UAB „Siena” suprojektavo modernius vaikų globos namus.

RASEINIŲ MIESTE IŠKILS NAUJI VAIKŲ GLOBOS NAMAI

Niekas nenuneigs, kad vaikui geriausia augti šeimoje, tačiau tėvų netektis ar jų girtavimas, skurdas, fizinis ir
psichologinis smurtas prieš vaiką, apsprendžia jo gyvenimą skyrium nuo biologinės šeimos. Įstatymų leidėjas pripažįsta, kad vaiko
apgyvendinimo hierarchijoje, vaikų globos namai užima paskutiniąją vietą. Praktikoje taip ir daroma. Tik, kai nėra galimybės vaiką
apgyvendinti šeimoje, šeimynoje, jis patenka į vaikų globos namus. O jie dažnai nepritaikyti tam, kad vaikas galėtų tinkamai augti ir
vystytis.
Raseinių vaikų globos namai dėl patalpų stokos neatitinka tokio pobūdžio globos įstaigai keliamų reikalavimų,
negalima įgyvendinti pagrindinio vaikų globos namų tikslo – veiklą organizuoti šeimynų principu. Šiuo metu vaikų globos namai
naudojasi patalpomis, kurios yra Raseinių rajono savivaldybės nuosavybė ir patikėjimo teise valdomos 3 įstaigų. Paskirstyti patalpas
taip, kad būtų tenkinami visų įstaigų poreikiai, nėra galimybės. Išnagrinėtos visos alternatyvos, kurios užtikrintų vaikų globos namų
globotiniams geras gyvenimo ir poilsio sąlygas. Nuspręsta, kad globojamo vaiko poreikius atitinkančią aplinką reikia kurti kitose, tik
vaikų globos namams, skirtose patalpose.
Todėl 2012 m. gegužės mėnesį vaikų globos namai pateikė paraišką ir 2012 m. gruodžio 7 d. Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, VŠĮ Centrinė projektų valdymo agentūra ir Raseinių vaikų globos namai
pasirašė projekto „Raseinių vaikų globos namų statyba“ finansavimo ir administravimo sutartį.
Bendra šio projekto vertė – 4,2 mln. Lt. Jį pilnai finansuoja Europos Regioninės plėtros fondas.
Šio projekto tikslas - užtikrinti aukštą teikiamų paslaugų kokybę likusiems be tėvų globos
vaikams.
Projektuotoju pasirinkta UAB „Siena“. Įgyvendinus projektą, globojamiems vaikams bus
suteiktos geros gyvenimo ir poilsio sąlygos. 2014 m. pabaigoje, jauname pušyne, Kalnų gatvėje, Raseinių mieste, iškils pastatų
komleksas. Kompleksą sudarys 4 atskiri pastatai: trijuose pastatuose bus įkurtos 6 šeimynos, kiekviename pastate po dvi. Ketvirtas
pastatas, siekiant užtikrinti šeimynų privatumą ir ramybę, įtvirtinti gyvenimą šeimyniniu principu, bus skirtas vaikų globos namų
administravimo funkcijai užtikrinti. Atskirų pastatų kompleksas suderins individualius šeimos namus ir, kartu gyvenimą bendrijoje.
Administracinis pastatas planuojamas su kuo mažesniais kabinetų plotais, kad būtų galima optimizuoti administracijos etatų skaičių ir
pareigybes. Administraciniame pastate bus įrengta salė, skirta įvairiems renginiams, susibūrimams.
Vaikų globos namai bus aprūpinti reikiama įranga bei baldais, sudarytos sąlygos globotiniams
gyventi po 8 vaikus šeimynoje, patiems mokytis gaminti maistą, atlikti įvairius buities darbus. Tai labiau atitiks šeimos modelį:
pagerės socialinių įgūdžių ugdymo kokybė, vaikai bus kokybiškiau ruošiami savarankiškam gyvenimui visuomenėje. Projekto
įgyvendinimas prisidės prie socialinės atskirties mažinimo, skatins socialinę atskirtį patiriančių asmenų integraciją į visuomenę.
Projekto valdymo darbo grupę sudaro: projekto vadovė – Ina Norkevičienė, Raseinių vaikų
globos namų direktorė, projekto koordinatorius – Rytis Radavičius, Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistas, projekto
finansininkė – Rimutė Bakutienė, Raseinių vaikų globos namų raštvedė.
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