmenys Data

1. Organizuoti vaiko gerovės komisijos posėdžius Vaiko  gerovės
komisijos pirmininkė

Pagal poreikį

2. Teikti  informaciją  visuomenei,  kitiems
suinteresuotiems  asmenims  apie  vaiko
minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių ir
auklėjamojo poveikio priemonių įgyvendinimą,
Vaiko gerovės komisijos veiklą

Vaiko  gerovės
komisija

Pagal poreikį

3. Organizuoti  Vaiko  gerovės  komisijos  narių
susitikimus kartu su priemones vykdančiomis,
bei  kitomis  susijusiomis  institucijomis  dėl
kylančių problemų teikiant pagalbą vaikams ir
jų tėvams (globėjams)  

Vaiko  gerovės
komisija

Pagal poreikį

4. Teikti  metodinę  pagalbą  mokyklų  vaiko
gerovės komisijoms

Vaiko  gerovės
komisija

Pagal poreikį

5. Dalyvauti  mokyklų  vaiko  gerovės  komisijos
posėdžiuose, siekiant pagerinti mokyklų vaiko
gerovės komisijų veiklos efektyvumą

Vaiko  gerovės
komisija

Pagal poreikį

6. Organizuoti pasitarimus su institucijomis bei jų
specialistais  dėl pagalbos teikimo vaikams bei
jų tėvams (globėjams)

Tarpinstitucinio
bendradarbiavimo
koordinatorius

Pagal poreikį

7. Vykdyti  teisės  pažeidimų,  narkotinių  ir
psichotropinių  medžiagų  vartojimo,  smurto,
nusikalstamumo,  kitų  socialinės  rizikos
veiksnių stebėseną

Tarpinstitucinio
bendradarbiavimo
koordinatorius

Nuolat

8. Inicijuoti ankstyvosios intervencijos programos
(14-21 metų asmenims) vykdymą

Pedagoginė
psichologinė  tarnyba,
Visuomenės  sveikatos
biuras,
Tarpinstitucinio
bendradarbiavimo
koordinatorius

Pagal poreikį

9. Organizuoti  mokymus  specialistams,
dirbantiems  su  vaikais,  turinčiais  elgesio  ir
emocijų sutrikimus

Vaiko  gerovės
komisija,  Švietimo
skyrius,  Pedagogų

Nuolat
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švietimo  ir  kultūros
centras

10. Telkti  visas  mieste  esančias  organizacijas,
skatinti  jų  bendradarbiavimą  teikiant  pagalbą
bei vykdant prevencinę veiklą

Vaiko  gerovės
komisija

Nuolat

11. Inicijuoti  prevencinių  priemonių,  naujų
prevencinių programų diegimą

Vaiko  gerovės
komisija

Nuolat

12. Inicijuoti  Vaikų  apsaugai  sukurtos  platformos
S.M.A.R.T. tėvystė naudojimą įstaigose

Vaiko  gerovės
komisija

Nuolat

13. Koordinuoti  socialinės  integracijos  veiklos
plano  įgyvendinimą,  vaikui  grįžus  iš  vaikų
socializacijos centro

Tarpinstitucinio
bendradarbiavimo
koordinatorius

Pagal poreikį

14. Atlikti  analizę  ir  parengti  ataskaitą  apie
minimalios  ir  vidutinės  priežiūros  priemonių
įgyvendinimą,  rezultatus  suvesti  į  Švietimo
informacinės sistemos duomenų bazę (ŠVIS)

Tarpinstitucinio
bendradarbiavimo
koordinatorius

Sausis

15. Organizuoti  pasitarimą  su  nevyriausybinėmis
neformaliojo  švietimo  įstaigomis  dėl  vaikų
užimtumo

Tarpinstitucinio
bendradarbiavimo
koordinatorius

Sausis

16. Organizuoti metodinę dieną Klaipėdos regiono
tarpinstitucinio  bendradarbiavimo
koordinatoriams  apie  pagalbos  teikimo
galimybes Klaipėdos mieste  

 Tarpinstitucinio
bendradarbiavimo
koordinatorius

Sausis

17. Susipažinti su Lietuvos jūrų muziejaus Delfinų
terapijos  centro  specialistais  dėl  teikiamų
paslaugų  bei  dėl  galimybės  vaikams
savanoriauti Lietuvos jūrų muziejuje 

Vaiko  gerovės
komisija

Sausis

18. Organizuoti  susitikimą  su  Lietuvos  Šaulių
sąjungos  atstovais  bei  Lietuvos  kariuomenės
karo  prievolės  ir  komplektavimo  tarnyba  dėl
bendradarbiavimo  sustiprinimo,  vykdant
prevenciją Klaipėdos mieste

Vaiko  gerovės
komisija

Vasaris

19. Organizuoti  pasitarimą su vaikų socializacijos
centrais  dėl  pagalbos  teikimo  ir
bendradarbiavimo  galimybių,  kai  vaikui
skiriama vidutinės priežiūros priemonė

Tarpinstitucinio
bendradarbiavimo
koordinatorius

Vasaris 

20. Organizuoti diskusiją su pagalbą teikiančiomis
institucijomis  bei  pagalbos  specialistais  dėl
efektyvios pagalbos ir veiksmų suderinamumo,
esant kriziniam atvejui 

Vaiko  gerovės
komisija

Vasaris

21. Organizuoti išplėstinį Vaiko gerovės komisijos
posėdį vaikų globos namų, vaikų dienos centrų
darbuotojams,  socialiniams  darbuotojams,
atvejo vadybininkams, mokyklų vaiko gerovės
komisijų  pirmininkams  dėl  bendradarbiavimo
su  policijos  pareigūnais,  vaiko  teisių
specialistais,  pristatyti  globos  centro  naujai
atsiradusias veiklas 

Vaiko  gerovės
komisija

Vasaris

22. Dalyvauti  Klaipėdos  šeimos  centro  ir  tėvų
organizuojamame  renginyje  „Update!
#bendrystė“

Vaiko  gerovės
komisija

Vasaris

23. Organizuoti  susitikimą  su  Klaipėdos Klaipėdos pedagoginė
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pedagoginės  psichologinės  tarnybos
specialistas dėl pagalbos vaikams, patyrusiems
seksualinę prievartą

psichologinė  tarnyba,
Tarpinstitucinio
bendradarbiavimo
koordinatorius

24. Aptarti  bendradarbiavimo  galimybes  su
Rietavo,  Neringos,  Alytaus  miesto,  Klaipėdos
rajono   tarpinstitucinio  bendradarbiavimo
koordinatoriais ir vaiko gerovės komisijomis

Tarpinstitucinio
bendradarbiavimo
koordinatorius

Kovas,
balandis,
gegužė,
rugsėjis

25. Organizuoti  susitikimą  su  socialiniais
pedagogais dėl efektyvios pagalbos teikimo

Tarpinstitucinio
bendradarbiavimo
koordinatorius

Kovas

26. Organizuoti  supervizijas  Savivaldybės
administracijos vaiko gerovės komisijai

Vaiko  gerovės
komisija

Kovas

27. Organizuoti  diskusiją  su  profesinėmis
mokyklomis  dėl  bendradarbiavimo  galimybių
ir  pagalbos  teikimo  vaikams  bei  metodinės
pagalbos vaiko gerovės komisijoms

Tarpinstitucinio
bendradarbiavimo
koordinatorius

Kovas

28. Organizuoti  susitikimą  su  Klaipėdos
universiteto  atstovais  dėl  bendradarbiavimo
galimybių stiprinimo

Vaiko  gerovės
komisija

Balandis

29. Organizuoti  pasitarimą  su  Klaipėdos  miesto
šeimos  centru  dėl  šeimų  įtraukties  į  bendras
veiklas

Tarpinstitucinio
bendradarbiavimo
koordinatorius

Balandis

30. Organizuoti  diskusiją  „Veiksmingas
bendradarbiavimo tinklas Klaipėdos mieste“

Tarpinstitucinio
bendradarbiavimo
koordinatorius,
Atviros  jaunimo
erdvės

Balandis 

31. Organizuoti susitikimą su Klaipėdos apylinkės
prokuratūros  atstovais  dėl  bendradarbiavimo
galimybių efektyvinimo

Vaiko  gerovės
komisija

Gegužė

32. Organizuoti  diskusiją  dėl  efektyvios  pagalbos
šeimoms su atvejo vadybininkais

Tarpinstitucinio
bendradarbiavimo
koordinatorius,
Socialinės  paramos
skyrius,  BĮ  Klaipėdos
miesto šeimos ir vaiko
gerovės centras

Gegužė

33. Susipažinti  su  Klaipėdos  Respublikinės
ligoninės  Vaikų  psichiatrijos  skyriaus
specialistų teikiamomis paslaugomis vaikams ir
jų tėvams

Klaipėdos
Respublikinės
ligoninės  Vaikų
psichiatrijos  skyrius,
Tarpinstitucinio
bendradarbiavimo
koordinatorius

Birželis

34. Organizuoti  diskusiją  su  medikais  dėl
bendradarbiavimo galimybių bei bendro darbo
strategijos

 Sveikatos  skyrius,
Tarpinstitucinio
bendradarbiavimo
koordinatorius

Rugsėjis

35. Organizuoti  susitikimą  dėl  pagalbos  teikimo
šeimoms,  kurių  vaikai  patiria  smurtą,  su
Klaipėdos  apskrities  vyriausiojo  policijos

Klaipėdos  apskrities
vyriausiojo  policijos
komisariato Klaipėdos

Spalis
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komisariato  Klaipėdos  miesto  policijos
komisariato pareigūnais

miesto  policijos
komisariato
pareigūnai,  Socialinės
paramos  skyrius,
Tarpinstitucinio
bendradarbiavimo
koordinatorius

36. Organizuoti  susitikimą  su  Valstybės  vaiko
teisių  apsaugos  ir  įvaikinimo  tarnybos  prie
Socialinės  apsaugos  ir  darbo  ministerijos
Klaipėdos  apskrities  vaiko  teisių  apsaugos
skyriaus  Klaipėdos  miesto  skyriaus
specialistais

Valstybės  vaiko teisių
apsaugos ir įvaikinimo
tarnybos  prie
Socialinės apsaugos ir
darbo  ministerijos
Klaipėdos  apskrities
vaiko  teisių  apsaugos
skyriaus  Klaipėdos
miesto  vaiko  teisių
apsaugos  skyrius,
Tarpinstitucinio
bendradarbiavimo
koordinatorė

Spalis

37. Inicijuoti  užsienio  šalių  partnerių  paiešką  dėl
paslaugų plėtros ir gerosios patirties sklaidos

Vaiko  gerovės
komisija

Spalis

38. Susipažinti  su  Probacijos  tarnyba  dėl
vykdomos  elgesio  keitimo  programos
suaugusiems  bei  nepilnamečiams  bei  kitų
bendradarbiavimo galimybių

Vaiko  gerovės
komisija

Lapkritis

___________________________
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