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SOS vaikų kaimai suprasdami vaiko ir suaugusiojo įgalinimą įvardina, jog įgalintas asmuo tai - savarankiškas ir 
pilnavertis visuomenės narys, pasitikintis savimi ir kuriantis pagarba, pasitikėjimu bei meile paremtą santykį 
su kitu asmeniu. 
SOS vaikų kaimai laikosi principų: 

• VAIKAS: kiekvienas vaikas unikalus ir gerbiamas. Atpažinę vaiko potencialą, mes padedame jam surasti 
gyvenimo kelią ir tapti nepriklausomu ir prisidedančiu visuomenės nariu.  

• TĖVAI: kiekvienam vaikui reikia rūpestingų ir nuolatinių tėvų. Dirbame tam, kad užtikrintume, jog vaikas 
gali užmegzti pasitikėjimu grįstą ryšį, paremtą meile, pagarba ir saugumu, su globėju.  

• ŠEIMA: kiekvienas vaikas auga palaikančioje šeimoje. Palaikome šeimas, kad jos neiširtų. Jei vaikai negali 
augti biologinėse šeimose, mes palaikome juos, formuojant ilgalaikius ryšius pakaitinės šeimos aplinkoje, 
užtikrindami, kad tos pačios šeimos vaikai nebus išskiriami.  

• BENDRUOMENĖ: kiekvienas vaikas yra saugios ir jį remiančios bendruomenės dalis. Padedame šeimoms 
įsilieti į bendruomenę, dalintis patirtimi, palaikyti vieniems kitus ir dirbti drauge, norint sukurti pozityvią 
aplinką vaikų ir jaunų žmonių vystymuisi. 

SOS vaikų kaimuose įgalinimas yra kuriamas per vaiko ir suaugusiojo įtraukimą ir dalyvavimą, todėl savo darbe:  

• Stipriname SOS ir pažeidžiamų šeimų integraciją bendruomenės gyvenime. Įsipareigojame stiprinti SOS ir 
pažeidžiamų šeimų integraciją į visuomenės gyvenimą. Tikslas – padėti vaikams ir jaunimui sukurti stiprius 
socialinius ryšius, kurie juos lydėtų ir palaikytų visą gyvenimą (pvz.: skatinimas dalyvauti bendruomenės 
veikloje (akcijos DAROM, Maisto bankas), lankyti bendruomenės renginius ir/ar lankyti įvairius popamokinės 
veiklos būrelius, savanoriauti ir pan.). 

• Teikiame individualią paramą siekiant asmens išsikeltų tikslų, skatiname lyčių lygybę ir didiname įtaką. 
Įsipareigojame palaikyti vaikus ir šeimas jų kelionėje į pasitikėjimą savimi. Visa tai vyksta, remiantis vaiko ir 
šeimos vystymosi planavimu ir atkreipiant dėmesį į visus gyvenimo aspektus (pvz.: mokymasis savarankiškai 
apsipirkti, gaminti maistą laikantis sveikos gyvensenos principų, savarankiškai užsiregistruoti pas gydytojus, 
savarankiškai nuvykti į paslaugos teikimo vietą ir pan.). 

• Skatiname mokytis, dalyvauti ir savarankiškėti. Įsipareigojame palaikyti kiekvieną mūsų programos vaiką ir 
jaunuolį, siekiantį savarankiško gyvenimo. Tai reiškia, kad suteiksime galimybes į kokybišką mokslą ir 
palaikysime vaikus, kad jie įgautų reikiamų įgūdžių ir darbo etikos, kad gyvenime ko nors pasiektų (pvz.: 
organizuojame karjeros planavimo užsiėmimus paaugliams, padedame ieškoti sezoninių darbų jaunuoliams, 
suaugusiuosius nukreipiame į Užimtumo tarnybos organizuojamas veiklas ir pan.).  

SOS vaikų kaimai vaiko ir suaugusiojo įtraukimą supranta, kaip  sąlygų sudarymą paslaugų gavėjui planuoti, 
dalyvauti ir vertinti paslaugas. Paslaugų gavėjų nuomonė apie bendrai organizacijos teikiamas paslaugas, jų 
vertinimą bei turimus pasiūlymus tobulinimui ar plėtrai surenkama metininės paslaugų gavėjų apklausos metu, 
o apibendrinta pateikiama organizacijos ataskaitose ir naudojama sudarant veiklos planus. 
SOS vaikų kaimai laikosi principo, kad paslaugų gavėjai, tiek vaikai, tiek suaugusieji, turi būti vertinami kaip savo 
gyvenimo ekspertai ir turi būti visapusiškai įtraukti į sprendimų dėl savo padėties priėmimo procesus.  
SOS vaikų kaimuose paslaugų gavėjo įtraukimas yra kuriamas per vaiko ar šeimos atvejo vadybos procesą, 
kuriame vaikas ar suaugusysis yra pagrindinis subjektas ir aktyvus dalyvis. Teikiamos paslaugos turi būti 
pritaikytos konkretaus vaiko (jaunuolio), suaugusiojo ar šeimos poreikiams tenkinti nereikalaujant, kad vaikas ar 
suaugusysis taikytųsi prie esamų paslaugų ar paslaugų teikimo tvarkos. Teikiant paslaugas svarbu: 

• Vaikų (jaunuolių) požiūris į tai, kas vyksta su jais, jų pageidavimai, jausmai ir mintys apie priimamų sprendimų 
pobūdį bei jų įgyvendinimo būdą. Vaikai (jaunuoliai) privalo būti išklausyti ir į juos privalu atsižvelgti visuose 
atvejo vadybos etapuose. Paslaugų gavėjai (vaikai ir suaugusieji) savo nuomonę patvirtina parašu ir/ar 
išsakytomis pastabomis, pritarimu užfiksuojamu raštu. 

• Priklausomai nuo vaiko brandos, bet rekomenduojama ne vėliau nei nuo 10 metų amžiaus, vaikas turi būti 
įtrauktas į visus atvejo vadybos etapus. 

• Vaikas, jaunuolis ar suaugusysis kartu su SOS darbuotoju turi sudaryti ir pasirašyti individualaus vystymosi 
planą bei daugelį kitų atvejo vadybos ir paslaugų teikimo dokumentų. 

SOS vaikų kaimuose vadovaujamės paslaugų gavėjų įgalinimą ir įtraukimą reglamentuojančiais LR teisės aktais 
(įsakymo nr. VKD-35), tarptautiniais, įstaigos dokumentais (įsakymo nr. VKD-35). 
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Pagrindinius rodiklius, padedančius užtikrinti išsikelto tikslo pasiekimą, matuojame: 
• Šeimų pasiektu savarankiškumu; 
• Vaikų asmeniniu savarankiškumu. 

Organizacijos vadovybė yra įsipareigojusi: 

• reguliariai analizuoti įgalinimo ir įtraukimo tikslų vykdymo rezultatus ir su jais supažindinti darbuotojus; 

• aktyviai įtraukti darbuotojus į organizacijos socialinio darbo rezultatų gerinimą;  
Šios Politikos nuostatos privalomos visiems ir prieinamos visiems darbuotojams SOS vaikų kaimai darbuotojams 

ir asmenims dirbantiems SOS vaikų kaimų vardu. Už Įgalinimo ir įtraukimo politikos ir su ja susijusių procedūrų 

peržiūrą ir atnaujinimą atsakingas programų vystymo vadovas. Ši politika yra paskelbta įmonės tinklapyje, ją taip 

pat galima rasti „Public documents“ serveryje EQUASS kataloge. 


