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ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO GLOBOS CENTRO PADALINIO  

VEIKLOS VIEŠINIMO PROGRAMA 

 

Tikslas - viešinti informaciją apie globos centro vykdomą veiklą, teikiamą pagalbą globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams, 

populiarinant vaiko globą (rūpybą) šeimoje. 

Uždaviniai: 

1. Formuoti teigiamą visuomenės požiūrį apie globą (rūpybą) šeimoje ir įvaikinimą, alternatyvias globos formas; 

2. Skatinti potencialias asmenų grupes tapti globėjais (rūpintojais), įtėviais, budinčiais globotojais; 

3. Informuoti apie savivaldybėje teikiamas paslaugas globėjus (rūpintojus), budinčius globotojus,  įtėvius, šeimynų dalyvius ir jų globojamus 

(rūpinamus), įvaikintus vaikus; 

4. Teikti informaciją apie galimybes tapti vaiko globėju (rūpintoju), įtėviu, budinčiu globotoju, šeimynos steigėju.  

Tikslinė grupė - pirminė (potencialūs globėjai (rūpintojai), budintys globotojai ar įtėviai; esami globėjai (rūpintojai), budintys globotojai ar įtėviai) ir 

antrinė (žiniasklaida, pedagogai, valstybės ir savivaldybių institucijos, NVO, bendruomenės, asociacijos, klubai ir kt.) auditorija. 

 

Priemonės – tai instrumentai ar metodai, kurie padeda įgyvendinti globos centro viešinimo programoje keliamus uždavinius, norint pasiekti 

organizacijos tikslą ir įvykdyti numatytas veiklas. Šioje programoje pagrindinės priemonės: konsultavimas, informavimas, mokymai pagal GIMK 

programą (pagrindiniai, specializuoti, artimųjų giminaičių, tęstiniai), savipagalbos grupės užsiėmimai, seminarai, konferencijos, supervizijos, renginiai, 

gerosios patirties susitikimai/vizitai, dalomoji ir vaizdinė medžiagos (plakatai, lankstinukai, skelbimai, skrajutės, reportažai, straipsniai, video 

filmukai), lauko reklama (stendai, lipdukai), kita atributika (atšvaitai, kalendoriai, lipdukai, magnetukai, skėčiai, marškinėliai, skarelės, liniuotės, 

rašikliai ir kt.). 

 



Informavimo ir viešinimo principai: nešališkumo (informacija grindžiama faktais), prieinamumo (visi tikslinės grupės asmenys gali nevaržomai 

naudotis informacija), aiškumo (informacija pateikiama suprantamai visų tikslinių grupių atstovams), išsamumo (informacija nėra fragmentiška, o 

atskleidžianti visus globos (rūpybos) ir įvaikinimo šeimoje aspektus) ir bendradarbiavimo (viešinimas vyksta tarpinstituciniu lygmeniu). 

 

 

SSGG (stiprybių, silpnybių, galimybių, grėsmių) analizė.1 

 

STIPRYBĖS SILPNYBĖS 

1. Aktyvus esamų globėjų (rūpintojų), įtėvių, šeimynos 

steigėjų ir budinčių globotojų dalyvavimas 

organizuojamuose renginiuose, seminaruose, paskaitose ir 

susitikimuose; 

2. Nuolat leidžiami plakatai, skelbiantys apie globos 

(rūpybos) ir įvaikinimo idėją; 

3. Turimi informaciniai lankstinukai apie globą (rūpybą) ir 

įvaikinimą; 

4. „GIMK Rokiškyje“ www.facebook.com socialinio tinklo 

paskyra ir informacijos  viešinimas jame; 

5. www.rokiskiospc.lt Globos centro skiltis, kurioje 

viešinama aktuali informacija apie globą (rūpybą) rajone; 

6. Vieningas Rokiškio r. tarpinstitucinis požiūris į globą 

(rūpybą) ir įvaikinimą; 

7. Greitas ir savalaikis paslaugų suteikimas. 

1. Finansavimo nebuvimas; 

2. Transporto trūkumas; 

3. Globos centrą reglamentuojančios dokumentacijos trūkumas. 

                                                             
1 SSGG (SWOT) analizės matrica naudojama organizacijos gebėjimo prisitaikyti prie išorinės aplinkos pokyčių vertinimui. Pildant matricą svarbu suprasti ir užfiksuoti, kad silpnosios 
ir stipriosios pusės – tai informacija apie analizuojamą organizaciją, o galimybės ir grėsmės – apie išorinę analizuojamos organizacijos aplinką. 

http://www.facebook.com/
http://www.rokiskiospc.lt/


GALIMYBĖS GRĖSMĖS 

1. Rokiškio socialinės paramos centro ir savivaldybės 

administracijos palaikymas; 

2. Globos centro specialistų aprūpinimas techninėmis 

priemonėmis (baldai, kompiuteriai, telefonai ir kt.); 

3. Globos centro darbuotojų komandos įdarbinimas 

(žmogiškųjų išteklių). 

1. Neigiamas visuomenės požiūris apie globą (rūpybą) ir 

įvaikinimą; 

2. Tam tikrų specialistų (švietimo, sveikatos ar kt.) nesupratimas ir 

bendradarbiavimo stoka globos (rūpybos), įvaikinimo situacijose; 

3. Dažna Globos centro buveinės kaita; 

4. Didėjantis sudėtingų atvejų skaičius (paauglystės laikotarpiu). 

 

 

(Globos centro veiklos viešinimo programos forma)  

Uždaviniai 
(suformuluoti tikslui 
pasiekti, perkeliami iš 
plano uždavinių skilties) 

Numatoma veikla 
(detalus kiekvienos veiklos 
aprašymas) 

Priemonės (instrumentai 

ir metodai, kuriais bus 
įgyvendinama numatoma 
veikla, pvz. socialiniai tinklai, 
spauda, lauko reklama, 
plakatai, įvairūs leidiniai, 

renginiai, projektai ir 
bendradarbiavimas su NVO, 
asociacijomis, klubais, 
visuomenės sveikatos biurais, 
televizija, radijas ir kita) 

Atsakingi 

asmenys  
(pareigų pavadinimas) 

Vykdymo 

laikotarpis  
(pvz. nuolat, I 

ketvirtyje, II 
ketvirtyje, pagal 
poreikį ir pan.) 

Išlaidos  
(nurodyti 
finansavimo šaltinį 
ir sumą Eur, 
reikalingą 
numatomai veiklai 

įgyvendinti) 

Laukiami 

rezultatai 
(kiekybiniai, kokybiniai, 

laiko ir kiti rodikliai) 

 

1. Formuoti 
teigiamą visuomenės 

požiūrį apie globą 

(rūpybą) šeimoje ir  
įvaikinimą, 

alternatyvias globos 

formas 

1.1.  Vykdyti globos 

(rūpybos), įvaikinimo 

viešinimą, reklamą, 

globėjų (rūpintojų), 

įtėvių paiešką, 

gerosios patirties 

vaiko globos 

(rūpybos), priežiūros, 

įvaikinimo srityse 

sklaidą 

1.1.1. Organizuoti 
sociokultūrinius 

renginius globėjams 

(rūpintojams) ir 
įtėviams 

Globos 
koordinatoriai, 

vyr. specialistai, 

atestuoti 
darbuotojai 

Kartą į 
ketvirtį 

Savivaldybė, 0 
Eur 

Suorganizuoti 3-4 
renginiai 

1.1.2 Kurti plakatus, 

informacinius 

lankstinukus ir globos 
(rūpybos) ir įvaikinimo 

temomis 

Vyr. specialistai, 

atestuoti 

darbuotojai 

III ketvirtį Projektas 

„Pagalba 

globėjams 
(rūpintojams), 

budintiem 

globotojams, 
įtėviams, 

Išleista 50 plakatų, 

50 lankstinukų ir 50 

kalendoriukų, 
skelbiančių apie 

globą ir įvaikinimą 



šeimynų 

dalyviams 
teikimas Biržų, 

Pasvalio, 

Kupiškio, 

Rokiškio 
savivaldybėse“, 

0 Eur 

1.1.3. Pristatyti globos 
ir įvaikinimo procesus 

rajono seniūnijose, 

pasidalinti dalomąja 

medžiaga 

Globos 
koordinatoriai, 

vyr. specialistai, 

atestuoti 

darbuotojai 

Nuolat ir 
pagal poreikį 

Savivaldybė, 0 
Eur 

3-iose seniūnijose 
pristatyti globos ir 

įvaikinimo procesus 

(dalyvių skaičius 

atsispindi dalyvių 
sąrašuose) 

1.2.  Gerosios 

patirties susitikimai 

su specialistais, 

dirbančiais globos 

(rūpybos) srityje 

1.2.1. Seminaras ar 

paskaita vaiko globos 
(rūpybos) srityje 

dirbančių specialistų 

Globos 

koordinatoriai, 
vyr. specialistai, 

atestuoti 

darbuotojai 

1-2 kartus 

per metus 

Projektas 

„Pagalba 
globėjams 

(rūpintojams), 

budintiem 

globotojams, 
įtėviams, 

šeimynų 

dalyviams 
teikimas Biržų, 

Pasvalio, 

Kupiškio, 

Rokiškio 
savivaldybėse“, 

0 Eur 

Suorganizuoti 1-2 

seminarus/paskaitas 
specialistams, 

dirbantiems vaiko 

globos (rūpybos) 

sistemoje 

2. Skatinti 

potencialias 

asmenų grupes 

tapti globėjais 

(rūpintojais), 

įtėviais, budinčiais 

globotojais 

2.1. Vykdyti  globėjų 

(rūpintojų), įtėvių 

paiešką 

2.1.1. Pristatyti globos 
ir įvaikinimo procesus 

rajono seniūnijose, 

pasidalinti dalomąja 

medžiaga 

Globos 
koordinatoriai, 

vyr. specialistai, 

atestuoti 

darbuotojai 

Nuolat ir 
pagal poreikį 

Savivaldybė, 0 
Eur 

Suorganizuoti 3-iose 
rajono 

bendruomenėse 

potencialių grupių 

susitikimus 



3. Informuoti apie 

savivaldybėje 

teikiamas 

paslaugas globėjus 

(rūpintojus), 

budinčius 

globotojus,  

įtėvius, šeimynų 

dalyvius ir jų 

globojamus 

(rūpinamus), 

įvaikintus vaikus 

3.1. Aktyviai 

palaikyti ryšį su 

esamais globėjais 

(rūpintojais), 

įtėviams, šeimynų 

dalyviais, budinčiais 

globotojais 

3.1.1. Skambinimas 

telefonu arba vizitų 
šeimose metu apie 

rajono naujoves, 

aktualias globėjams 

(rūpintojams), įtėviams, 
budintiems globotojams, 

šeimynų dalyviams 

Globos 

koordinatoriai, 
vyr. specialistai, 

atestuoti 

darbuotojai 

Kiekvieną 

mėnesį 

Savivaldybė, 0 

Eur 

Kiekviena globėjų 

(rūpintojų), įtėvių, 
šeimynos dalyvių, ir 

budinčių globotojų 

šeima bus informuota 

apie aktualias 
naujienas ir 

pasikeitimus 

3.2. Vykdyti globos 

(rūpybos), įvaikinimo 

viešinimą, reklamą, 

globėjų (rūpintojų), 

įtėvių paiešką, 

gerosios patirties 

vaiko globos 

(rūpybos), priežiūros, 

įvaikinimo srityse 

sklaidą 

3.2.1. Sukurti 
informacinius 

lankstinukus  

Vyr. specialistai, 
atestuoti 

darbuotojai 

Kartą į 
ketvirtį 

Savivaldybė, 0 
Eur 

Sukurti 4 skirtingi 
lankstinukų variantai 

informuojantys apie 

globą (rūpybą), 

įvaikinimą, šeimynų 
steigimą, tapimą 

budinčiais 

globotojais 

3.2.2.  Seminaras ar 

paskaita globėjams 

(rūpintojams), įtėviams, 

budintiems globotojams 
ir šeimynų dalyviams 

Vyr. specialistai, 

atestuoti 

darbuotojai 

1-2 kartus 

per metus 

Projektas 

„Pagalba 

globėjams 

(rūpintojams), 
budintiem 

globotojams, 

įtėviams, 
šeimynų 

dalyviams 

teikimas Biržų, 

Pasvalio, 
Kupiškio, 

Rokiškio 

savivaldybėse“, 
0 Eur 

Suorganizuoti 1-2 

seminarus/paskaitas 

globėjams 

(rūpintojams), 
įtėviams, budintiems 

globotojams ir 

šeimynų dalyviams 

4. Teikti 

informaciją apie 

galimybes tapti 

vaiko globėju 

(rūpintoju), įtėviu, 

4.1. Vykdyti  globėjų 

(rūpintojų), įtėvių 

paiešką 

4.1.1. Pristatyti globos 

ir įvaikinimo procesus 

rajono seniūnijose, 
pasidalinti dalomąja 

medžiaga 

Globos 

koordinatoriai, 

vyr. specialistai, 
atestuoti 

darbuotojai 

Nuolat ir 

pagal poreikį 

Savivaldybė, 0 

Eur 

3-iose seniūnijose 

pristatyti globos ir 

įvaikinimo procesus 
(dalyvių skaičius 

atsispindi dalyvių 

sąrašuose) 



 

 

 

budinčiu 

globotoju, 

šeimynos steigėju 

4.1.2. Pristatyti globos 

ir įvaikinimo procesus 
rajono seniūnijose, 

pasidalinti dalomąja 

medžiaga 

Globos 

koordinatoriai, 
vyr. specialistai, 

atestuoti 

darbuotojai 

Nuolat ir 

pagal poreikį 

Savivaldybė, 0 

Eur 

Suorganizuoti 3-iose 

rajono 
bendruomenėse 

potencialių grupių 

susitikimus 

4.2.  Vykdyti globos 

(rūpybos), įvaikinimo 

viešinimą, reklamą, 

globėjų (rūpintojų), 

įtėvių paiešką, 

gerosios patirties 

vaiko globos 

(rūpybos), priežiūros, 

įvaikinimo srityse 

sklaidą 

4.2.1. Sukurti 
informacinius 

lankstinukus  

Vyr. specialistai, 
atestuoti 

darbuotojai 

Kartą į 
ketvirtį 

Savivaldybė, 0 
Eur 

Sukurti 4 skirtingi 
lankstinukų variantai 

informuojantys apie 

globą (rūpybą), 
įvaikinimą, šeimynų 

steigimą, tapimą 

budinčiais 

globotojais 


