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NERINGOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS
2022 M. VEIKLOS PLANAS
Tikslas – užtikrinti Neringos savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų gerovę, bendradarbiaujant su mokyklų vaiko gerovės komisijomis ir
kitomis vaiko gerovės srityje dirbančiomis institucijomis.
Uždaviniai:
1. Koordinuoti vaiko gerovės srityje dirbančių įstaigų, institucijų, organizacijų tarpusavio bendradarbiavimą.
2. Nagrinėti prašymus dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių ir koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir
sveikatos priežiūros paslaugų skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo.
3. Užtikrinti vaiko minimalios priežiūros priemonių ir koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros
paslaugų prieinamumą ir įgyvendinimą Neringos savivaldybėje.
4. Teikti metodinę ir konsultacinę pagalbą vaiko gerovės srityje dirbančių įstaigų, organizacijų, institucijų prevenciniam darbui
organizuoti.
5. Analizuoti informaciją apie vaiko teisių pažeidimus, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą, smurtą, nusikalstamumą ir kitus su vaiko
gerove susijusius klausimus.
Eil.
Nr.
1.
2.
3.

Priemonės pavadinimas

Atsakingi asmenys

Neringos savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos (toliau –
VGK pirmininkas
VGK) posėdžių organizavimas.
Tarpinstitucinių pasitarimų su vaiko gerovės srityje dirbančių organizacijų,
VGK nariai
įstaigų, institucijų atstovais organizavimas.
Neringos savivaldybės organizacijų, įstaigų, institucijų telkimas, jų
VGK pirmininkas
bendradarbiavimo teikiant pagalbą bei vykdant prevencinę veiklą skatinimas.

Vykdymo terminas
I–IV ketv. (ne rečiau kaip
kartą per ketvirtį)
I–IV ketv.
I–IV ketv.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

Dalyvavimas Neringos gimnazijos ir Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“
vaiko gerovės komisijų posėdžiuose.
VGK 2022 m. veiklos plano aptarimas ir tvirtinimas.
Informacijos teikimas visuomenei ir kitiems suinteresuotiems asmenims apie
vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros, auklėjamojo poveikio priemonių
įgyvendinimą, koordinuotai teikiamas paslaugas vaikams ir jų tėvams
(globėjams, rūpintojams), VGK veiklą Neringos savivaldybėje.
VGK narių dalyvavimas konferencijose, seminaruose, mokymuose vaiko
gerovės tema.
Mobiliųjų programėlių „NOU“, „Pagalba sau“, „SOS: elektroninės patyčios“
viešinimas.
Interneto
svetainių
www.nerukysiu.lt,
www.askritiskas.lt,
www.kaveikiavaikai.lt viešinimas.
Neringoje gyvenantiems vaikams ir jų šeimoms teikiamų paslaugų žemėlapio
atnaujinimas ir viešinimas.
Naujų prevencinių priemonių diegimo inicijavimas.
Lygių galimybių ir lyčių lygybės užtikrinimo vaiko gerovės srityje
pristatymas.
Pagalbos vaikams, turintiems elgesio ir emocijų sutrikimus, ypatumų
pristatymas.
Koordinuotai teikiamų paslaugų kokybės, poreikio atitikties analizė ir plėtros
galimybių svarstymas.
Vaiko gerovės sritį reglamentuojančių teisės aktų rengimas ir pristatymas
komisijos nariams.

VGK nariai

I–IV ketv.

VGK nariai

I ketv.

VGK nariai

I–IV ketv.

VGK nariai

I–IV ketv.

VGK nariai

I–IV ketv.

VGK nariai

I–IV ketv.

VGK nariai

I–IV ketv.

VGK nariai

I–IV ketv.

VGK pirmininkas

III ketv.

VGK pirmininkas

II ketv.

VGK nariai

I ketv., IV ketv.

VGK pirmininkas

I–IV ketv.

Švietimo skyriaus, Neringos
Ugdymo proceso užtikrinimo 2021–2022 mokslo metų COVID-19
gimnazijos ir Nidos lopšelio- II ketv.
pandemijos laikotarpiu apžvalga.
darželio atstovai
Policijos
komisariato,
Teisės pažeidimų, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, smurto,
Socialinės paramos skyriaus,
nusikalstamumo, kitų socialinės rizikos veiksnių situacijos analizė ir
IV ketv.
Socialinių paslaugų centro
sisteminimas.
atstovai
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18.
19.

20.

Vaikų, įrašytų į nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių (nesijungiančių)
vaikų informacinę sistemą, situacijos analizė, nesimokymo ir nelankymo
priežasčių aptarimas.
Vykdomų prevencinių veiklų ugdymo įstaigose aptarimas, veiksmingumo ir
poreikio analizė.
Ugdymo įstaigas lankančių vaikų sveikatos būklės duomenų analizė.

Švietimo skyriaus, Neringos
II ketv.
gimnazijos atstovai
Neringos gimnazijos, Nidos
II ketv.
lopšelio-darželio atstovai
Neringos gimnazijos, Nidos
lopšelio-darželio
atstovai,
Savivaldybės gydytojas, VšĮ IV ketv.
Neringos priminės sveikatos
priežiūros įstaigos atstovas
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