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darbas 12 val.  

Paskirtis(tikslas, 

uždaviniai) 

 

Socialinės rizikos šeima – tai šeima, kurioje narių bendradarbiavimas ir 

emocinis bendravimas yra sutrikę ir kurios neigiama aplinka neskatina 

sveiko ir produktyvaus asmenybės augimo ir vystymosi. Tokios šeimos 

nesugeba tenkinti vaiko emocinių ir fizinių reikmių, be to, bendravimo 

būdas tokiose šeimose žymiai apriboja vaiko galimybes išreikšti poreikius 

ir jausmus(Darbo su socialinės rizikos šeimomis metodinės 

rekomendacijos, 2003, Nr. A1-207). 

Pagal 2003 m. išleistą LR SAD Ministro įsakymą (Nr. A1-207) dėl darbo 

su socialinės rizikos šeimomis nurodoma, kad  šeimoje kylanti problema 

dažniausiai yra kompleksinė problema, reikalaujanti tarpdisciplininio 

požiūrio. Priėmus šį  įstatymą, specialistai, teikiantys pagalbą socialinės 

rizikos šeimoms įpareigoti kurti ir vystyti tarpdisciplinines komandas, 

sprendžiančias socialinės rizikos šeimų problemas. Pirminės sveikatos 

priežiūros plėtros koncepcijoje (2007, Nr. V-717) taip pat siekiama aprėpti 

dvi sudėtingas veiklos sritis – sveikatos priežiūrą ir socialines paslaugas. 

Koncepcijoje nurodoma, jog būtinagerinti bendradarbiavimą tarp skirtingų 

sektorių: sveikatos priežiūros bei socialinių paslaugų teikėjų bei 

„rekomenduoti savivaldybėms įtraukti šeimos gydytojus į savivaldybių 

parengtų sveikatos ir socialinių problemų sprendimo programų rengimą ir 

įgyvendinimą.“ 

Tarpdisciplininė komanda (šeimos gydytojas, socialinis darbuotojas, 

bendruomenės slaugytoja, šeimos nariai ir kt.) visapusiškai įvertinusi 

šeimos padėtį, rizikos vaikų saugumui veiksnius ir pozityvias šeimos ir jos 

narių stipriąsias puses, kartu su šeima turėtų sudaryti veiksmų planą – 

paslaugų rinkinį, kuris reikalingas tai konkrečiai šeimai, kad būtų 

užtikrintas pakankamas vaikų saugumas, pakankamai kokybiškas šeimos 

funkcionavimas ir būtina šeimos gerovė. 

Ši mokymų programa skirta suburti pilotines tarpdisciplinines komandas 

PSP srityje, teikiančias pagalbą socialinės rizikos šeimoms.  

Programos uždaviniai: 

 Aptarti komandos su socialinės rizikos šeimomis poreikį ir teisinį 

kontekstą pirminės sveikatos priežiūros srityje; 

 Praktinių užsiėmimų metu išbandyti komandos formavimo ir 

vystymo principus sprendžiant socialinės rizikos šeimų 

kompleksines problemas; 

 Apibūdinti konkrečiam atvejui reikalingos komandos sudėtį ir 

savo vaidmenį joje; 

 Modeliuoti tarpdisciplininę komandą, analizuojant konkrečius 



socialinės rizikos šeimų atvejus. 

Tikslinė grupė Šeimos gydytojai, socialiniai darbuotojai,bendruomenės slaugytojai 

 

Turinys(programos 

sudedamosios dalys, 

temos, užsiėmimo 

pobūdis: teorija, praktika, 

savarankiškas darbas) 

 Tarpdisciplininės komandos darbą, teikiant pagalbą socialinės 

rizikos šeimoms PSP sistemoje, reglamentuojančių teisinių 

dokumentų apžvalga;(teorija 1 val., praktika 1 val., savarankiškas 

darbas 1 val.) 

 Socialinės rizikos šeimos samprata, etiologija, tipai, pagalbos 

ypatumai; vaikas socialinės rizikos šeimoje; (teorija 2 val., praktika 

2 val., savarankiškas darbas 1 val.) 

 Kliento įvertinimas:vaiką žalojančio elgesio skalė (prieraišumas ir jo 

sutrikimai, smurto rūšys ir požymiai); (teorija 2 val., praktika 2 

val., savarankiškas darbas 2 val.) 

 Tarpdisciplininės komandos formavimo ir vystymo galimybės ir 

poreikis, sprendžiant socialinės rizikos šeimų problemas; (teorija 1 

val. praktika 2 val., savarankiškas darbas 1val.) 

 Komandos formavimo ir vystymo principai, sprendimų priėmimas 

komandoje; (teorija 2 val., praktika2 val., savarankiškas darbas 3 

val.) 

 Darbo su socialinės rizikos šeima veiksmų plano sudarymas ir jo 

įgyvendinimas; (teorija 1val., praktika 2 val., savarankiškas darbas 

2 val. ) 

 Konkrečių socialinės rizikos šeimų atvejų analizė ir pagalbos 

proceso modeliavimas. (teorija 1val., praktika 3 val., savarankiškas 

darbas 2 val.) 

Mokymosi medžiaga Padalomoji medžiaga mokymų dalyviams, pateikiama popierine forma. 

Mokymosi metodai  Paskaita, darbas grupėse, vaidmenų žaidimai, atvejo analizė, diskusijos, 

focus grupė, introvizija, refleksija, video medžiagos peržiūra, savarankiška 

užduotis tarpdisciplininėms komandoms. 

Savarankiška užduotis: pasibaigus pirmiems dviem mokymų etapams 

kiekviena susibūrusi pilotinė tarpdisciplininė komanda (šeimos gydytojas, 

socialinis darbuotojas bei bendruomenės slaugytojas) sudarysveiksmų 

planądarbo su konkrečia socialinės rizikos šeima ir jį įgyvendins.  

Pasiekimų vertinimas Paskutinio susitikimo metu kiekviena pilotinė tarpdisciplininė komanda 

žodžiu ir raštu pristato veiksmų planądarbo su konkrečia socialinės rizikos 

šeima beiaptaria šio veiksmų plano įgyvendinimą.Pristatosavo 

tarpdisciplininės komandos vaidmenis, įvertina 

bendradarbiavimonaudingumą bei sunkumus sprendžiant socialinės rizikos 

šeimų problemas. 

Išduodamas dokumento 

tipas 

Kvalifikacijos tobulinimo 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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