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2021 m. globos namai teikė kvalifikuotas, įstaigos tikslus ir funkcijas atitinkančias
paslaugas Suaugusių asmenų su negalia padalinyje, Grupinio gyvenimo namuose, Vaikų,
nukentėjusių nuo seksualinės prievartos, pagalbos centre.
Globos namai „Uţuovėja“ yra biudţetinė įstaiga, kurios paskirtis:
1.

uţtikrinti ilgalaikę/trumpalaikę socialinę globą suaugusioms moterims su proto ir/ar

psichikos negalia bei jų vaikams;
2.

teikti kompleksinę (psichologinę, socialinę, teisinę, medicininę) ir kitą pagalbą

vaikams, nukentėjusiems nuo seksualinės prievartos ir išnaudojimo, ir jų tėvams, įtėviams
(globėjams).
Globos namuose ilgalaikei/trumpalaikei socialinei globai teikti apgyvendinamos suaugusios
moterys, kurioms dėl proto ir/ar psichikos negalios nustatytas iki 40% darbingumo lygis arba
didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis ir kurios neturi nustatyto specialiojo nuolatinės
slaugos poreikio, bei jų vaikams.
2021 m. Globos namų veikla buvo organizuojama vadovaujantis 2021-ųjų metų veiklos
planu, uţtikrinant standartus atitinkanių socialinių paslaugų teikimą ir racionalų įstaigai skirtų lėšų
panaudojimą. Globos namų gyventojams socialinės globos paslaugos teiktos vadovaujantis
Socialinių paslaugų katalogu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministro 2006 m. balandţio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 aktualiomis redakcijomis bei Socialinės globos
normų aprašo 4 priedu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro
2007 m. vasario 20 d. Nr. A1-46 įsakymo aktualiomis redakcijomis ir kitais socialinių paslaugų
teikimą reglamentuojančiais teisės aktais.
Įgyvendinant socialinės globos pertvarką, globos namai „Uţuovėja“ įsigijo antruosius
grupinio gyvenimo namus Vilniaus mieste, kuriuose per 2021 metus vyko perplanavimo ir remonto
darbai, pritaikant juos gyventi asmenims su proto ir/ar psichikos negalia.
2021 m. buvo ir toliau įgyvendinami ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento
reikalavimai. Asmens duomenys, dokumentai tvarkomi pagal teisės aktų reikalvimus. Darbuotojai
nuolat informuojami apie asmens duomenų apsaugos reikalavimus.

2021 m. metinės veiklos ataskaita

3

Informacija apie globos namų „Užuovėja“ Suaugusių asmenų su negalia
padalinio paslaugų gavėjus
2021 m. pradţioje globos namuose „Uţuovėja“ gyveno 39 asmenys (valstybės biudţeto
išlaikomų 14 asmenų; savivaldybės lėšomis išlaikomi 25 asmenys, iš kurių vienas vaikas), turintys
proto ir/ar psichikos negalią, kuriems buvo teikiamos socialinės, sveikatos prieţiūros, uţimtumo ir
kt. paslaugos. Stacionariame globos namų „Uţuovėja“ padalinyje gyveno 29 asmenys; Grupinio
gyvenimo namuose gyveno 10 asmenų.
2021 m. gautas vienas siuntimas į globos namus „Uţuovėja“ dėl trumpalaikės socialinės
globos paslaugų teikimo (ţr. 1 lentelę).
Visiems apgyvendintiems asmenims atliktas išsamus poreikių vertinimas, sudaryti ir/ar
perţiūrėti individualūs socialinės globos planai, kiekvienam asmeniui uţvestos reikalavimus
atitinkančios bylos.
1 lentelė. Gyventojų atvykimo rodikliai
Rodiklio pavadinimas
Gyventojų skaičius metų pradţioje
Iš jų gyveno:

Rodiklis
39

Stacionariame globos namų padalinyje

29

Grupinio gyvenimo namuose

10

Atvyko ilgalaikei socialinei globai per 2021 metus
Atvyko trumpalaikei socialinei globai per 2021 metus
Asmenų, gavusių trumpalaikės socialinės globos paslaugas per 2021
metus, skaičius

0
1
2

Du asmenys, kuriems per 2021 metus buvo teikiamos trumpalaikės socialinės globos
paslaugos, išvyko: vienas asmuo į privatų būstą, vienas – į Visagino socialinės globos namus. Du
asmenys, kuriems buvo teikiamos ilgalaikės socialinės globos paslaugos, išvyko gyventi į Ruklos
senelių globos namus ir Blinstrubiškių socialinės globos namus. Vienas asmuo, kuriam buvo
teikiamos ilgalaikės socialinės globos paslaugos, mirė (ţr. 2 lentelę).
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2 lentelė. Gyventojų išvykimo rodikliai
Rodiklio pavadinimas
Išvyko per 2021 m. ilgalaikei socialinei globai į kitus globos namus

Rodiklis
2

Išvyko pasibaigus trumpalaikei socialinei globai per 2021 metus

2

Mirė

1

Globos namų „Uţuovėja“ gyventojų amţiaus vidurkis 2021 metų pabaigoje 44 metai,
mediana 43 metai. Jauniausiam gyventojui 1 metai., vyriausiam – 72 metai. 58% gyventojų turi
proto negalią, 42% - psichikos negalią. 49% globos namų gyventojai pripaţinti neveiksniais (ţr. 3
lentelę).
3 lentelė. Gyventojų, gaunančių ilgalaikę socialinę globą, metų pabaigoje pasiskirstymas
pagal amžiaus grupes.
Rodiklio
pavadinimas

Amžius
506059
64

Iki
18

1830

3049

1

5

19

3

Gyventojai su proto
negalia

0

4

16

Gyventojai su
psichikos negalia

0

1

Gyventojai, kurie
pripaţinti neveiksniais

0

3

Gyventojų skaičius

Iš viso:
6569

7074

4

3

1

36

0

0

1

0

21

3

3

4

2

1

14

7

2

2

3

0

17

Metų pabaigoje globos namuose (stacionariame globos namų padalinyje ir grupinio
gyvenimo namuose) pagal darbingumo lygį ir nuolatinės prieţiūros (pagalbos) poreikį gyventojai
pasiskirstę: darbingumo lygis 0-25% - 15 gyventojų; darbingumo lygis 30-40% – 18 gyventojų;
senatvės pensijos amţiaus - 2 gyventojai; su nuolatinės prieţiūros (pagalbos) poreikiu – 12
gyventojų; I lygio nuolatinės prieţiūros (pagalbos) poreikiu – 4 gyventojai; II lygio nuolatinės
prieţiūros (pagalbos) poreikiu – 1 gyventojas, su nenustatytu nuolatinės prieţiūros (pagalbos)
poreikiu - 16 (ţr. 4 lentelę).
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4 lentelė. Darbingumo lygio ir nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio gyventojų rodikliai
Darbingumo lygis
Rodiklio
pavadinimas

Gyventojų
skaičius

0%25%
15

30%40%

Senatvės
pensijos
amžiaus

17

3

Su
Su I lygio Su II lygio Nenustatytas
nuolatinės nuolatinės nuolatinės nuolatinės
priežiūros priežiūros priežiūros priežiūros
(pagalbos) (pagalbos) (pagalbos) (pagalbos)
poreikiu
poreikiu
poreikiu
poreikis
11

4

1

16

Socialinio darbo organizavimas
Vienas iš socialinių darbuotojų uţdavinių yra palaikyti ir stiprinti globos namų gyventojų
ryšius su artimaisiais, skatinti gyventojus ir jų giminaičius aktyviai bendrauti. Palaikyti bendravimą
su artimaisiais siekiama rašant laiškus, skatinant artimuosius dalyvauti individualaus socialinės
globos plano sudaryme, socialinių problemų sprendimo, socialinių paslaugų tobulinimo,
organizavimo ir vertinimo procesuose. 2021 metais bendravimas su artimaisiais buvo apsunkintas ir
ribotas dėl COVID-19 pandemijos valdymo priemonių. Kadangi gyventojų lankymas globos
namuose buvo ribojamas, sudarytos sąlygos su artimaisiais bendrauti telefonu ir kitomis ryšio
priemonėmis. Apie 80 % įstaigoje gyvenančių asmenų, turinčių artimuosius, palaiko ryšius su jais
(ţr. 5 lentelę).
5 lentelė. Gyventojų ryšiai su artimaisiais
Rodiklio pavadinimas
Gyventojų skaičius, kurie turi vaikų, artimų giminaičių, draugų

Rodiklis
32

Gyventojų skaičius, kuriuos lanko artimieji, draugai arba palaiko ryšį
elektroninėmis ryšio ir kt. priemonėmis

28

Gyventojų skaičius, kurie turi artimuosius, bet su jais nepalaiko ryšio

4

Vienišų gyventojų skaičius

4

Globos namų „Uţuovėja“ socialiniai darbuotojai per 2021 m. vykdė tęstines programas:
Globos namų gyventojų (suaugusių asmenų su negalia) savarankiško gyvenimo įgūdţių ugdymo

2021 m. metinės veiklos ataskaita

6

programa; Globos namų „Uţuovėja“ gyventojų saviţudybių ir saviţudiško elgesio prevencijos
programa.
Programų įgyvendinimas padėjo sustiprinti, atkurti ir suformuoti naujus kasdieninių darbų,
savitvarkos, bendravimo įgūdţius. Stiprino psichologinį atsparumą, gebėjimą atpaţinti ir įvardinti
jausmus. Ugdė gebėjimą pastebėti ir identifikuoti saviţalos grėsmės ţenklus. Siekė suteikti ţinių
apie pagalbos sau ir kitam būdus. Neigiamo pobūdţio įvykių prevencijai organizuoti susitikimai su
bendruomenės pareigūnais, kurių metu vyko pokalbiai - diskusijos, perţiūrėti ir aptarti šviečiamojo,
prevencinio pobūdţio filmai.
Dėl pandemijos ribojimų gyventojams pablogėjo emocinė sveikata, suintensyvintos
socialinių darbuotojų, psichologo, slaugytojo teikiamos individualios paslaugos.
Siekiant paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės uţtikrinimo, skirtas dėmesys aplinkos
patogumui, jaukumui, saugumui, atsiţvelgiant į jų specialiuosius poreikius dėl senyvo amţiaus,
neįgalumo, maţesnio savarankiškumo.
Globos namų bendro naudojimo patalpos, gyvenamieji kambariai atitinka technines,
sanitarines - higienines, darbų ir priešgaisrinės saugos normas ir reikalavimus.
Teikiant globos namų gyventojams socialinės globos paslaugas, siekta uţtikrinti kiekvieno
asmens geriausius interesus, sudarant galimybę gauti socialines paslaugas, atitinkančias jo
savarankiškumo lygį, pagal sudarytus individualios globos planus. Įstaigoje gyventojams teiktos
konsultavimo,

informavimo,

tarpininkavimo

ir

atstovavimo,

apgyvendinimo,

maitinimo,

laisvalaikio organizavimo, uţimtumo, socialinio darbo, sveikatos prieţiūros paslaugos bei
uţtikrintos reikalingos buitinės ir asmens higienos paslaugos, pagal galimybes įtraukiant pačius
gyventojus. Taip pat plėtojami gyventojo socialiniai kontaktai su kitais įstaigos gyventojais, šeima,
draugais, bendruomene.
Grupinio gyvenimo namų gyventojai skatinti būti pilnaverčiais savo būsto šeimininkais,
rūpintis aplinkos, gyvenimo sąlygų kokybe, suvokti, kad nuo jų elgesio ir aktyvumo priklauso jų
pačių ir aplinkinių gerovė. Gyventojams buvo uţtikrinti reikalingi komunaliniai patogumai bei
higieniška, geranoriška gyvenamoji aplinka (ţr. 1 pav.), kurioje gyventojai jautėsi vertinami ir
saugūs.
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1 pav. Grupinio gyvenimo namai

Užimtumo organizavimas
Karantino bei ekstremalios situacijos laikotarpiu ypatingas dėmesys buvo skiriamas
gyventojų laisvalaikio ir uţimtumo organizavimui. Per metus vyko 13 vienos dienos išvykų į
gamtą (ţr. 2 pav.).
2.pav. Išvykos į gamtą

Surengtos gyventojų rankdarbių įvairios tematikos parodos (ţr. 3 pav.) bei darbų iš antrinių
ţaliavų paroda (ţr. 4 pav.), kurios tikslas ugdyti sąmoningumą tvaraus išteklių naudojimo ir
atliekų tvarkymo klausimais.
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3 pav. Gyventojų darbų parodos

4 pav. Gyventojų darbų iš antrinių žaliavų paroda

Paminėtos valstybinės, siekiant puoselėti tautinę savimonę ir tradicijas, religinės bei
kalendorinės šventės (ţr. 5 pav.).
5 pav. Gyventojų paminėtos šventės
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Gyventojai stacionariame globos namų padalinyje bei grupinio gyvenimo namuose turėjo
galimybę skaityti knygas ir ţurnalus, naudotis kompiuteriu, ţaisti stalo ţaidimus, piešti ir spalvinti,
lipdyti iš modelino, nerti, megzti, siūti, siuvinėti.
Siekiant skatinti globos namų gyventojų fizinį aktyvumą periodiškai buvo organizuojamos
Pilateso treniruotės su papildomu sporto inventoriumi.
Grupinio gyvenimo namų gyventojų uţimtumo veiklos vyko bendruomenėje. Vienas iš 10
gyventojų integruotas į darbo rinką (dirbo operatoriumi UAB „Vilniaus skalbykla“). 6 gyventojai
lankė VšĮ Vilniaus psichosocialinės reabilitacijos centrą „Rastis“, kuriame stiprino darbinius bei
kasdienius gyvenimo įgūdţius (maisto gaminimo, aplinkos bei patalpų tvarkymo srityje). 8
gyventojai lankė Vilniaus neįgaliųjų dienos centrą.
Siekiant maţinti grupinio gyvenimo namų gyventojų ir vietos bendruomenės atskirtį bei
ugdyti gyventojų kūrybiškumą, didinti savivertę, skatinti bendravimą buvo organizuota
susipaţinimo popietė šalia gyvenantiems kaimynams, kurios metu buvo suruoštos vaišės ir
apsikeista savo rankų darbo dovanomis.

Sveikatos priežiūros organizavimas
Globos namams „Uţuovėja“ suteikta Įstaigos asmens sveikatos prieţiūros licencija verstis
asmens sveikatos prieţiūros veikla ir teikti šią asmens sveikatos prieţiūros - slaugos (bendrosios
praktikos slaugos) paslaugą.
Įstaiga COVID -19 karantino bei ekstremalios situacijos metu vadovavosi Ekstremaliųjų
situacijų valdymo planu; Parengties dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plano rengimo ir
įgyvendinimo komandos sudarymu; bei gyventojų lankymo tvarka. Globos namų darbuotojai buvo
periodiškai instruktuojami dėl darbo sąlygų ir tvarkos karantino bei ekstremalios situacijos metu.
Siekiant uţtikrinti gyventojų ir darbuotojų saugumą bei uţkirsti kelią COVID - 19
uţsikrėtimui nupirkta asmens apsaugos priemonių: vienkartinių pirštinių, veido skydų,
kombinezonų, antbačių, respiratorių FF P2, vienkartinių kaukių, vienkartinių chalatų, rankų
dezinfekcinio skysčio, patalpų paviršių dezinfekavimo skysčio, vienkartinių prijuosčių ir
kepuraičių.
Pilnai nuo COVID-19 ligos paskiepyta 94% globos namų gyventojų. 6 gyventojams
atliktas COVID-19 molekulinis PGR tyrimas. 3 gyventojams atlikta vakcinacija nuo gripo.
Per ataskaitinį laikotarpį 100% globos namų gyventojų, bent kartą per metus lankėsi pas
šeimos gydytoją. 3 gyventojams organizuotos fizinės medicinos ir reabilitacijos paslaugos. Visi
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globos namų gyventojai 100% buvo aprūpinti medikamentais, skirtais palaikomajam gydymui, taip
pat medikamentais pagal išrašytus gydytojų receptus, vaistais būtinajai pagalbai ir vienkartinėmis
medicininėmis priemonėmis, slaugos priemonėmis. 2 gyventojams uţ įstaigos lėšas nupirkti akiniai
regėjimo korekcijai.
Pagal poreikį gyventojams organizuotos odontologinės paslaugos, 1 gyventojui atliktas
dantų protezavimas. Uţ odontologines paslaugas 80% apmokėta įstaigos lėšomis.
Globos namų gyventojai dalyvavo gimdos kaklelio vėţio, krūties vėţio, storosios ţarnos
vėţio, širdies ir kraujagyslių prevencinėse programose.

Maitinimo organizavimas
Globos namuose „Uţuovėja“ tiesioginiams paslaugų gavėjams maitinimas organizuojamas
įstaigos vadovo nustatyta tvarka bei vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro 2011m. vasario
10 d. įsakymo Nr. V – 133 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 125: 2019 „Suaugusių asmenų
socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ pakeitimo patvirtinimu Nr. 201006, LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymo 2014 m. liepos 14 d. Nr. A1-46 „Dėl
socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“ naujausia redakcija su pakeitimais. Globos namų
stacionariame padalinyje gyventojai maitinami 5 kartus per dieną. Maitinimas vykdomas maistą
uţsakant iš maitinimo paslaugos tiekėjo, taip uţtikrinant kokybišką ir sveikatai palankų bei
subalansuotą maitinimąsi įstaigos gyventojams
Maitinimo paslauga teikiama pagal maitinimo paslaugos tiekėjo iš anksto sudarytus ir
nustatyta tvarka patvirtintus valgiaraščius, atitinkančius maistinių medţiagų normas. Atsiţvelgiant į
gyventojų sveikatos būklę, gydytojų rekomendacijas ar poreikius yra teikiamas pritaikytas
maitinimas. Šiuo metu pritaikytas maitinimas yra skiriamas 2 - iems globos namų gyventojoms:
cukriniu diabetu sergančiųjų dieta ir vegetarinis maitinimasis. Siekiant individualizuoti ir vykdyti
racionalų maisto produktų naudojimą prie uţsakomo maisto atskirai yra pateikiami papildomi
pagardai, kuriuos gyventojai savo nuoţiūra gali naudoti patiektam maistui. Yra sudarytos sąlygos
savarankiškai ir / ar su darbuotojų pagalba gamintis maistą savarankiškai ar įsigyti maisto produktų
nuvykus į parduotuvę. 2021 metais skundų iš gyventojų dėl maitinimo organizavimo ir jo tvarkos
negauta. Virtuvėje vykdoma higieninė kontrolė, periodiškai atliekama virtuvės įrenginių
profilaktinė patikra, vykdomas nuolatinis periodinis geros higienos praktikos taisyklių taikymo
vidaus auditas.
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Globos namų „Uţuovėja“ vaikų, nukentėjusių nuo seksualinės prievartos, pagalbos
centro trumpalaikiam apgyvendinimui atvykusiems vaikams maitinimo organizavimas vykdomas
pagal įstaigos vadovo patvirtintą maitinimosi organizavimo tvarkos aprašą. Vaikų maitinimas
vykdomas 5 kartus per dieną uţsakant maistą iš maitinimo paslaugos tiekėjo. Maitinimas
organizuojamas pagal maitinimo paslaugos tiekėjo sudarytus ir patvirtintus valgiaraščius įvairioms
vaikų amţiaus grupėms: 4 – 7 metų amţiaus, 8 – 13 metų amţiaus, 14 – 18 metų amţiaus.
Valgiaraščiai parengti pagal nurodytas vaikų amţiaus grupes atitinka jų maistinių medţiagų normas
nurodytame amţiuje, uţtikriną tinkamą ir subalansuotą mitybą, o maitinimo paslaugos atitinka LR
sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 „Dėl vaikų maitinimo
organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ aprašo pakeitimą Nr. V-394, teisės aktus,
reglamentuojančius vaikų maitinimo organizavimą ir maisto tiekimą pagal nustatyta tvarka
patvirtintus valgiaraščius, LR įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Higienos normas ir kitus
teisės aktus, nustatančius maisto tvarkymą ir saugą, vaikų maitinimo organizavimo tvarką
įstaigose.
Globos namų „Uţuovėja“ grupinio gyvenimo namuose paslaugų gavėjams organizuojamas
savarankiškas maitinimas LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymo 2014 m. liepos 14 d.
Nr. A1-46 „Dėl socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“ redakcijos Nr. A1-377 nustatyta
tvarka, vadovaujantis galiojančiais naujausiais LR sveikatos apsaugos ministro įsakymais ir jų
aktualiomis redakcijomis taip pat vadovaujantis įstaigos vadovo patvirtintu maitinimosi
organizavimo tvarkos aprašu. Kasdienė veikla, maisto įsigijimo ir gaminimo planavimo veikla
organizuojama taip, kad nuolat palaikytų, skatintų ir motyvuotų kiekvieną gyventoją būti kuo
savarankiškesniu. Būtent tokia maitinimo organizavimo tvarka ugdo savarankiškumo įgūdţius
grupinio gyvenimo namų gyventojams, sudaro sąlygas gaminti maistą savarankiškai, skatina
neprarasti gebėjimų planuoti ir įsigyti maisto produktus patiems, skatina savarankiškai ir / ar su
darbuotojų pagalba palaikyti švarą ir tvarką gyvenamosiose patalpose. Darbuotojai yra supaţindinti
su rekomenduojamomis maisto produktų paros normomis socialinę globą gaunantiems asmenims
bei rekomenduojamu valgiaraščiu, todėl geba pasiūlyti gyventojams gamintis sveikatai palankų,
subalansuotą maistą. Taip pat įstaigoje yra parengtos patiekalų technologinės kortelės, kurios pagal
poreikį sudaro galimybes gyventojams gamintis sveikatą tausojančiu patiekalus, rinktis sveikatai
palankesnį maisto gaminimo būdą.
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Vaikų, nukentėjusių nuo seksualinės prievartos, pagalbos centras

Globos namuose „Uţuovėja“ veikia vienintelis Lietuvoje specializuotas centras, teikiantis
kompleksinę pagalbą vaikams, galimai nukentėjusiems nuo seksualinės prievartos bei jų šeimos
nariams.
Vaikų, nukentėjusių nuo seksualinės prievartos, pagalbos centre (toliau – Pagalbos centras)
teikiama kvalifikuota ir koordinuota kompleksinė pagalba apima psichologo konsultacijas,
psichologinį įvertinimą, rekomendacijų tolimesnei ilgalaikei pagalbai rengimą, tarpininkavimą
atliekant teismo medicinos ekspertų apţiūras bei teisines vaikų apklausas, socialinio darbuotojo
pagalbą, uţimtumo veiklą, vaiko (esant poreikiui ir lydinčio asmens) laikiną apgyvendinimą (iki 3
parų ar ilgiau), maitinimą. Pagalbos centre taip pat atliekama edukacinė, prevencinė veikla, siekiant
apsaugoti vaikus nuo seksualinio smurto. Organizuojamas profesinių kompetencijų tobulinimas,
vykdant mokymus pagal Socialinių paslaugų prieţiūros departamento prie LR Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos patvirtintą socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo
programą (programos kodas SD20180104) „Seksualinis smurtas prieš vaikus: atpaţinimas ir
reagavimas“. Pagalbos centre teikiamos konsultacijos ir su vaikais bei šeimomis dirbantiems
specialistams, vyksta atvejų aptarimai, organizuojama šviečiamoji veikla.
Tikrieji seksualinės prievartos mąstai Lietuvoje nėra ţinomi, nes seksualinės prievartos
atskleidimas yra itin sudėtingas procesas, dalis seksualinės prievartos aukų taip ir lieka
neidentifikuotos. Skaičiuojama, jog net 1 iš 5 vaikų nukenčia nuo seksualinės prievartos. Pagalbos
centre nuo 2016.06.03 iki 2021.12.31 apsilankė 1507 vaikai (ţr. 6 pav.) galimai nukentėję nuo
seksualinės prievartos, iš jų 1011 mergaičių ir 496 berniukai (ţr. 7 pav.).
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6 pav. Pagalbos centre paslaugas gavusių vaikų skaičius 2016 – 2021 metais

PC apsilankiusių vaikų skaičius (iš viso 1507)
(2016.06.03 - 2021.12.31)
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7 pav. Pagalbos centre 2016.06.03 – 2021.12.31 laikotarpiu apsilankiusių vaikų skaičius,
išskiriant pagal lytį.

Vaikų skaičius, išskiriant pagal lytį
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Siekiant apsaugoti vaiką nuo kartotinio traumavimo, vienas iš Pagalbos centro tikslų – teikti
paslaugas vaikui saugioje, palankioje aplinkoje, laikantis paslaugų teikimo „po vienu stogu“
principo, t. y., siekiama, jog vaikas ne tik situacijos įvertinimą, trumpalaikę pagalbą, bet ir
ikiteisminiam tyrimui reikalingas procedūras gautų Pagalbos centre, taip apsaugant jį nuo vykimo į
teismo rūmus, teismo medicinos tarnybą ir kt. institucijas. Pagalbos centre, dalyvaujant psichologui,
vykdomos vaikų teisinės apklausos (daţniausiai nuotoliniu būdu, kuomet vaikas su psichologu yra
Pagalbos centre, o kiti teismo proceso dalyviai - teismo salėje) bei teismo medicinos eksperto
apţiūros.
Laikotarpiu nuo 2016-06-03 iki 2021-12-31 atliktos 357 teisinės vaikų apklausos (ţr. 8 pav.)
bei 251 teismo medicinos eksperto apţiūra (ţr. 9 pav.).

8 pav. Pagalbos centre atliktų teisinių vaikų apklausų
skaičius 2016 – 2021 metais

PC atliktų teisinių vaiko apklausų skaičius (iš viso 357)
(2016.06.03 - 2021.12.31)
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9 pav. Pagalbos centre atliktų teismo medicinos apžiūrų
skaičius 2016 – 2021 metais

PC atliktų teismo medicinos eksperto apžiūrų skaičius
(iš viso 251)
(2016.06.03 - 2021.12.31)
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Seksualinė prievarta yra trauma ne tik vaikui, bet ir visai šeimai, todėl itin svarbu teikti
efektyvią pagalbą šeimos nariams. Nuo Pagalbos centro veiklos pradţios, pagalba suteikta 1496
galimai nukentėjusių vaikų šeimos nariams (ţr. 10 pav.).
10 pav. Pagalbos teikimas galimai nuo seksualinės prievartos nukentėjusių vaikų šeimoms
2016 – 2021 metais
Pagalbos teikimas šeimoms (iš viso 1496)
(2016.06.03 - 2021.12.31)
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Pagalbos centre plėtojama edukacinė, prevencinė veikla, siekiant apsaugoti vaikus nuo
seksualinio smurto. Paţymėtina, jog bet kuris vaikas gali atsidurti tokioje situacijoje, kurioje yra
pavojus patirti seksualinę prievartą, svarbu prisiminti, jog seksualinis smurtas daţniausiai prasideda
labai ankstyvame amţiuje – dar tuomet, kai vaikas nepajėgia suprasti, kas vyksta, neturi tinkamų
būdų parodyti bei pasakyti kitiems apie savo patirtis. Remiantis pateiktais Pagalbos centro
statistikos duomenimis, ikimokyklinio bei pradinio mokyklinio amţiaus vaikai sudaro 62% visų į
Pagalbos centrą patenkančių vaikų. Jaunesnio amţiaus vaikams didesnis pavojus patirti seksualinį
smurtą gali kilti dėl to, kad dėl savo amţiaus ir suvokimo ypatumų, vaikai ne visuomet geba
suprasti ir įvertinti kito asmens elgesį, jo intencijas. Maţa to, jaunesniu vaiku lengviau
manipuliuoti, įtikinti jį, kad tai, kas vyksta, nėra smurtas (pavyzdţiui, smurtautojas pristato savo
elgesį kaip ţaidimą ar meilės išraišką), ar lengviau įbauginti vaiką, kad atsiskleidus apie smurtą
laukia gąsdinančios pasekmės. Kadangi smurtautojas daţniausiai yra asmuo iš artimos aplinkos,
vaikas daţnai jaučiasi priklausomas, bejėgis kaţką pakeisti, kyla ambivalentiški jausmai (ir myli, ir
pyksta ant artimojo, kuris smurtauja), apsunkinantys vaiko atsiskleidimą. Net ir suvokus smurto
situaciją, jaunesnio amţiaus vaikams itin sudėtinga atsiverti apie patiriamą seksualinį smurtą –
vaikai daţnai nemoka aiškiai įvardyti, kas nutiko, stinga visuotinai suprantamo ţodyno apie kūną.
Dėl šių prieţasčių, ypatingai svarbią reikšmę turi ankstyva prevencinė veikla – nuo pat ankstyvos
vaikystės svarbu vaikais kalbėti apie kūną, kūno dalis bei jų funkcijas, su kūno saugumu susijusias
taisykles bei aptarti pagalbos galimybes susidūrus su nemaloniu ir netinkamu kitų elgesiu.
Pagalbos centro psichologai parengė edukaciniams uţsiėmimams reikalingą uţduočių knygą
vaikams „Mano kūnas priklauso man. Saugus elgesys ir kūno saugumo taisyklės“ (ţr. 11 pav.) bei
mokytojo knygą, kurioje pateikiama visa reikalinga informacija kaip patiems mokytojams vesti
minimą uţsiėmimą moksleiviams (ţr. 12 pav.). Mokytojams šios ţinios suteikiamos ne tik išleistoje
knygoje, bet ir organizuojami nuotoliniai susitikimai, kurių metu detaliai pristatomos uţsiėmimo
ypatybės.
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11 pav. Mokytojo knyga „Mano kūnas 12 pav. Užduočių knyga „Mano kūnas
priklauso man. Saugus elgesys ir kūno priklauso man. Saugus elgesys ir kūno
saugumo taisyklės“
saugumo taisyklės“

Pagalbos centras vykdo profesinių kompetencijų tobulinimo veiklą. 2018 m. parengta ir
Socialinių paslaugų prieţiūros departamento prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
patvirtinta socialinių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo programa „Seksualinis
smurtas prieš vaikus: atpaţinimas ir reagavimas“ (programos kodas SD20180104). Mokymai pagal
šią programą sulaukė itin didelio specialistų susidomėjimo. 2020 m. pateikta Socialinių paslaugų
prieţiūros departamento „Socialinių darbuotojų ir įţanginių individualios prieţiūros personalo
profesinės kompetencijos tobulinimo programų 2019 m. vykdymo analizė“ (vėlesnių metų analizės
dar nepateiktos) rodo, kad daugiausia kartų 2019 m. buvo vykdyta Globos namų „Uţuovėja“
programa „Seksualinis smurtas prieš vaikus: atpaţinimas ir reagavimas“, taip pat minimos analizės
duomenimis, šią programą 2019 m. išklausė daugiausiai socialinių darbuotojų (ţr.13 pav.).
2021 m. pagal programą „Seksualinis smurtas prieš vaikus: atpaţinimas ir reagavimas įvyko
15 mokymų, juose dalyvavo 259 specialistai. Atsiţvelgiant į COVID-19 infekcijos plitimo valdymą
Lietuvos Respublikoje, su Socialinių paslaugų prieţiūros departamentu suderintas šios programos
vykdymas nuotoliniu būdu.
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13 pav. Mokymų skaičius pagal SPPD patvirtintą socialinių darbuotojų profesinės
kompetencijos programą „Seksualinis smurtas prieš vaikus: atpažinimas ir reagavimas“
laikotarpiu nuo 2018.10.08 iki 2021.12.31

Dalyvių skaičius

Mokymai pagal SPPD patvirtintą socialinių darbuotojų profesinės
komepetencijos programą
"Seksualinis smurtas prieš vaikus: atpažinimas ir reagavimas"
(iš viso 849 dalyvių)
2018.10.08 - 2021.12.31
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Vaikų, nukentėjusių nuo seksualinės prievartos, pagalbos centras siekia stiprinti
tarpinstitucinį bendradarbiavimą. Kasmet rengiami susitikimai su įvairių sričių specialistais,
įstaigomis. 2021 globos namai „Uţuovėja“ pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Valstybės vaiko
teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Vadovaujantis
šia sutartimi, Pagalbos centro psichologai parengė rekomendacijas Vaiko teisių apsaugos skyriaus
specialistams bei mobilioms komandoms.
Siekiant uţtikrinti sklandų pagalbos vaikams teikimo procesą bei pagalbos kompleksiškumą,
jau ne pirmus metus tęsiamas sutartyse apibrėţtas bendradarbiavimas su Valstybine teismo
medicinos tarnyba, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikomis, VšĮ Vilniaus miesto
klinikine ligonine.
Pagalbos

centro specialistai nuolat tobulina profesinę kompetenciją, dalyvaudami

supervizijose, įvairiuose seminaruose mokymuose, klinikinio psichologinio įvertinimo instrumentų
standartizavimo procedūrose.
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Papildoma informacija
Informacija apie darbuotojų atlyginimus, biudţeto vykdymo ataskaitas bei kita svarbi
finansinė

informacija

pateikta

globos

namų

„Uţuovėja“

www.uzuoveja.lt
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