
GINKŪNŲ SENIŪNIJOS TARPINSTITUCINĖS GRUPĖS 

2022 METŲ VEIKLOS PLANAS  

2022-02-22 Nr. V2(18)-   (6.23) 

Ginkūnai 

 

I. TIKSLAS -  Siekia identifikuoti socialinės rizikos prevencines priemones bei kitos pagalbos šeimai 

poreikį seniūnijoje. 

 

II. UŽDAVINIAI:  

1. bendradarbiaujant su bendruomene, seniūnaičiais, įvertinti, su kokiais sunkumais susiduria 

seniūnijoje gyvenantys nepilnamečiai vaikai, prioritetą skiriant vaikams augantiems ekonominius 

nepriteklius patiriančiose šeimose (šeima gauna socialines pašalpas, maisto produktų davinius ir kt), 

fizinių asmenų globėjų (rūpintojų ), daugiavaikėse šeimose; 

2. planuoti socialinės rizikos prevencijos priemones seniūnijoje, prireikus aptarti konkrečių šeimų 

situaciją ir teikti siūlymus Šiaulių rajono savivaldybės tarpinstitucinei grupei ar savivaldybės 

institucijoms dėl pagalbos šeimai organizavimo ir teikimo tobulinimo savivaldybėje. 

 

 

III. VEIKLOS PLANAS:  

 

Tarpinstitucinės grupės posėdžiai organizuojami pagal poreikį. 

 

Eil. 

Nr. 

Data Veikla Tikslinė  

grupė 

Atsakingi 

asmenys 

Siekiama: 

1. Pagal 

poreikį, 

bet ne 

rečiau 

kaip kartą 

per 

ketvirtį 

Tarpinstitucinės 

grupės posėdžiai 
 Pirmininkas Stiprinti šeimų 

gebėjimus, 

galimybes 

rūpintis vaikais, 

užtikrinti 

kokybišką šeimų 

funkcionavimą. 

2. Per 2022 

m. 

I pusmetį 

Seniūnijos 2022 m.  

TG veiklos plano 

pristatymas 

bendruomenei, 

informaciją 

paskelbiant Ginkūnų 

seniūnijos 

internetiniame psl. 

www.ginkunai.lt 

 Komisijos nariai Informacijos 

sklaida apie TG 

veiklą  

3. Per 2022 

m. I 

pusmetį 

Šeimoms, 

auginančioms 

vaikus, teikiamo 

švietimo, socialinių 

bei sveikatos 

paslaugų Šiaulių 

  Pirmininkas Užkirsti kelią 

rizikos veiksnių 

atsiradimui 

šeimose. 



rajono savivaldybėje 

žemėlapio 

pristatymą 

seniūnaičiams, TG 

komisijos nariams 

4. Nuolat Internetinių 

svetainių 

viešinimas: 

 www.pagalb

asau.lt 

 www.askritis

kas.lt 

 www.neruky

siu.lt 

 www.pagalb

avaikams.lt 

 

 

Vaikai, šeimos 

auginančios 

vaikus 

Komisijos nariai Informacijos 

sklaida 

5. Pagal 

poreikį 

Gavus informaciją iš 

gyventojų, įstaigų 

bei organizacijų  

apie šeimas 

patiriančias 

sunkumus, 

konkrečių šeimų 

situacijų aptarimas, 

siūlymų dėl 

pagalbos šeimai 

planavimas 

 

Vaikai, šeimos 

auginančios 

vaikus 

 Komisijos 

nariai 

Šeimų, 

susidūrusių su 

problemomis, 

identifikavimas, 

pagalbos 

poreikio 

išsiaiškinimas, 

pagalbos  

priemonių 

planavimas. 

6. Pagal 

poreikį 

Tėvų apie 

nemokamai 

organizuojamas 

paskaitas, seminarus 

informavimas 

Šeimos 

auginančios 

vaikus 

Komisijos nariai Socialinių 

rizikos veiksnių 

mažinimas, 

skatinant tėvus 

tinkamai rūpintis 

vaikų saugumu, 

priežiūra, 

auklėjimu. 

 

 

 

Pirmininkė      Vilija Kvasienė 

              

http://www.pagalbasau.lt/
http://www.pagalbasau.lt/
http://www.askritiskas.lt/
http://www.askritiskas.lt/
http://www.nerukysiu.lt/
http://www.nerukysiu.lt/
http://www.pagalbavaikams.lt/
http://www.pagalbavaikams.lt/

