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 GLOBOS CENTRO 2022 M. VIEŠINIMO VEIKLŲ PLANAS 

 

BENDROJI INFORMACIJA 

Už viešinimo veiklas atsakingo asmens vardas, 

pavardė, el. pašto adresas ir tel.nr. 

Lina Kvitkauskienė, tel. 8 667 48665, el. p. lina.kvitkauskiene@varenosspc.lt. 

2021 m. viešinimui skirtas biudžetas Eurais (iš 

savivaldybės ir kt. šaltinių) 

1400 

Biudžetas, planuojamas GC viešinimui 2022 m. 1400 

 Gyventojų skaičius savivaldybėje 20 840 (2020 metų duomenys) 

Budinčių globotojų skaičius 1 (plano sudarymo metu 1, tačiau numatoma, jog 2022 m. bus 2-3 budintys globotojai) 

Giminystės ryšiais susijusių globėjų (rūpintojų) 

skaičius 

15 

Šeimynų skaičius 0 

Globėjų (rūpintojų) skaičius  26 

Budinčių globotojų, sutinkančių duoti interviu 

vardai, pavardės, kontaktai (tel., el. p.) 

Lina Pulkina, tel. 8 618 27860 

Lionė Petrušienė, tel. 8 68617141, el p. lione.petrusiene@gmail.com 

 

AMBASADORIAI ir PARTNERIAI  

mailto:lina.kvitkauskiene@varenosspc.lt


      
Konkrečiai įvardinkite bent 3 partnerius (organizacijos, vietiniai verslai, gerbiami bendruomenės nariai, lyderiai, gydytojai, politikai ir pan.), su kuriais 

bendradarbiaujate bei sieksite bendradarbiauti 2022 m. viešinant globos centro veiklą.  

Prie kiekvieno įvardinkite pasirinkimo priežastį ir tikslą, ką planuojate su jais nuveikti ateinančiais metais. 

Partneriai: 

1. Marcinkonių seniūnijos socialinio darbo organizatorė, Varėnos socialinių paslaugų centro socialinė darbuotoja darbui su šeimomis ir 

globėja Danutė Stankūnienė, kuri viešina savo veiklą renginiuose, straipsniuose ir kt. 

2. Varėnos Šv. arkangelo Mykolo parapijos kunigas, daugelio žmonių autoritetas, mišių, renginių metu skelbs teigiamą požiūrį į vaikų globą 

(rūpybą); 

3. Varėnos „Ryto“ progimnazija, kurioje bus skelbiamas piešinių konkursas (3 pasakoms apie globą). 

4. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla, kurioje bus skelbiamas piešinių konkursas (3 pasakoms apie globą). 

5. Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija, kurioje bus skelbiamas piešinių konkursas (3 pasakoms apie globą). 

6. UAB „Varėnos pienelis“, prisideda dovanomis globėjams, teikia paramą švenčių metu. 

7. Varėnos r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, įgyvendinamais projektais, veikla galės prisidėti prie šiaurietiško ėjimo ir kt.  

Ambasadoriai: 

8. Varėnos socialinių paslaugų centro direktorė Dovilė Barčiukienė- gerbiama, žinoma bei aktyviai veiklose dalyvaujanti Varėnos gyventoja, 

kuri prisideda prie globos centro viešinimo renginių, visuotinių akcijų metu, kasdieninėje veikloje; 

9. Alfonsas ir Viktorija Rameikai, globėjai su kuriais buvo rengiami vaizdo siužetai, sulaukę didelio dėmesio, peržiūrų skaičiaus. 2022 

metais dalyvaus Globos centro veiklų viešinime. 

10. Jovita ir Juozas Samauskai, globėjai su kuriais buvo rengiami vaizdo siužetai, sulaukę didelio dėmesio, peržiūrų skaičiaus. 2022 metais 

dalyvaus Globos centro veiklų viešinime. 

 

SSGG analizė (šioje lentelėje analizuokite TIK su komunikacija ir viešinimu susijusius dėmenis) 

STIPRYBĖS (Kokie organizacijos gebėjimai, jos patirtis ar aplinkybės 

yra palankios, stiprinančios galimybę pasiekti komunikacinių tikslų 

stipriosios organizacijos pusės (savybė, būdas, ištekliai – juos 

paaiškinti)) 

SILPNYBĖS (Kokios organizacijos VIDINĖS savybės (turima patirtis ar esamos 

aplinkybės) trukdo siekti užsibrėžtų komunikacinių tikslų (darbuotojai, jų kaita, 

vidaus tvarka, žinių stoka, biudžetas ir kt.)) 

1. Varėnos globos centras turi kontaktą su žiniasklaida, kas 

turi teigiamos įtakos veiklos viešinimui. 

1. Žmogiškųjų išteklių ir laiko stoka; 

2. Didelis biurokratinis aparatas (daug žmonių įtraukiama į sprendimų 

priėmimą); 



      
2. Aukštos kompetencijos, ilgametę socialinio darbo 

praktiką turintys darbuotojai, gebantys organizuoti 

renginius, vykdyti įvairias veiklas, mokymus, 

konferencijas; 

3. Sėkmingos globos istorijos (4 vaizdo siužetai), kurios 

sulaukė daugiau kaip 177 tūkst. peržiūrų; 

4. Gera patirtis bendraujant ir bendradarbiaujant su esamais 

globėjais (rūpintojais). Globos centro koordinatorė 

palaiko puikų ryšį su globėjais (rūpintojais), rengia 

susirinkimus, savitarpio grupes, pokalbius (individualius 

ir grupinius), kartu dalyvauja įvairiose veiklose, 

renginiuose ir kt.; 

5. Šiuolaikiškai organizuojamas darbo bei mokymų procesas 

(nuotoliniu būdu); 

6. Nenutrūkstama veikla bet kokiomis sąlygomis (galimybė 

dirbti nuotoliniu būdu). 

3. Asmenys dirba ne pagal darbo funkcijas (komunikacijos specialistų 

stoka); 

4. Ribotos internetinės svetainės galimybės pateikti informaciją 

vaizdingai, įdomiai (pvz., su iššokančiais langais ir kt.); 

5. Darbuotojų kaita. Mažas finansavimas darbuotojų darbo 

užmokesčiui, trukdo išlaikyti/pritraukti darbuotojus;  

6. Ribotas finansavimas viešinimo veikloms: atributikai pasigaminti, 

šventes organizuoti, užsakyti reklamą, kurti vaizdo siužetus. 

 

GALIMYBĖS (Potencialiai naudingos sąlygos organizacijos 

komunikacijai (darbuotojų kvalifikacija, stipri bendruomenė – jas 

paaiškinti)) 

GRĖSMĖS (Potencialiai nenaudingos sąlygos organizacijos komunikacijai 

IŠORĖS VEIKSNIAI) 

1. Iniciatyvos ir renginiai padės keisti neigiamą visuomenės 

požiūrį į globą; 

2. Naujų partnerių įsitraukimas viešinimo srityje; 

3. Augant visuomenės sąmoningumui ir besikeičiant 

visuomenės nuostatoms tikėtinas didėjantis globėjų 

skaičius. 

1. Visuomenė nėra linkusi domėtis globos problematika ir galimybėmis; 

2. Covid – 19 situacija Lietuvoje, galimi ribojimai veikloms, darbuotojų 

sveikata; 

3. Vyresnio amžiaus asmenų ribotos galimybės pasiekti/gauti 

informacijos, kadangi nesinaudoja internetu; 

4. Neigiama visuomenės nuomonė apie globą, globojamus vaikus. 

 

TIKSLAS NR.1: visuomenės supažindinimas su GC veikla 



      
Planuojamos 

veiklos, siekiant 

tikslo  

(pvz.: dalyvavimas x 

šventėse, x įstaigų 

darbuotojų švietimas, 

Facebook live, atviros 

diskusijos globos 

centre ir pan.) 

Veiklos 

įgyvendinimo 

data, atsakingas 

darbuotojas 

(ketvirtis, konkreti 

data jei žinoma, GC 

komandos narys 

turintis gebėjimų 

atlikti veiklą) 

Kam skirta veikla, 

kaip bus 

įgyvendinama? 

(x bendruomenei, x 

pedagogams, x šventės 

dalyviams, x seniūnijos 

bendruomenei) 

Nusimatytos veiklos 

viešinimas  

 (įvardinti viešinimo kanalus 

ir priemones) 

Kokio rezultato tikimasi 

vykdant šią veiklą? Kaip 

pamatuosite sėkmę? 

(įvardinti metodus, įrankius, 

anketas) 

Materialiniai resursai 

(parama, lėšos ir konkretūs 

numatomi jų gavimo 

šaltiniai) 

Mokymai apie 

prieraišumą. 

2022 II ketv. 

Elvyra 

Laučiuvienė 

Varėnos r. 

gyventojams. 

Pasitikėjimu grįstų 

santykių intervencija 

(TBRI) – tai 

holistinis, mokslo 

įrodymais, 

prieraišumo teorija ir 

traumų psichologija 

pagrįstas metodas, 

sukurtas atliepti 

kompleksinius 

pažeidžiamų vaikų 

poreikius. GIMK 

atestuota darbuotoja 

Elvyra Laučiuvienė 

pristatys TBRI 

metodą apie 

auklėjimo metodus, 

vaikų prieraišumą. 

Sieks supažindinti 

Nuotoliniu būdu 

„Google Meet“ 

programa vykdomas 

TBRI metodo 

pristatymas visai 

Prisijungimo nuoroda 

bus skelbiama viešai, 

todėl dalyvauti galės visi 

norintys: Facebook 

tinklapiuose (Vaikai yra 

vaikai. Varėna; Varėnos 

rajono savivaldybės 

administracija; Varėnos 

naujienos), Varėnos 

skelbimų lentoje. Taip 

pat nuoroda bus išsiųsta 

el. paštu tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo 

koordinatoriui, kad 

pasidalintų su kitomis 

įstaigomis. 

Mokymuose dalyvaus 20 

asmenų. 

- 



      
visuomenę su GC 

veikla. 

 

TIKSLAS NR.2: profesionalaus ir teigiamo globos centro įvaizdžio formavimas, palaikymas  

Planuojamos 

veiklos, siekiant 

tikslo  

(pvz.: dalyvavimas 

konferencijose, 

konferencijų/ seminarų/ 

mokymų 

organizavimas, 

bendradarbiavimo 

susitikimai ir 

įgyvendintų veiklų 

viešinimas ir pan.)  

Veiklos 

įgyvendinimo 

data, atsakingas 

darbuotojas 

(ketvirtis, konkreti 

data jei žinoma, GC 

komandos narys 

turintis gebėjimų 

atlikti veiklą) 

Kam skirta veikla, 

kaip bus 

įgyvendinama? 

(x bendruomenei, x 

pedagogams, x šventės 

dalyviams, x seniūnijos 

bendruomenei) 

Nusimatytos veiklos 

viešinimas   

(įvardinti viešinimo kanalus 

ir priemones) 

Kokio rezultato tikimasi 

vykdant šią veiklą? Kaip 

pamatuosite sėkmę? 

(įvardinti metodus, įrankius, 

anketas) 

Materialiniai resursai 

(parama, lėšos ir konkretūs 

numatomi jų gavimo 

šaltiniai) 

Išvyka kartu su 

globėjais į Klaipėdą, 

atstovaujant GC 

veiklą. 

Lina 

Kvitkauskienė 

 

Visuomenei. 

Dalyvavimu 

renginyje, 

skrajutėmis, 

lankstinukais bei 

viešinimu 

tinklalapiuose, 

siekiama 

profesionalaus ir 

teigiamo globos 

centro įvaizdžio 

formavimo, 

palaikymo. 

Facebook tinklapiuose 

(Vaikai yra vaikai. 

Varėna; Varėnos rajono 

savivaldybės 

administracija; Varėnos 

naujienos), Varėnos 

skelbimų lentoje, 

Varėnos rajono „Merkio 

kraštas“ laikraštyje, 

Globos centro 

internetinis tinklapis. 

Ambasadoriai bei 

partneriai prisidės prie 

viešinimo veiklos 

100 peržiūrų. 500 eur savivaldybės 

lėšomis (transporto 

išlaidos, sausainiai, 

arbata ir kt. maisto 

prekės). 



      
dalindamiesi, viešindami  

išvykos akimirkas. 

Šiaurietiškas 

ėjimas. 

 

 

 

 

 

 

 

2022 m. III ketv. 

(Globėjų savaitės 

metu). 

Lina 

Kvitkauskienė 

Globos centro 

globojamiems 

vaikams, Varėnos r. 

bendruomenei. 

Globėjų šeimos, 

Varėnos r. gyventojai 

bus aktyviai 

kviečiami kartu 

dalyvauti 

šiaurietiškame ėjime, 

kurio metu galės 

bendrauti, dalintis 

gyvenimo įspūdžiais. 

Veiklos ir nuotraukos 

bus viešinamos 

Facebook tinklapiuose 

(Vaikai yra vaikai. 

Varėna; Varėnos rajono 

savivaldybės 

administracija; Varėnos 

naujienos), straipsnis 

vietinėje žiniasklaidoje, 

globos centro tinklapyje. 

100 peržiūrų. Varėnos r. 

savivaldybės 

visuomenės sveikatos 

biuro parama 

(šiaurietiškomis 

lazdomis). 

Šventos Mišios už 

globėjus jų šeimas ir 

vaikus 

2022 m. III ketv. 

(Globėjų savaitės 

metu). 

Lina 

Kvitkauskienė 

Kviečiami globėjai ir 

jų globojami vaikai, 

dalyvaus 

sekmadienio Šv. 

Mišiose, kurios vyks 

Varėnos Šv. 

arkangelo Mykolo 

parapijoje, po kurių 

bus skiriamas laikas 

bendruomenės 

bendravimui. 

Veiklos viešinamos bus 

Facebook, straipsniais 

vietinėje žiniasklaidoje, 

globos centro tinklapyje, 

viešoje Varėnos 

skelbimų lentoje.  

100 peržiūrų. - 



      
Kalėdinė eglutė 

miesto centre. 

Lina 

Kvitkauskienė 

 

Varėnos r. 

bendruomenei. 

Viešindami globėjų 

bendrą darbą – 

Kalėdinės eglutės 

gamybą, straipsniais, 

nuotraukomis ir kt. 

sieksime 

profesionalaus ir 

teigiamo globos 

centro įvaizdžio 

formavimo bei 

palaikymo. 

Facebook tinklapiuose 

(Vaikai yra vaikai. 

Varėna; Varėnos rajono 

savivaldybės 

administracija; Varėnos 

naujienos), globos 

centro tinklapyje. 

50 peržiūrų FC tinklapyje. Globėjų 

savanoriavimas. 

 

TIKSLAS NR.3: neigiamų visuomenės nuostatų keitimas apie vaikų globą, globėjus, globojamus vaikus  

Planuojamos veiklos, 

siekiant tikslo  

(pvz.: globėjų istorijos 

spaudoje, gyvai, 

ambasadorių ir partnerių 

įtraukimas, mitų 

paneigimas per teigiamus 

pavyzdžius ir kt.) 

Veiklos 

įgyvendinimo 

data, atsakingas 

darbuotojas 

(ketvirtis, konkreti 

data jei žinoma, GC 

komandos narys 

turintis gebėjimų 

atlikti veiklą) 

Kam skirta veikla, 

kaip bus 

įgyvendinama? 

(x bendruomenei, x 

pedagogams, x šventės 

dalyviams, x seniūnijos 

bendruomenei) 

Nusimatytos veiklos 

viešinimas  

(įvardinti viešinimo kanalus 

ir priemones) 

Kokio rezultato tikimasi 

vykdant šią veiklą? Kaip 

pamatuosite sėkmę? 

(įvardinti metodus, įrankius, 

anketas) 

Materialiniai resursai 

(parama, lėšos ir konkretūs 

numatomi jų gavimo 

šaltiniai) 

2020 m. parengtų  4 

vaizdo siužetų apie 

globojamus vaikus, 

viešinimas. 

2022 m. III ketv. 

Lina 

Kvitkauskienė 

 

Varėnos r. 

bendruomenei. 

Vaizdo siužetais 

sieksime neigiamų 

visuomenės nuostatų 

„Vaikai yra vaikai“, 

varenosspc.lt, Varėnos 

globos centro facebook 

paskyroje bei renginių 

metu. Ambasadoriai bei 

partneriai prisidės prie 

Papildomų 1000 vaizdo 

siužetų peržiūrų. 

- 



      
keitimo apie vaikų 

globą, globėjus, 

globojamus vaikus. 

Sukurti vaizdo 

siužetai jau pasiekė 

didelio populiarumo, 

peržiūrų skaičiaus. 

Vaizdo siužetai ir 

toliau bus viešinami. 

viešinimo veiklų 

(dalinsis vaizdo 

siužetais). 

Elgesio korekcijos 

mokymai. 

2022 IV ketv. 

Elvyra 

Laučiuvienė 

Numatomi mokymai 

visai Varėnos 

bendruomenei. 

Prisijungimo 

nuoroda bus 

skelbiama viešai, 

todėl dalyvauti galės 

visi norintys.  

Mokymai vyks 

nuotoliniu būdu „Google 

Meet“ . Skirti visai 

Varėnos r. 

bendruomenei. 

Viešinimas Facebook 

tinklapiuose (Vaikai yra 

vaikai. Varėna; Varėnos 

rajono savivaldybės 

administracija; Varėnos 

naujienos), Varėnos 

skelbimų lentoje. Taip 

pat nuoroda bus išsiųsta 

el. paštu tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo 

koordinatoriui, kad 

pasidalintų su kitomis 

įstaigomis. 

20 asmenų, dalyvaujančių 

mokymuose. 

- 

Tarptautinė vaikų 

gynimo dienos šventė. 

2022 m. III ketv. 

Globėjų savaitės 

metu. 

Globos centro 

globojamiems 

vaikams, Varėnos r. 

bendruomenei. 

Veiklos viešinamos bus 

Facebook tinklapiuose 

(Vaikai yra vaikai. 

Varėna; Varėnos rajono 

30 šventėje dalyvaujančių 

asmenų. 

Rengiamas projektas, 

gauti šventės 

finansavimui. 



      
Lina 

Kvitkauskienė 

 

Organizuojama 

vaikų gynimo dienos 

šventė, kurioje 

dalyvaus globėjai, jų 

globojami vaikai. 

Renginio metu bus 

viešinama Globos 

centro veikla. 

Globėjų savaitės 

renginiai bus skirti 

ne tik globėjams 

(rūpintojams) ir 

įtėviams pagerbti, bet 

ir supažindinti 

Varėnos 

bendruomenę ir 

atkreipti dėmesį į 

vaikų globą, siekti  

neigiamų visuomenės 

nuostatų keitimo apie 

vaikų globą, globėjus, 

globojamus vaikus. 

savivaldybės 

administracija; Varėnos 

naujienos), straipsniais 

vietinėje žiniasklaidoje, 

globos centro tinklapyje. 

 

TIKSLAS NR.4: naujų globėjų pritraukimas 

Planuojamos veiklos, 

siekiant tikslo  

(pvz.: globos istorijos, 

seminarai / paskaitos, 

Veiklos 

įgyvendinimo 

data, atsakingas 

darbuotojas 

(ketvirtis, konkreti 

data jei žinoma, GC 

Kam skirta veikla, 

kaip bus 

įgyvendinama? 

(x bendruomenei, x 

pedagogams, x šventės 

Nusimatytos veiklos 

viešinimas   

(įvardinti viešinimo kanalus 

ir priemones) 

Kokio rezultato tikimasi 

vykdant šią veiklą? Kaip 

pamatuosite sėkmę? 

(įvardinti metodus, įrankius, 

anketas) 

Materialiniai resursai 

(parama, lėšos ir konkretūs 

numatomi jų gavimo 

šaltiniai) 



      
renginiai/ akcijos su GC 

partneriais ir kt.) 

komandos narys 

turintis gebėjimų 

atlikti veiklą) 

dalyviams, x seniūnijos 

bendruomenei) 

„Pasakų“ knygutės 

konkursas.  

2022 m.  IV ketv. 

Lina 

Kvitkauskienė 

Elvyra 

Laučiuvienė 

Varėnos r. 

bendruomenei, 

pedagogams. 

Prieš išleidžiant 

pasakų apie globą, 

kurias kūrė globėjai, 

knygutę, bus 

skelbiamas 

konkursas Varėnos r. 

mokyklose iliustruoti 

3 pasakas. Laimėtojų 

priešiniais bus 

iliustruojamos 

pasakos.  Pasakų 

skaitymas, piešinių 

piešimas ir pats 

konkursas, ne tik 

supažindins 

visuomenę su Globos 

centro veikla, bet 

skatins naujų globėjų 

pritraukimą. 

Facebook tinklapiuose 

(Vaikai yra vaikai. 

Varėna; Varėnos rajono 

savivaldybės 

administracija; Varėnos 

naujienos), Varėnos 

skelbimų lentoje, 

„Tamo“ el. dienynas ir 

kiti tinklalapiai, 

mokyklų erdvės. 

Ambasadoriai bei 

partneriai prisidės prie 

viešinimo veiklų (viešai 

pasidalindami 

informacija apie 

konkursą).  

 

Konkurso viešinimas, vaikų 

įsitraukimas, padės įtraukti 

daugiau asmenų, kuriuos 

sudomins globa, GC veikla. 

50 dalyvių. 

 

500 eur. savivaldybės 

lėšomis. 

Dviejų budinčių 

globotojų vaizdo 

siužetai, kurių 

kūrimui bus 

perkamos 

2022 m. III ketv. 

Lina 

Kvitkauskienė 

 

Varėnos r. 

bendruomenei. 

Vaizdo siužetais 

sieksime naujų 

globėjų pritraukimo. 

Sukurti vaizdo siužetai 

bus viešinami „Vaikai 

yra vaikai“, 

varenosspc.lt, Varėnos 

globos centro facebook 

paskyroje. 

1000 vaizdo siužetų 

peržiūrų. 

400 eur. savivaldybės 

lėšomis. 



      
profesionalių 

montuotojų pasaugos. 

Ryšio kūrimo 

mokymai. 

2022 III ketv. 

Globėjų savaitės 

metu. 

Elvyra 

Laučiuvienė 

Varėnos r. 

gyventojams. 

Pasitikėjimu grįstų 

santykių intervencija 

(TBRI) – tai 

holistinis, mokslo 

įrodymais, 

prieraišumo teorija ir 

traumų psichologija 

pagrįstas metodas, 

sukurtas atliepti 

kompleksinius 

pažeidžiamų vaikų 

poreikius. GIMK 

atestuota darbuotoja 

Elvyra Laučiuvienė 

pristatys TBRI 

metodą, sieks naujų 

globėjų pritraukimo. 

Numatomi mokymai 

visai Varėnos 

bendruomenei. 

Prisijungimo 

nuoroda bus 

skelbiama viešai, ja 

dalijamasi, todėl 

dalyvauti galės visi 

norintys. 

Mokymai vyks 

nuotoliniu būdu „Google 

Meet“. Skirti visai 

Varėnos r. 

bendruomenei. 

Nuoroda bus skelbiama 

Facebook tinklapiuose 

(Vaikai yra vaikai. 

Varėna; Varėnos rajono 

savivaldybės 

administracija; Varėnos 

naujienos), Varėnos 

skelbimų lentoje. 

20 mokymuose 

dalyvaujančių asmenų. 

 

- 



      
 

Viešinimo veiklų planas peržiūrimas kiekvieną metų ketvirtį. 


