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RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
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2019 m. sausio d. Nr. A Radviliškis
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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsniu 8 dalies 2
punktu, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 30 straipsnio 4 punktu,
Radviliškio rajono savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos darbo reglamentu, patvirtintu
Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. A1131- (8.2) „Dėl Vaiko gerovės komisijos sudarymo“,
t v i r t i n u Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos 2019 metų
veiklos planą (pridedama).
Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorė

Lena Skriptienė, 8 (422) 69 009, lena.skriptiene@radviliskis.lt

Jolanta Margaitienė
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PATVIRTINTA
Radviliškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. sausio d. įsakymu Nr.

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS 2019 M.
VEIKLOS PLANAS
Tikslas – užtikrinti Radviliškio rajono savivaldybėje gyvenančių vaikų gerovę, bendradarbiaujant su vaiko gerovės srityje dirbančiomis
institucijomis ir ugdymo įstaigų vaiko gerovės komisijomis.
Uždaviniai:
1. Užtikrinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą Radviliškio rajono savivaldybėje, įgyvendinant prevencines veiklas.
2. Analizuoti koordinuotai teikiamų paslaugų pasiūlą ir plėtrą Radviliškio rajono savivaldybėje.
3. Suteikti dalykinę, metodinę ir konsultacinę pagalbą prevenciniam darbui organizuoti.
4. Teikti informaciją Radviliškio rajono savivaldybės bendruomenei, kitiems suinteresuotiems asmenims apie kompleksinės, koordinuotos
pagalbos priemones vaikui, tėvams/globėjams/rūpintojams.
Eil.
Nr.
1.

Priemonės pavadinimas

Atsakingi asmenys

Data

Organizuoti Vaiko gerovės komisijos posėdžius.

VGK pirmininkas,
sekretorius
VGK pirmininkas,
tarpinstitucinio
bendradarbiavimo
koordinatorius
VGK pirmininkas,

Pagal poreikį

2.

Organizuoti Vaiko gerovės komisijos narių susitikimus kartu su
priemones vykdančiais asmenimis bei institucijų atstovais dėl kylančių
problemų, įgyvendinant vaiko minimalios priežiūros priemonę.

3.

Organizuoti Vaiko gerovės komisijos narių susitikimus kartu su

Pagal poreikį

Pagal poreikį

Kt. atžymos

2

4.

priemones vykdančių institucijų atstovais bei kitų institucijų atstovais
dėl kylančių problemų teikiant pagalbą vaikams, jų tėvams,
(globėjams).
Koordinuoti ugdymo įstaigų Vaiko gerovės komisijų veiklą, teikti
metodinę pagalbą
ugdymo įstaigų Vaiko gerovės komisijoms.
Bendradarbiauti.

5.

Koordinuoti vaiko gerovės srityje dirbančių institucijų
nevyriausybinių organizacijų tarpusavio bendradarbiavimą.

6.

Teikti pasiūlymus Radviliškio rajono savivaldybės administracijos
direktoriui dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių
tobulinimo ir inovacijų taikymo.
Dalyvauti ugdymo įstaigų Vaiko gerovės komisijų posėdžiuose,
siekiant pagerinti ugdymo įstaigų vaiko gerovės komisijų veiklos bei
priimamų sprendimų efektyvumą.

7.

8.

10.
11.

Inicijuoti taikinamojo tarpininkavimo
Radviliškio rajono savivaldybėje.

(mediacijos)

ir

tarpinstitucinio
bendradarbiavimo
koordinatorius
VGK pirmininkas,
tarpinstitucinio
bendradarbiavimo
koordinatorius
Tarpinstitucinio
bendradarbiavimo
koordinatorius
Vaiko gerovės komisijos
pirmininkas
Vaiko gerovės komisijos
pirmininkas

paslaugą Vaiko gerovės komisijos
pirmininkas,
tarpinstitucinio
bendradarbiavimo
koordinatorius
Organizuoti susitikimą su Panevėžio miesto ir (ar) rajono savivaldybės Vaiko gerovės komisija
administracijos Vaiko gerovės komisija
Organizuoti diskusiją su pagalbą teikiančiomis institucijomis bei Vaiko gerovės komisijos
pagalbos specialistais dėl efektyvios ir veiksmingos pagalbos bei pirmininkas, sekretorius,
veiksmų suderinamumo, esant skubiam atvejui.
tarpinstitucinio
bendradarbiavimo

Pagal poreikį

Pagal poreikį

Pagal ugdymo
įstaigos kvietimą
Pagal poreikį bei
ugdymo įstaigos
vaiko gerovės
komisijos kvietimą
Pagal poreikį

III ketvirtis
Pagal poreikį

3

12.

Susipažinti su Probacijos tarnyboje vykdomomis elgesio keitimo
programomis nepilnamečiams bei suaugusiems asmenims bei aptarti
kitas bendradarbiavimo galimybes.

13.

Ankstyvosios intervencijos programą taikyti kaip vaiko minimalios
priežiūros priemonę asmenims, ne jaunesniems kaip 14 m., kurie turi
problemų dėl psichoaktyvių medžiagų vartojimo, alkoholio vartojimo
(atsižvelgiant į Ankstyvosios intervencijos programos vykdymo
tvarkos aprašo rekomendacijas).
Teikti informaciją visuomenei bei suinteresuotiems asmenims apie
vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių, auklėjimo poveikio
priemonių
įgyvendinimą,
Radviliškio
rajono
savivaldybės
administracijos Vaiko gerovės komisijos veiklą.

14.

15.

Vykdyti grįžusiųjų iš socializacijos centro vaikų adaptacijos ir
integracijos vertinimą.

16.

Organizuoti diskusiją su pagalba vaikui ir šeimai teikiančiomis
institucijomis.

17.

Kartu su Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų
centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyriumi
inicijuoti seminarą/metodinę dieną efektingam darbui su elgesio ir

koordinatorius
Vaiko gerovės komisijos
pirmininkas, sekretorius,
tarpinstitucinio
bendradarbiavimo
koordinatorius
Vaiko gerovės komisijos
pirmininkas, sekretorius
tarpinstitucinio
bendradarbiavimo
koordinatorius
Vaiko gerovės komisijos
pirmininkas, sekretorius,
tarpinstitucinio
bendradarbiavimo
koordinatorius
Vaiko gerovės komisijos
pirmininkas,
tarpinstitucinio
bendradarbiavimo
koordinatorius
Tarpinstitucinio
bendradarbiavimo
koordinatorius,
tarpinstitucinė grupė
Vaiko gerovės komisijos
pirmininkas,
Tarpinstitucinio

Balandžio mėn.

Pagal poreikį

Pagal LR vaiko
minimalios ir
vidutinės priežiūros
įstatyme numatytas
gaires, IV ketvirtis
Pagal poreikį

2019 m.
birželio mėn. /
spalio mėn.
2019 m.

4
emocijų sutrikimus turinčiais vaikais ugdymo įstaigų specialistams,
dirbantiems vaiko gerovės srityje.

18.

Organizuoti susitikimą/diskusiją su ugdymo įstaigų socialiniais
pedagogais, psichologais, spec. pedagogais, mokytojų pagalbininkais
apie šių specialistų darbo specifiką bei ugdymo procese pasitaikančias
problemas ir problemų sprendimo būdu. Naujų dokumentų formų bei
naujų teisės aktų pristatymas.

bendradarbiavimo
koordinatorius,
Radviliškio rajono
savivaldybės švietimo ir
sporto paslaugų centro
Suaugusiųjų ir jaunimo
neformaliojo ugdymo
skyrius
Vaiko gerovės komisijos
pirmininkas,
tarpinstitucinio
bendradarbiavimo
koordinatorius

2019 m.
II pusmetis
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