
PRIEDAS 1 

 

 

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO  PROGRAMOS APRAŠO FORMA 
 

Programos pavadinimas  Alternatyvių  pakeičiamosios vaikų globos formų diegimas socialinio 

darbo praktikoje  

Rengėjas(-ai) 

 

Doc. dr. Dalija Snieškienė 

Kodas / Registracijos 

numeris  

Suteikiamas neformaliojo švietimo programų komitetui patvirtinus 

programą. 

Apimtis kred. 

ir/ arba trukmė val. 

 1 kreditas / 40 val. 

 

Paskirtis (tikslas, 

uždaviniai) 

 

 Vaikų globos sistemos Lietuvoje pokyčių reikalingumas akcentuojamas 

daugelyje tyrimų bei nuolatos JT vaiko teisių komiteto rekomendacijose apie 

Vaiko teisių įgyvendinimą Lietuvoje.  Programa yra pilnai inovatyvi, todėl, 

kad joje socialiniai darbuotojai ir paslaugų organizatoriai yra 

supažindinami su pasaulyje palitusiomis, bet Lietuvoje nenaudojamomis 

pakeičiamosios vaikų globos formomis bei mokomasi jas planuoti ir kurti 

kasdieninėje praktikoje nuo mikro iki makro lygmens. 

Programos tikslas: plėtoti socialinių darbuotojų žinias apie pasaulyje 

paplitusias alternatyvias vaikų pakeičiamosios globos formas ir tobulinti 

inovacijų diegimo praktikoje gebėjimus. 

Uždaviniai:  

1. Apibūdinti esamą vaikų globos sistemą, jos efektyvumą ir atitikimą 

Vaiko teisių reikalavimams; 

2. Susipažinti su galimomis  pakeičiamosios vaiko globos sistemos 

alternatyvomis ir aptarti galimybes pradėti įgyvendinti jas 

praktikoje; 

3. Parengti projektinį pasiūlymą savo darbo praktikoje bent vienos 

vaiko globos sistemos alternatyvos įgyvendinimą mikro, mezo ir 

makro lygmenyse; 

4. Reflektuoti savo pasirengimą inovacijų kūrimui, nešimui ir 

įgyvendinimui savo praktikoje, bei poreikį tolimesniam 

kompetencijos gerinimui. 

5. Gerinti bendruosius darbo grupėje ir komandoje bei viešo kalbėjimo  

gebėjimus 

 

Tikslinė grupė  Socialiniai darbuotojai, dirbantys  vaiko ir šeimos gerovės srityje: 

socialiniai darbuotojai dirbantys su rizikos grupės šeimomis,  Vaiko teisių 

apsaugos skyrių darbuotojai, socialinio darbo organizatoriai seniūnijose, 

vaikų globos namų socialiniai darbuotojai ir vadovai. 

Turinys (programos 

sudedamosios dalys, 

temos, užsiėmimo pobūdis: 

teorija, praktika, 

savarankiškas darbas) 

 Programa susideda iš teorijos -13 val., darbas grupėse -18 val. ir 9 val.  

savarankiško darbo. 

Temos:  

1. Esamos vaikų globos sistemos Lietuvoje efektyvumas ir atitikimas JT 

Vaiko teisių konvencijai (4, 5 val.) – 2 val.  teorija, praktikos 

aptarimas grupėse - 2, 5 val.  

2. Pakeičiamosios vaikų globos formų alternatyvos: jų taikymas, 

efektyvumas, atitikimas teisiniams reikalavimams (7 val.) – 2,5 val. 

teorija,  savarankiškas darbas – 2,5 val., darbas grupėse - 2 val. 

3. Alternatyvių globos formų pasirinkimas ir galimybės įgyvendinti  jas 

praktikoje  (5 val.) – 2 val. teorija, 3  val. grupinis darbas. 

4.  Inovatyvios vaiko globos formos projektinio pasiūlymo plano 

parengimas (18 val.)  – 4 val. teorija , 6 val. savarankiškas darbas, 6 



val. grupinis darbas, pristatymas grupei 2 val. 

5. Asmeninio pasirengimo įgyvendinti planą pasirengimas: turimos ir 

reikalingos kompetencijos, ištekliai ir galimybės (4,5 val.) – 2 val. 

individuali refleksija, 2,5 val. grupinė refleksija.    

 

Mokymosi medžiaga Planavimo poreikius atitinkanti medžiaga bus pateikta elektronine Ppt. 

versijomis, taip pat ir teorinė paskaitų medžiaga, kuri bus pristatyta 

pateikiama Ppt. Versijoje . Medžiaga remiasi šiais šaltiniais: 

Garret P. M.  (2003) Remaking social work with children and families. A 

critical discussion on the „modernization“ of social care. London and New 

York: Routledge ( padalomoji medžiaga) 

Snieškienė D. (2001)Vaiko globa šeimoje kaip socialinis veiksmas. Daktaro 

disertacija.  VDU,   (padalomoji medžiaga) 

. 

Sagatys G.  (2006) Vaiko teisė į šeimos ryšius: Europos žmogaus teisių ir 

pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos įgyvendinimas Lietuvoje., Vilnius: 

Vaga ( Padalomoji medžiaga) 

Šivickytė A. , Žydžiūnaitė V.  (2008) Laikinųjų globėjų patirtys bendraujant 

su globojamo vaiko tėvais. / Socialinis darbas. Patirtis ir metodai. Nr. 1., 

VDU ( padalomoji medžiaga). 

Žalimienė L. (2007) Vaikų socialinės globos kokybė ir jos vertinimas. 

Vilnius: SADM ( padalomoji medžiaga). 

. 

Mokymosi metodai  Darbas grupėse, atvejo studija, diskusija, projektų metodas, individualios 

refleksijos užrašai, darbo pristatymas grupei (konferencija). 

Pasiekimų vertinimas  Individuali užduotis, kuri bus inovacijos diegimo projektinis pasiūlymas,  

parengtas mažose grupelėse  ir jo pristatymas visai grupei diskusijoms. 

Kompetencijų kėlimo plano pasirengimas, atlikus savo kompetencijų, 

susijusių su inovacijos įgyvendinimu, įsivertinimą, kuris pristatomas 

individualiai vadovui. 

Mokymosi rezultatai 
(tikėtini gebėjimai, kuriuos 

įgis programą baigęs 

asmuo) 

Baigę programą dalyviai gebės:  

 Apibūdinti esamą vaikų globos sistemą ir jos gerinimo būtinybę; 

 Parinkti įvairias dar Lietuvoje netaikomas pakeičiamoisos vaikų 

globos formas, kaip alternatyvas labiau atitinkančias vaiko teises; 

 Įvertinti savo darbo lauke alternatyvių globos formų taikymo 

galimybes ir reikalingas kompetencijas; 

 Parengti planą bent vienos naujos pakeičiamosios vaiko globos 

formos įgyvendinimui savo darbo aplinkoje; 

 Įsivertinti savo kompetencijas inovacijų planavimui ir diegimui; 

  Geriau komunikuoti darbo grupėje ir komandoje bei viešai ir 

argumentuotai kalbėti; 

  



Išduodamas dokumento 

tipas  

 Baigus programą išduodamas plėtoti pakeičiamosios vaikų globos formas 

konkrečiose socialinų paslaugų teikimo praktikose socialinių darbuotojų 

kompetenciją  liudijantis pažymėjimas. 

Asmuo kontaktams  Socialinio darbo kompetencijų centro vadovė Roberta Motiečienė 

Tel.:8-648 56399, el. p. r.motieciene@sgi.vdu.lt  
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