ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠEIMOS TARYBA
POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2017-07-26 Nr. 3
Rokiškis
Posėdis įvyko 2017-07-26.
Posėdžio laikas: nuo 13:00 val. iki 15:00 val.
Posėdžio pirmininkė Danguolė Kondratenkienė.
Posėdžio sekretorė Greta Giriūnaitė.
Dalyvavo 7 nariai (sąrašas pridedamas).
Kiti dalyvavę asmenys: Jekaterina Sulejeva – šeimynos „Katalėja“ motina
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl projekto „Mes – bendruomenė“ paraiškos svarstymo.
2. Dėl problemų iškylančių šeimynai ir daugiavaikėms šeimoms rajone.
3. Informacija apie rajone globojamų vaikų statistiką.
1. SVARSTYTA. Projekto „Mes – bendruomenė“ paraiškos aptarimas.
Šeimos taryba inicijavo jaunimo organizacijų sąjungos „Apvalus stalas“ dalyvavimą
MAXIMA, LT skelbiamame konkurse „Mes – bendruomenė“. Šeimos tarybos narės – Jolita
Kalačiovienė ir Greta Giriūnaitė prisidėjo prie paraiškos rengimo, Rokiškio raj. savivaldybės
administracijos Strateginio planavimo ir investicijų strateginis skyrius parengė paraiškos sąmatą,
kitus reikalingus dokumentus paraiškai pateikti. Birutė Bagdonienė pristatė pagrindinius paraiškos
aspektus: planuojama pirkti laipynes vorus, stalo žaidimus ir juos įrengti L.Šepkos parke. B.
Bagdonienė pakvietė Šeimos tarybos nares aktyviai prisidėti prie šio projekto įgyvendinimo (jei bus
gautas finansavimas), viešinti šį projektą ir prisidėti prie atidarymo šventės organizavimo.
1. NUTARTA (vienbalsiai):
1.1 Teikti paraišką MAXIMA, LT konkursui.
2. SVARSTYTA. Dėl problemų iškylančių šeimynai ir daugiavaikėms šeimoms rajone.
Šiuo klausimu pasisakė svečio teisėmis dalyvaujanti Jekaterina Sulejeva. Moters nuomone,
rajone per mažai dėmesio skiriama daugiavaikėms šeimoms, jų problemoms spręsti. J. Sulejeva
akcentavo, jog turi būti kompleksinė pagalba tokioms šeimoms: psichologo, socialinio darbuotojo ir
pan. Deja, tokios pagalbos šiuo metu rajone gauti neįmanoma. Moteris iškėlė problemą, kad trūksta
informacijos, ypač kaimo žmonėms, apie nemokamas vaikų vasaros stovyklas. Ji pabrėžė, kad šiuo
klausimu mažai dirba socialiniai darbuotojai, kurie turėtų pasiūlyti vaikams iš daugiavaikių šeimų
galimybę pailsėti vasaros metu stovyklose. Gitana Kubilienė oponavo, jog stovyklų tikrai yra, tik
reikia domėtis. Ji pasiūlė „Katalėjos“ šeimynos vaikams lankyti Jaunimo centrą, kuris organizuoja ir
užsiėmimus ir nemokamas vasaros stovyklas. Šeimos tarybos narės aptarė galimybę kreiptis į
socialinius darbuotojus ir išsiaiškinti situaciją apie vasaros stovyklas ir galimybę aktyviau dirbti
šiuo klausimu.
Greta Giriūnaitė paaiškino tarybos narėms apie šiuo metu rengiamą projektą, kurį
įgyvendinus bus teikiama kompleksinė pagalba šeimoms, tačiau ne namuose, o įkurtuose
bendruomenės namuose ir skatinama aktyviau dalyvauti nevyriausybines organizacijas.
J. Sulejeva taip pat akcentavo, jog prieš Kalėdas būtų galima aktyviau dalyvauti išpildyk
vaiko svajonę akcijose.
Kita problema, jog darželiai prašo nupirkti kanceliarinių priemonių vaikams: sąsiuvinių,
flomasterių ir pan. Moters supratimu, jie neturėtų to reikalauti, nes yra mokamas mokestis už šias
priemones. Šeimos tarybos narės pažadėjo šią situaciją aiškintis.
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J. Suvejeva akcentavo, jog nemaža dalis šeimų nežino apie galimybę vaikams nemokamai
protezuoti dantis ar sulaukus pilnametystės (jei nenori mokytis) per Darbo biržą įgyti profesiją,
gauti stipendiją ir pan.
. NUTARTA (vienbalsiai):
2.1 Kreiptis į seniūnijų socialinius darbuotojus informacijos apie daugiavaikių šeimų vaikų
galimybes gauti vasarą nemokamas stovyklas, dalyvauti kalėdinėse akcijose.
2.2 Išsiaiškinti, ar teisėtai darželiai prašo tėvų pirkti kanceliarines priemones.
2.3 Paruošti ir skleisti informaciją apie galimybę vaikams nemokamai protezuoti dantis,
pasinaudoti darbo biržos teikiamomis paslaugomis.
3 SVARSTYTA. Informacija apie rajone globojamų vaikų statistiką.
Greta Giriūnaitė pateikė informaciją apie rajone globojamų vaikų skaičių, globojančių šeimų
situaciją, šių šeimų galimybes ir iškylančias problemas.
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