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    VAIKO GEROVĖS CENTRO „GYNIA“  VEIKLOS IR SOCIALINĖS GLOBOS ATITIKTIES                           

SOCIALINĖS GLOBOS NORMOMS ĮSIVERTINIMAS 

 

Eil. 

Nr. 

  Socialinės globos norma Socialinės globos  namų veiklos 

apibūdinimas pagal socialinės 

globos normos turinį ir 

charakteristiką 

Teikiamos socialinės 

globos atitikimas 

socialinės globos 

normai (atitinka, iš 

dalies atitinka, 

neatitinka) 

Neatitikimo 

pašalinimo 

terminas 

1. Likusiam be tėvų globos vaikui, 

socialinės rizikos  vaikui, vaikui 

su negalia (toliau-vaikas) 

užtikrinama galimybė susipažinti 

su socialinės globos įstaigomis. 

 

1.1. Vaikui, atsižvelgiant į jo 

amžių, brandą, sudaroma galimybė 

jam priimtina forma pareikšti savo 

nuomonę apie vaikų socialinės 

globos namų, bendruomeninių 

vaikų globos namų ir vaikų su 

negalia ( socialinės globos įstaiga) 

parinkimą (išskyrus atvejus, kai 

skubos tvarka apgyvendinamas 

socialinės rizikos vaikas). Prieš 

pradedant teikti socialinę globą, 

vaikui, jo tėvams ( globėjui, 

rūpintojui)sudaromos sąlygos 

apsilankyti socialinės globos 

įstaigoje ir išklausoma vaiko, tėvų 

(globėjų, rūpintojų) nuomonė apie 

socialines globos įstaigos 

tinkamumą vaiko poreikiams. 
 

1.2. Vaiko tėvams (globėjui, 

rūpintojui) ir kitiems vaiko gerove 

suinteresuotiems artimiesiems yra 

prieinama informacija apie 

socialinės globos įstaigas 

( teikiamas paslaugas, personalą). 

 

 

 

 

 

 
Vaiko gerovės centras 

„Gynia“ ( toliau- Centras) yra 

atviri visuomenei.  

Centre apgyvendinami likę be tėvų 

globos vaikai ir našlaičiai, 

gyvenantys Kauno rajono 

savivaldybėje. 

Visiems vaikams ir 

suinteresuotiems asmenims 

sudarytos sąlygos apsilankyti 

Centre   ir išsakyti savo nuomonę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacija talpinama 

internetiniame įstaigos puslapyje 

www.gynia.lt. 

 

 

 

 

 

 
Atitinka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atitinka 

 

2. Užtikrinamas vaikui teikiamos 

socialinės globos tikslingumas, 

paremtas išsamiu ir visapusišku 

vaiko poreikių vertinimu. 

 

2.1. Vaikui socialinė globa 

socialinės globos įstaigoje 

pradedama teikti savivaldybei 

priėmus sprendimą skirti vaikui 

socialinę globą socialinės globos 

įstaigoje teisės aktų nustatyta 

tvarka įvertinus vaiko socialinės 

globos poreikį. 

 

2.2. Likęs be tėvų  globos vaikas 

yra apgyvendinamas socialinės 

globos įstaigoje, kai vaikui 

 

 

 

 
Socialinės globos poreikį įvertina 

VTAS ir teikia steigėjui Kauno 

rajono savivaldybės Socialinės 

paramos skyriui. 

 

 

 

 

 

Vaikui skiriama laikinoji globa, jis 

apgyvendinamas Centre su 

socialinio globėjo šeimoje, tik 

 

 

 

 
Atitinka 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atitinka 

 

 

 



nustatyta globa (rūpyba) ir vaiko 

globėju (rūpintoju) paskirta 

socialinės globos įstaiga. 

 

2.3. Socialinės rizikos vaikas yra 

apgyvendinamas socialinės globos 

įstaigoje teisės aktų nustatyta 

tvarka ir esant savivaldybės 

sprendimui dėl trumpalaikės 

socialinės globos skyrimo. Skubos 

atveju paimtas iš namų ar gatvėje 

rastas vaikas teisės aktų nustatyta 

tvarka laikinai (iki 3 parų) gali būti 

apgyvendintas be savivaldybės 

sprendimo. 

 

2.4. Socialinės globos įstaigoje 

kaupiamoje informacijoje apie 

vaiką (toliau-vaiko byla) yra 

užfiksuotas savivaldybėje 

įvertintas vaiko socialinės globos 

poreikis (išskyrus be tėvų globos 

likusį vaiką), įsegtas sprendimas, 

jei vaikas į socialinės globos 

įstaigą siunčiamas savivaldybės 

sprendimu arba vaiko tėvų 

( globėjo, rūpintojo) prašymas (kai 

vaikas su negalia). Byloje yra ir 

kiti su vaiko globos (rūpybos) 

nustatymu ir socialinės globos 

teikimu susiję dokumentai ar jų 

kopijos pagal Socialinės apsaugos 

ir darbo ministro  įsakymais 

patvirtintus Asmens (šeimos) 

socialinių paslaugų poreikio 

nustatymo ir skyrimo aprašą, 

Vaiko laikinos globos nuostatus 

bei Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimu patvirtintus 

Vaiko globos organizavimo 

nuostatus. 

 

2.5. Ilgalaikė socialinė globa 

socialinės globos įstaigoje teikiama 

likusiems be tėvų globos vaikams, 

kuriems nustatyta nuolatinė globa. 

Likusiems be tėvų globos vaikams, 

kuriems nustatyta laikinoji globa, 

bei socialinės rizikos vaikams 

socialinės globos įstaigoje teikiama 

tik trumpalaikė socialinė globa. 

 

2.6. Vaikų socialinės globos 

namuose, bendruomeniniuose 

vaikų globos namuose socialinė 

globa teikiama likusiems be tėvų 

globos ar socialinės rizikos 

vaikams nuo 0 iki 18 metų. 

Likusiems be tėvų globos vaikams 

ir socialinės rizikos vaikams, 

vyresniems kaip 18 metų, gali būti 

sudaryta galimybė gyventi vaikų 

Kauno rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus 

įsakymu. 

 

Trumpalaikė globa yra skiriama 

išimtinais atvejais. 

Skubos atveju (t. y. Išimtinais 

atvejais, gavus Socialinės paramos 

skyriaus nurodymą), paimtas iš 

namų ar gatvėje rastas vaikas 

teisės aktų nustatyta tvarka laikinai 

( iki 3 parų) gali būti 

apgyvendintas ir be savivaldybės 

sprendimo. 

 

 

Vaiko byloje kaupiami visi 

dokumentai, susiję su globos 

( rūpybos) nustatymu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaikui globa pradedama teikti 

pagal savivaldybės sprendimą. 

Ilgalaikė socialinė globa teikiama 

teismui nustačius nuolatinę globą. 

 

 

 

 

 

 

 

Globotinis gali gyventi iki 21 

metų, iki baigs bendrojo lavinimo, 

profesinio ugdymo ar specialiųjų 

ugdymosi poreikių užtikrinimą 

garantuojančias programas ir bus 

surastas gyvenamasis būstas. 

Pagal Centro nuostatus, gavus 

Kauno rajono savivaldybės 

sutikimą, rūpintinis gali gyventi 

 

 

 

 

Atitinka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atitinka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atitinka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atitinka. 

 

 

 

 

 

 

 

 



socialinės globos namuose, 

bendruomeniniuose vaikų globos 

namuose iki jie baigs bendrojo 

lavinimo, profesinio ugdymo ar 

specialiųjų ugdymosi poreikių 

užtikrinimą garantuojančias 

programas. Išimtiniais atvejais 

gyvenimo laikotarpis vaikų 

socialinės globos namuose, 

bendruomeniniuose vaikų globos 

namuose vyresniems kaip 18 metų 

vaikams gali būti pratęsiamas, 

esant asmens motyvuotam 

prašymui, įstaigos savininko teises 

ir pareigas įgyvendinančios 

institucijos ir savivaldybės, 

priėmusios sprendimą skirti 

socialinę globą asmeniui, 

sutikimams, tačiau ne ilgiau kaip 

iki 21 metų amžiaus. Vaikų 

socialinės globos  namai, pagal 

galimybes siekia, kad vyresnio 

amžiaus likę be tėvų globos vaikai 

galėtų dalyvauti savarankiško 

gyvenimo programose ( pvz., 

vaikas apgyvendinamas bute, kito 

tipo gyvenamajame būste ir gauna 

nuolatinę socialinio darbuotojo 

pagalbą). 

 

2.7. Socialinės globos įstaigoje 

neapgyvendinami  tuo metu 

ūmiomis infekcinėmis ar kitomis 

pavojingomis užkrečiamomis 

ligomis sergantys vaikai. Vaikui 

išduotas pirminis ambulatorines 

asmens sveikatos priežiūros 

paslaugas teikiančio gydytojo 

( šeimos ar vaikų ligų gydytojo) 

išrašas iš medicininių dokumentų 

(F027/a) yra saugomas vaiko 

byloje. 

 

2.8. Socialinės globos įstaigoje yra 

įvertinti visi vaiko sveikatos, 

vystymosi, ugdymo (-osi), 

specialieji ir kiti poreikiai, 

atsižvelgiant į vaiko gebėjimus, 

gabumus, situaciją vaiko šeimoje, 

socialinę riziką, negalią, ypatumus, 

susijusius su vaiko amžiumi, 

branda, etnine kilme, kalba, 

religija, lytimi, rasine 

priklausomybe ir kita. Vertinant 

vaiko poreikius dalyvavo visi 

reikalingi specialistai ir visa tai yra 

užfiksuota vaiko byloje 

pridedamuose dokumentuose. 

 

2.9. Detaliai vertindama vaikui 

būtinų paslaugų poreikius, 

socialinės globos įstaiga 

Centre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaikas į Centrą priimamas tik 

gavus išrašą iš medicininių 

dokumentų . 

Išrašo kopija yra saugoma vaiko 

byloje. Originalas pristatomas į 

ambulatorines asmens sveikatos 

priežiūros paslaugas teikiančią 

įstaigą, kurioje vaikas 

registruojamas. 

 

 

 

 

Centre įvertinami visi vaiko 

sveikatos, vystymosi, ugdymo (-

osi), specialieji ir kiti poreikiai, 

kurie fiksuojami ISGP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jei vaikui nėra galimybės Centre 

teikti jam reikalingas paslaugas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atitinka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atitinka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atitinka. 
 



įvertinama ir savo įstaigos 

galimybes šias paslaugas suteikti. 

Jei socialinės globos įstaiga neturi 

galimybių suteikti vaikui jo 

poreikius tenkinančių būtinų 

paslaugų, apie tai informuojama 

savivaldybė, priėmusi sprendimą 

skirti vaikui socialinę globą. 

 

2.10. Užtikrinama, kad ne rečiau 

kaip kartą  per metus iš naujo yra 

vertinamas vaikui teikiamos 

socialinės globs tikslingumas. 

Nustačius, kad teikiama socialinė 

globa nebeatitinka vaiko poreikių, 

apie tai(pridedant vertinusių 

darbuotojų išvadas) raštu 

informuojama savivaldybė, 

priėmusi sprendimą skirti vaikui 

socialinę globą įstaigoje socialinės 

globos įstaigoje. Jeigu ir toliau, iki 

bus surastas tinkamas sprendimas, 

tęsiamas socialinės globos 

teikimas, vaiko byloje yra raštiškas 

savivaldybės sutikimas tęsti 

socialinės globos teikimą.  

apie tai informuojama Kauno 

rajono savivaldybė. 

Centras kreipiasi į Kauno rajono 

savivaldybės Socialinės paramos 

skyrių dėl globėjo keitimo. 

 

 

 

Organizuojamos atvejo vadybos 

peržiūros, kuriose dalyvauja 

VTAS specialistai, vaiko tėvai, 

Centro darbuotojai, specialistai, 

dirbantys su šeima. Peržiūrose 

sprendžiami klausimai apie vaiko 

galimybes grįžti į šeimą. Jei nėra 

galimybių, toliau tęsiama laikina 

globa Centre ar socialinio glo9bėjo 

šeimoje. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atitinka. 

3.  Vaikui pagal įvertintus poreikius 

sudaromas individualus 

socialinės globos planas 

( toliau_ISGP). 

 

3.1. Socialinei globai vaikui teikti 

sudarytas ISGP, kuriame numatyta, 

kokiomis priemonėmis bus 

siekiama socialinės globos tikslų ir 

uždavinių įgyvendinūimo9, 

detalizuojamos paslaugos 

(socialo9inės, sveikatos priežiūros, 

ugdymo ir kitos), kurios vaikui bus 

teikiamos ar organizuojamos 

socialinės globos įstaigoje. ISGP 

vaikui teikiant socialinę globą yra 

nuolat papildomas, jame atsispindi 

vaiko raidos, augimo ir vystymosi 

būklė. ISGP numatyta vaiko 

ateities perspektyva, planuojamos 

priemonės vaiko savarankiškam 

gyvenimui užtikrinti, skiepijant 

paties vaiko atsakomybę. Sudarant 

ISGP naudojamasi vertinant 

poreikį surinkta informacija apie 

vaiką, jo šeimą, informacija iš 

šeimos ar vaikų gydytojo apie 

vaiko sveikatos būklę, informacija 

iš ugdymo įstaigos, kurią vaikas 

lanko (ar lankė) ir kt. 

ISGP rašomos žymos apie 

periodiškai vykdomą ISGP 

peržiūrą ( kokie pokyčiai, koks 

rezultatas pasiektas, kokie 

numatomi tolesni veiksmai, kad 

būtų pasiekti užsibrėžti tikslai ir 

 

 

 

 
ISGP sudaromas atvykus vaikui į 

Centrą, bet ne vėliau, kaip per 

mėnesį  nuo atvykimo į Centrą. 

Jame atsispindi vaiko vystymosi ir 

raidos būklė. 

ISGP yra sudaromas kiekvienam 

vaikui. 
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uždaviniai, trumpas ISGP 

įgyvendinimo proceso aprašymas 

ir kita). ISGP yra kiekvieno vaiko 

byloje. 
 

3.2. ISGP rengia socialinę globą 

teikiantys specialistai, dalyvaujant 

savivaldybės vaiko teisių apsaugos 

skyrius (toliau-VTAS) atstovams, 

socialiniams darbuotojams, kurie 

savivaldybės institucijos nustatyta 

tvarka paskirti vertinti vaikų 

(šeimų) socialinių paslaugų 

poreikį, socialiniams 

darbuotojams, kurie teikia 

socialoinę priežiūrą socialinės 

rizikos šeimoms (toliau – 

savivaldybės socialiniai 

darbuotojai), kitiems reikalingiems 

specialistams.  Sudarant ISGP 

dalyvauja vaiko pasirinktas asmuo 

„savas asmuo“, ugdymo įstaigos, 

kurią vaikas lanko ( ar lankė), 

atstovai, pats vaikas, pagal savo 

amžių ir brandą gebantis išreikti 

savo nuomonę, esant galimybei- 

vaiko tėvai ( globėjas, rūpintojas) 

ir kiti vaiko gerove suinteresuoti 

artimieji. ISGP yra derinamas  Su 

VTAS sudaromu (sudarytua0 

vaiko laikinosios globos  

( rūpybos) planu. ISGP likusiam be 

tėvų globos vaikui ir vaikui su 

negalia sudaromas  ne vėliau kaip 

per 1 mėnesį nuo socialinės globos 

teikimo pradžios.  Vaiko byloje 

užfiksuota ISGP rengimo eiga, 

šiame procese dalyvavę asmenys. 

 

3.3. Socialinės rizikos vaikui, 

kuriam nustatyta laikinoji globa, 

ISGP yra numatytos papildomos 

priemonės, susijusios su socialinės 

priežiūros teikimu vaiko biologinei 

šeimai ir vaiko grąžinimu į šią 

šeimą. Yra užfiksuotos socialinės 

glo9bos įstaigos pastangos 

bendradarbiauti su vaiko tėvais 

(globėju, rūpintoju). 

 

3.4.  Vaikui su negalia pagal 

įvertintus poreikius ISGP yra 

numatytos priemonės, 

užtikrinančios vaiko specialiųjų 

poreikių tenkinimą. 

 

3.5. Socialinės globos įstaiga 

glaudžiai bendradarbiauja su 

VTAS darbuotojais, savivaldybės 

socialiniais darbuotojais  stiprinant 

vaiko ir jo biologinės šeimos 

santykius (pvz., dalyvauja sudarant 

 

 

 

 

 

 ISGP rengia šeimynos socialinis 

darbuotojas, psichologas, paskirtas 

„savas asmuo“, socialinis 

pedagogas, vyresnio amžiaus 

vaikas, kuris geba išreikšti savo 

nuomonę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialinės rizikos vaikui, 

atsižvelgiant į specialistų išvadas, 

numatomos papildomos priemonės 

susijusios su socialinės priežiūros 

tenkinimu, bendradarbiaujant su 

mokykla, biologine šeima, 

organizuojamas užimtumas.  

 

 

 

 

ISGP fiksuojamos priemonės, 

užtikrinančios vaiko su negalia 

poreikių tenkinimą. 

 

 

 

Centras bendradarbiauja su atvejo 

vadybininkais, socialinės paramos 

skyriaus specialistais, VTAS 

specialistais. 
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Atitinka. 

 

 

 

 

 



bei įgyvendinant  šeimų stiprinimo 

programas, sudaro  

bendradarbiavimo su vaiko 

biologine šeima sutartis). 

 

3.6. Užtikrinta, kad socialinės 

globos įstaiga planuodama ir 

teikdama socialinę globą vaikui, 

nuolat bendradarbiaujama su 

VTAS atstovais, savivaldybės 

socialiniais darbuotojais,  sveikatos 

priežiūros, pedagoginės- 

psichologinės tarnybos, švietimo, 

įdarbinimo ir kitų institucijų 

specialistais. Sudarant vaikui ISGP 

ir jį vykdant pagal galimybes 

bendradarbiaujama su ugdymo 

įstaigos ar kitos paslaugų įstaigos, 

kurios paslaugos vaikui buvo 

teikiamos prieš tai, specialistais. 

Tai yra užfiksuota ISGP ar kituose 

vaiko byloje pridedamuose 

dokumentuose. 

 

 

 

 

 

 

Teikiant vaikui socialinę globą, 

esant reikalui  Centras  

bendradarbiauja su Pirminės 

sveikatos priežiūros įstaigomis, 

psichikos sveikatos centru, 

pedagogine- psichologine tarnyba, 

vaiko raidos centru. Tai yra 

fiksuojama vaiko ISGP. 

Dokumentai saugomi vaiko byloje. 

 

 

 

 

 

Atitinka. 

4.  Vaikui teikiamų paslaugų 

efektyvumas užtikrinamas 

periodiškai peržiūrint ir 

patikslinant ISGP. 

 
4.1. Užtikrinta, kad ne rečiau kaip 

kas pusę metų, o atsiradus naujoms 

aplinkybėms, susijusioms su vaiko 

sveikatos būkle, jo branda ar 

poreikiais, nedelsiant po šių 

aplinkybių atsiradimo, socialinės 

globos įstaigos iniciatyva ISGP yra 

peržiūrimas ir tikslinamas. 

 
4.2. Peržiūrėtame ir patikslintame 

ISGP yra pateikta socialinės globos 

teikimo, laikotarpiu pasiektų ar 

nepasiektų rezultatų analizė, 

įvertintos aplinkybės, dėl kurių 

rezultatai nebuvo pasiekti, įvertinti 

vaiko brandos, jo šeimos situacijos, 

vaiko ir jo biologinės šeimos ryšių, 

vaiko individualių paslaugų 

poreikių pokyčiai bei numatytos 

naujos priemonės, susijusios su 

naujai atsiradusių poreikių 

tenkinimu ir aplinkybių, dėl kurių 

ankstesni planuoti rezultatai 

nebuvo pasiekti, panaikinimu.  

Vyresnio amžiaus vaiko ISGP 

peržiūrose atsispindi vaiko 

palydėjimo į savarankišką 

gyvenimą priemonės ( pvz:, 

motyvacija rinktis profesiją, 

suprasti būsto įsigijimo svarbą, 

taupymą skatinančios priemonės ir 

kt.). vaikas apie tai žino ir kartu 

 

 

 

 
Peržiūros vykdomos kas pusmetį, 

o atsiradus naujoms aplinkybėms 

tikslinamos iš karto. 

 

 

 

 

 

 

Peržiūrint ir tikslinant planą 

dalyvauja Centro specialistai, 

šeimynos socialinis darbuotojas ir 

vaikas (pagal amžių, kuris gali 

išsakyti savo nuomonę). 
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dalyvauja planuojant ir aptariant 

šias priemones. ISGP peržiūroje, 

be paties vaiko, dalyvauja ir kiti 

sudarant pirminį planą dalyvavę 

asmenys. 

 
4.3. Užtikrinta, kad socialinės 

globos įstaiga nuolat palaiko ryšį 

su vaiko tėvais (globėju, 

rūpintoju), broliais, seserimis, o 

esant poreikiui- su kitais vaiko 

gerove suinteresuotais artimaisiais, 

pateikia informaciją apie ISGP  

sudarymo ir vykdymo eigą, jei tai 

neprieštarauja vaiko interesams, ir , 

bendradarbiaudami su VTAS ir 

savivaldybės socialiniais 

darbuotojais, kartu numato 

socialinės pagalo9bos šeimai 

priemones. Atsiradus vaiko 

sveikatos būklės ar kitiems vaiko 

asmenybės formavimosi 

pasikeitimams, su vaiko tėvais 

( globėju, rūpintoju) kuo skubiai 

susisiekiama. Pokyčiai ir 

informacija, kad apie juos pranešta 

vaiko tėvams ( globėjui, 

rūpintojui), yra užfiksuoti ISGP ar 

kituose vaiko byloje pridedamuose  

dokumentuose. 

 

 

 

 

 

  
Centras palaiko ryšį ir stengiasi 

įtraukti vaiko artimuosius, 

sprendžiant vaiko problemas ir kad 

artimieji dalyvautų vaikų 

gyvenime. 
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5.  Vaikui sukuriama ir 

užtikrinama jo poreikius 

atitinkanti sveika, saugi aplinka. 

 

5.1. Vaikas gauna jo fiziologinius 

poreikius ir sveikatos būklę 

atitinkantį maitinimą, įvertinus jo 

individualius poreikius, būtinumą 

gauti dietinį maitinimą ir, esant 

galimybėms, atsižvelgiant į vaikom 

pageidavimus. Socialinės globos 

įstaigos (išskyrus bendruomeninius 

vaikų globos namus ir vaikų su 

negalia grupinio gyvenimo namus) 

maitinimą ir organizuoja pagal 

sveikatos apsaugos ministro 

patvirtintus maitinimo 

organizavimą socialinės globos 

įstaigose reglamentuojančius teisės 

aktų reikalavimus. 
 

5.2. Vaikas individualiai pagal 

socialinės globos įstaigos nustatytą 

tvarką aprūpinamas patalyne, 

rankšluosčiais, rūbais, reikiamomis 

higienos  priemonėmis ir kitais 

būtinus daiktais, atsižvelgiant į 

vaiko amžių, lytį ar neplanuotai 

atsiradusias aplinkybes, vaikui, 

pagal galimybes, sudaromos 

sąlygos dalyvauti įsigyjant šiuos 

daiktus, vaikas, gebantis pareikšti 

 

 

 
Gaminant maistą šeimynose, 

valgiaraščiai daromi atsižvelgiant į 

vaikų pageidavimus. Direktorius, 

slaugytoja ir vyr, socialinis 

pedagogas kontroliuoja, kad 

gaminamas maistas būtų sveikas ir 

atitiktų augančio vaiko poreikius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaikai aprūpinami patalyne, 

rankšluosčiais, rūbais, avalyne. 

Šeimynų darbuotojai pasirūpina, 

kad vaikų poreikiai būtų 

patenkinti. 
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savo nuomonę tai gali patvirtinti. 
 

5.3. Vaikas pagal savo amžių ir 

brandą gauna saugaus elgesio 

įgūdžių ir žinių, padedančių 

suprasti, koks elgesys ir įpročiai 

yra nepriimtini, siekiant išvengti 

neigiamų pasekmių ir apsisaugoti 

nuo galinčių daryti jam žalą ryšių 

tiek socialinės globos įstaigoje, 

tiek visuomeninėje aplinkoje. 

Socialinės globos įstaiga turi 

rašytines vidaus tvarkos taisykles, 

kuriose įvardijama, koks vaiko 

elgesys traktuojamas kaip saugus, 

koks- kaip žalingas ar netinkamas 

bei kokios specialios priemonės 

vaiko netinkamo elgesio korekcijai 

gali būti taikomos. Vaikas, 

atsižvelgiant į amžių ir į brandą, 

yra supažindintas su šiomis 

taisyklėmis, vaikas žino, koks jo 

elgesys traktuojamas kaip 

nesaugus bei galimos tokio elgesio 

pasekmės. 
 

5.4. Užtikrinta saugi ir stabili vaiko 

gyvenamoji aplinka, kuri fiziškai ir 

emociškai yra artima šeimos 

aplinkai: mokoma, ugdoma ir 

skatinama pasireikšti vaiko 

gebėjimams palaikyti nuoseklius, 

emociškai stabilius ryšius su 

šeima, kitais artimais žmonėmis, 

formuojami ilgalaikiai vaiko, jo 

draugų, teikiant socialinę globą 

dalyvaujančių asmenų santykiai, 

pagrįsti pagarba, meile ir 

tarpusavio supratimu. 
 

 

 

5.4. Užtikrinta vaiko apsauga nuo 

smurto, išnaudojimo, 

diskriminacijos, įžeidinėjimų dėl 

rasės, religijos, negalios, socialinės 

padėties, asmeninių savybių, 

gebėjimų ir kita. Siekiant užtikrinti 

vaiko saugumą, esant poreikiui, 

vaikui suteikiama visokeriopa 

specialistų pagalba (psichologo 

konsultacijos ir pan.). Socialinės 

globos įstaigoje įvykę neigiamo 

pobūdžio įvykiai, susiję su 

nelaimingais atsitikimais ar vaiko 

teisių pažeidimais ir pan., yra 

registruojami Neigiamo pobūdžio 

įvykių ir jų pasekmių vaikui 

registravimo žurnale, 

analizuojamos juos sukėlusios 

priežastys ir priimami sprendimai, 

kaip jų išvengti ateityje. Neigiamo 

 

 

 

 

Centre yra patvirtintos vidaus 

taisyklės globotiniams, su 

kuriomis yra supažindinti vaikai. 

Kiekvienoje šeimynoje vaikai 

susikūrę elgesio taisykles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Didžiausias prioritetas yra 

teikiamas vaiko saugumui ir jo 

interesams. Vaikai gyvena 

šeimynose, kuriose yra sukurta 

artima šeimai aplinka. 
Vaikas ir jo biologinė šeima yra 

gerbiami, jų nuomonė išklausoma. 

Vienos šeimos vaikai gyvena 

drauge. Broliai ir seserys 

atskiriami tik tuo atveju, jei jų 

atskyrimas tarnauja vaikų gerovei. 

Vaikai turi galimybę pasikviesti 

draugų, palaiko ryšį su 

bendruomene. 

 

 

Siekiant užtikrinti vaikų saugumą, 

Centro direktorius yra patvirtinęs 

Globotinių skatinimo, 

drausminimo ir konfliktinių 

situacijų valdymo sistemos tvarkos 

aprašą;  vidaus tvarkos aprašą 

globotiniams; informavimo apie 

ypatingus atvejus, susijusius su 

galimais Vaiko teisių pažeidimais, 

tvarkos aprašą. 

Centre dirba psichologas, vyr. soc. 

pedagogas. Esant reikalui vaikui 

organizuojamos individualios 

bendruomeninės paslaugos. 
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pobūdžio įvykių ir jų pasekmių 

vaikui registravimo žurnale yra 

žymos dėl informacijos apie 

įvykusius incidentus socialinės 

globos įstaigoje pateikimo VTAS 

ir  Valstybės vaiko teisių apsaugos 

ir įvaikinimo tarnybai prie 

Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos.  Darbuotojai žino apie 

įvykusio neigiamo pobūdžio įvykio 

pasekmes ir taiko prevencines 

priemones, kad būtų išvengta 

panašių įvykių ateityje. 
 

5.5. Vaikų  socialinės globos namų 

šeimynoje (grupėje) gyvena ne 

daugiau kaip 12 vaikų. Jei 

šeimynoje (grupėje) 

apgyvendinamas likęs be tėvų 

globos vaikas su negalia, 

šeimynoje ( grupėje) vaikų skaičius 

yra ne didesnis kaip 10 vaikų. 

Vaikų socialinės globos namai 

siekia ( turi parengtą ir su 

savininko teises ir pareigas 

įgyvendinančia institucija suderintą 

priemonių planą), kad nuo 2016 m. 

šeimynoje (grupėje) gyventų ne 

daugiau kaip 8 likę be tėvų globos 

ir  (ar) socialinės rizikos vaikai.  

Jei šeimynoje (grupėje) bus 

apgyvendinamas likęs be tėvų 

globos vaikas su negalia arba 

vaikas, turintis elgesio ir emocijų 

sutrikimų, šeimynoje (grupėje) nuo 

2016 m. galės gyventi ne daugiau 

kaip 6 vaikai. Vaikų socialinės 

globos  namuose didesnės 

šeimynos (grupės) nuo 2016 m. 

galės būti  formuojamos tik tais 

atvejais, kai broliai ir seserys bus 

apgyvendinami kartu, bet visais 

atvejais šeimynoje (grupėje) 

negalės gyventi daugiau kaip 10 

vaikų. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro šeimynose globotiniai 

gyvena po 8 vaikus. Dalis vaikų 

gyvena socialinių globėjų šeimose. 
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6. Vaikui užtikrinama aplinka, 

pagrįsta abipusiu vaiko ir 

socialinės globos įstaigos 

darbuotojų pasitikėjimu, 

pagarba ir meile. 

 

6.1. Vaikui sukurta stabili teigiama 

emocinė aplinka, kurioje jis 

jaučiasi pripažintas, mylimas, 

reikalingas, svarbus ir saugus, ir tai 

nepriklauso nuo jo emocinės 

sveikatos būklės ar vystymosi 

sutrikimų. 

6.2. Socialinės globos įstaigoje 

gyvenantis vaikas turi „savą 

asmenį:- pasirinktą socialinės 

 

 

 

 

 
Centre dirba psichologas, 

socialinis pedagogas ir socialiniai 

darbuotojai, kurie padeda 

globotiniams išlaikyti dvasinę 

darną, gebėjimą gyventi ir 

mokytis. 

 

Centre vaikai turi „savą asmenį“, 

apie tai fiksuojama ISGP. Centre 

yra direktoriaus patvirtintas  Vaiko 
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globos įstaigos darbuotoją. Vaikas 

„savam asmeniui“ patiki 

problemas, yra išklausomas, juo 

pasitiki ir jaučia jam prieraišumą. 

 

6.3. Palaikoma vaiko iniciatyva, 

noras aptarti iškilusias problemas 

su socialinės globos įstaigos 

darbuotojais, savivaldybės 

socialiniais darbuotojais, esant 

poreikiui- ir kitais specialistais, 

nuolat užtikrinamas vaiko 

žinojimas, kad jis bus suprastas ir 

neatstumtas. Socialinės globos 

įstaigoje su vaikais dirbantys 

darbuotojai turi žinių, kaip 

identifikuoti vaiko netinkamo 

elgesio motyvus  bei priežastis, ir 

kartu su vaiku aptariama 

tinkamiausius elgesio korekcijos 

būdus. 

 

„savo asmens“ paskyrimo tvarkos 

aprašas. 

 

 

 

Centre globotiniai bet kada gali 

aptarti iškilusias problemas su bet 

kuriuo šeimynos darbuotoju arba 

kreiptis į psichologą, socialinį 

pedagogą.  

Centro darbuotojai dalyvauja 

seminaruose, mokymuose, kuriose 

gauna žinių apie darbą su elgesio 

ir emocijų turinčiais globotiniais. 

Yra aptariamas vaiko netinkamas 

elgesys ir esant reikalui sudaromas 

kartu su vaiku individualus elgesio 

korekcijos planas. 

 

 

 

 

 

Atitinka. 

7.  Vaikui užtikrinama visavertės 

asmenybės vystymosi 

motyvuojanti ir stimuliuojanti, 

vaiko interesų raišką bei vaiko 

tinkamą auklėjimą skatinanti 

aplinka. 

 

7.1. Vaikui, atsižvelgiant į jo 

amžių ir brandą, sudarytos 

galimybės laisvai reikšti savo 

nuomonę, pažiūras ar 

pageidavimus, sprendžiant 

klausimus, susijusius su jo, kaip 

visavertės asmenybės, vystymusi. 

Vaikas dalyvauja su jo poreikių 

užtikrinimu susijusiuose 

procesuose (įsigyjant prekes, 

planuojant vizitus pas gydytojus ir 

pan.). 

 

7.2. Vaikas turi teisę praktikuoti 

valstybės pripažintą tradicinę 

religiją pagal savo , tėvų (globėjų, 

rūpintojų) įsitikinimus, jei tai 

neprieštarauja vaiko interesams. 

Socialinės globos įstaiga sudaro 

tam sąlygas ir skiria dėmesį vaikų 

sielovadai, su tuo susijusios 

priemonės numatytos vaiko ISGP 

ar kituose vaiko byloje 

pridedamuose dokumentuose. 

 

 

 

 

 

 

 
Centre sudarytos globotiniams 

galimybės išsakyti savo nuomonę, 

pasirinkti būrelius, profesiją, 

išleisti gaunamus kišenpinigius. 

Globotiniai dalyvauja įvairiuose 

renginiuose, projektuose. 

 

 

 

 

 

 

Centras, vaikui arba jo 

artimiesiems pageidaujant, sudaro 

sąlygas praktikuoti jiems priimtiną 

religiją, lankytis bažnyčioje. 
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8. Vaiko fizinę ir psichinę sveikatą 

užtikrina tinkamai ir laiku 

organizuojamos sveikatos 

priežiūros paslaugos. 

 

8.1. Vaikas yra registruojamas 

pirminės sveikatos priežiūros 

 

 

 

 
 Visi globotiniai yra registruoti 

poliklinikoje pagal gyvenamąją 

vietą, t. y. VšĮ Pakaunės pirminės 

 

 

 

 
Atitinka. 

 

 

 



įstaigoje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2. Socialinės globos įstaigos 

darbuotojai turi žinių apie 

pirmosios medicinos pagalbos 

suteikimą. Šios žinios patvirtintos 

atitinkamai pažymėjimais ir yra 

periodiškai atnaujinamos. 

priežiūros centro Babtų 

ambulatorijoje. 

Globotiniams ne rečiau kaip kartą 

per metus profilaktiškai tikrinama 

sveikata. 

Vaikai skiepijami laiku pagal 

Lietuvos Respublikos skiepijimų 

kalendorių, kuris saugojamas 

vaiko ambulatorinėje kortelėje. 

Esant reikalui vaikas 

konsultuojamas Psichikos 

sveikatos centre, Vaiko raidos 

centre, pirminės sveikatos 

priežiūros įstaigoje. 

Darbuotojų, vaikų sveikatos 

priežiūros funkcijos, yra aprašytos 

pareigybių nuostatuose. 

 

Darbuotojai turi sveikatos žinių 

atestavimo pažymėjimus ir yra 

išklausę Privalomojo pirmosios 

pagalbos mokymo programą. 
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9.  Vaikui sukuriama palanki 

ugdymosi aplinka. 

9.1. Socialinės globos įstaiga pagal 

įvertintus vaiko poreikius 

ikimokyklinio/priešmokyklinio 

amžiaus vaikui organizuoja 

ikimokyklinį/priešmokyklinį 

ugdymą atitinkamose ugdymo 

įstaigose. 

 

9.2. Mokyklinio amžiaus vaikui 

pagal galimybes ir sveikatos būklę 

yra sudarytos sąlygos mokytis 

pagal jo poreikius atitinkančias 

ugdymo programas bendrojo 

lavinimo , profesinėje, 

specialiojoje mokykloje ar kito tipo 

ugdymo įstaigoje. 

 

 

9.3. Socialinės globos įstaiga, esant 

būtinybei, tarpininkauja tarp vaiko 

ir ugdymo įstaigos, kad būtų 

užtikrintas reikiamas ugdymo 

procesas ir bendradarbiauja su šia 

įstaiga, siekdama ugdymo tikslų. 

 

 

9.4. Užtikrinta, kad ypatingi vaiko 

gebėjimai ir gabumai yra pastebimi 

ir sudarytos sąlygos šiems 

gebėjimams bei gabumams 

realizuoti. Vaikai pagal galimybes 

lanko būrelius, sporto, muzikos ir 

kitas neformaliojo ugdymo 

įstaigas. 

 

 

 
Šiuo metu neturime tokio amžiaus 

vaikų. Atsiradus poreikiui, vaikai 

bus ugdomi Babtų lopšelyje- 

darželyje. 

 

 

 

 

Globotiniai mokosi Babtų 

gimnazijoje, Kauno J. Laužiko 

specialiojoje mokykloje, Kauno 

statybininkų profesinio rengimo 

centre. 

 

 

 

 

 

Centras nuolat bendradarbiauja su 

ugdymo įstaigomis. Esant reikalui, 

mokyklos siūlymu kreipiasi į 

pedagoginę- psichologinę tarnybą 

dėl specialiųjų ugdymosi poreikių 

globotiniui įvertinimo. 

 

 

Globotiniai lanko popamokinę 

veiklą mokyklose. Taip pat sporto 

mokyklą. 
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Atitinka. 
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9.5. vaikui sudarytos sąlygos 

skaityti knygas, saugiai naudotis 

informacinėmis technologijoms ir 

kitomis jo ugdymuisi 

reikalingomis priemonėmis, 

atitinkančiomis vaiko brandą, 

įgūdžius ir interesus. Esant 

poreikiui, vaikui taikomos 

alternatyvios komunikacijos 

priemonės (gestų kalba, Brailio 

raštas ir kt.). 

 

Šeimynose ir administracijos 

patalpose yra bibliotekėlės. 

Kiekviena šeimyna turi 

kompiuterį, yra internetas. 

Atitinka. 

10. Siekiama vaiką įgalinti ir jam 

padedama įgyti socialinių ir 

savarankiško gyvenimo įgūdžių. 

 

10.1. Ugdoma vaiko savikontrolė, 

emocijų, jausmų ir elgesio raiška, 

formuojamas pareigų ir 

atsakomybės supratimas, 

skiepijama atsakomybė už savo 

veiksmus. Darbuotojai gali įvardyti 

taikomus metodus ir priemones, jų 

poveikį, rezultatus. 

 

 

 

 

 

 

 

10.2. Socialinės globos įstaiga, 

siekdama padėti vaikui rengtis 

savarankiškam gyvenimui ir 

integruotis į visuomenę, kiekvieną 

mėnesį užtikrina kišenpinigių 

smulkioms išlaidoms skyrimą ir, 

esant galimybėms, teikia kitą 

finansinę bei materialinę paramą. 

Kišenpinigiai skiriami vaikams ne 

vėliau nei nuo 7 metų. Vaikams 

nuo 14 m. amžiaus mokamų 

kišenpinigių dydis yra ne mažesnis 

kaip 0,4 BSI per mėnesį ( išskyrus 

su negalia). Vaikams su negalia 

kišenpinigiai mokami atsižvelgiant 

į jų savarankiškumo lygį, gebėjimą 

išreikšti savo nuomonę, priimti 

sprendimus. Vaikui išmokamų 

kišenpinigių dydis laikinai gali būti 

stabdomas ar mažinamas kaip 

drausminimo priemonė ir 

didinamas kaip skatinamoji 

priemonė. Vaikas pagal savo 

amžių ir brandą bei darbuotojai, 

atsakingi už vaiko  kišenpinigių 

mokėjimo tvarką ir šių 

kišenpinigių tikslą. 

 

 

 

 

Vaikai mokomi gyventi 

šeimynose , būti draugiškais, 

gerbti vienas kitą, suaugusius. 

Darbuotojai ugdo globotinių 

pareigų ir atsakomybės už savo 

elgesį supratimą. 

Socialiniai darbuotojai globotinius 

moko gero elgesio, gražaus 

bendravimo, eismo taisyklių, 

elgesio viešose vietose taisyklių. 

 Vaikai mokomi tvarkytis savo 

kambarius, rūbus, avalynę, 

tvarkyti aplinką, gaminti maistą 

apsipirkti, moko taupumo. 

 

Globotiniai kartą per mėnesį gauna 

kišenpinigius. |Yra patvirtinta 

kišenpinigių mokėjimo tvarka. 
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11. Užtikrinamas vaiko socialinių 

ryšių su tėvais (globėju, 

rūpintoju), esant poreikiui, 

 

 

 

 

 

 

 



šeimos nariais ar artimaisiais 

giminaičiais, bendruomenės 

nariais ar institucijomis, 

palaikymas ir stiprinimas. 

 

11.1. Vaikui padedama suvokti 

priklausomybės šeimai reikšmę, 

plėtoti ir stiprinti stabilius 

tarpasmeninius vaiko ir biologinės 

šeimos ryšius, vaiko ryšius su 

artimaisiais giminaičiais, pagrįstus 

pagarba ir meile. Socialinės globos 

įstaigoje broliai ir seserys 

neišskiriami, palaikomas ir 

skatinamas jų tarpusavio 

bendravimas ir tarpusavio ryšių 

stiprinimas, jei tai nežeidžia vaikų 

interesų.  

 

 

 

 
Centre  broliai ir sesės gyvena 

vienoje šeimynoje. Bendraujama 

su vaikų biologinėmis šeimomis, 

kad nenutrūktų artimas ryšys.  

Globotiniai laikinai gali išvykti 

svečiuotis pas artimuosius. Tam 

yra patvirtintas globojamo vaiko 

išleidimo laikinai svečiuotis 

tvarkos aprašas. 

Darbuotojai apie vaikų biologinę 

šeimą arba jų artimus giminaičius 

kalba pagarbiai, nežemindami jų , 

nevertindami jų gyvenimo būdo. 
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12. Socialinės globos įstaiga yra 

atsakinga už tai, kad vaikas būtų 

tinkamai pasirengęs 

savarankiškam gyvenimui ar 

gyvenimui bendruomenėje. 

 

12.1. Socialinės globos įstaiga yra 

atsakinga planuoti ir įgyvendinti 

vaiko palydėjimo į savarankišką 

gyvenimą ar gyvenimo 

bendruomenėje priemones ( pvz., 

kartu su vaiku sudaro savarankiško 

gyvenimo programas, aptaria būsto 

nuomos, socialinio būsto suteikimo 

galimybes ir suteikia žinių šiose 

srityse. 

 

 

 

 

 

 

Socialiniai darbuotojai kartu su 

globotiniu suplanuoja jo išvykimą 

iš Centro, gyventi savarankiškai. 

Vaikui surandama kur jis gyvens, 

yra supažindinamas kur ir kokius 

dokumentus reikia susitvarkyti.  

Apie savarankišką gyvenimą 

pradedama kalbėti nuo 14 m., tai 

apie pinigų taupymą, mokesčių 

mokėjimus ir kt. 

Centras įvertinęs vaiko su negalia 

poreikius ir nustatę, kad jis negalės 

gyventi savarankiškai, 

apgyvendina jį savarankiško 

gyvenimo namuose.  

 

 

 

 

 
Atitinka. 

 

13. Socialinės globos įstaiga pagal 

galimybes užtikrina pagalbą ir 

pasibaigus  likusio be tėvų globos 

ir vaiko su negalia globai 

(rūpybai). 

 

13.1. Socialinės globos įstaiga 

teisės aktų nustatyta tvarka 

tarpininkauja tarp likusio be tėvų 

globos vaiko, esant galimybei, ir 

vaiko su negalia, besirengiančio 

palikti socialinės globos įstaigą, ir 

atitinkamų institucijų, kad būtų 

suteikta teisės aktų numatyta 

finansinė parama, užmegzti 

kontaktai su socialine aplinka, 

padėsiantys vaikui užtikrinti 

reikiamas socialinės integracijos 

priemones, ir pan. 

 

 

 

 

 
Socialiniai darbuotojai padeda 

pasirinkti profesiją, susirasti 

gyvenamą plotą, susitvarkyti 

reikalingus dokumentus. 

Apgyvendinus jaunuolį, su juo 

palaikomas ryšys ( jei jis to nori) ir 

reikalui esant, jam padedama. 

  



14. Vaikui garantuojama saugi bei 

jo poreikiams tenkinti tinkama 

socialinės globos teikimo vieta ir 

aplinka. 

 

14.1. Socialinės globos įstaiga yra 

nesunkiai pasiekiama 

visuomeniniu transportu, vaikui 

sudarytos galimybės dalyvauti 

bendruomenės gyvenime bei 

skatinama jo socialinė integracija į 

bendruomenę. 

 

 

 

14.2. Vaikui užtikrinama saugi 

aplinka. Socialinės globos įstaigos 

gyvenamosiose ir bendro 

naudojimo patalpose yra įrengta 

gaisro aptikimo ir signalizacijos 

sistema. 

 

 

 

 

 

Globotiniai į mokyklą ir būrelius, 

susitikti su draugais vyksta 

visuomeniniu transportu.  

Vaikai, besimokantys Kauno J. 

Laužiko mokykloje, pirmadienį 

nuvežami ir penktadienį po 

pamokų parvežami į Centrą. 

Darbo dienomis gyvena mokyklos 

bendrabutyje. 

 

Šeimynose vaikai gyvena po 8 

vaikus. Kambaryje 4 vaikai.  

Kiekvienoje šeimynoje įrengta 

gaisro aptikimo sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

Atitinka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atitinka. 

 

15.  Vaikas naudojasi patogiomis, 

jaukiomis ir privatumą 

garantuojančiomis patalpomis. 

 

15.1. Vaikui garantuotas socialinės 

globos įstaigos patalpų 

išplanavimas ir įrengimas, 

atitinkantis teisės aktų nustatytos 

higienos reikalavimus ir 

užtikrinantis sąlygas vaikui 

gyventi, ugdytis, leisti laisvalaikį ir 

tenkinti kitus vaiko poreikius. Šių 

socialinės globos įstaigų  patalpos 

individualiai vaiko veiklai, 

grupinei veiklai, miegui, 

rekreacijai ir kt. atitinka sveikatos 

apsaugos ministro patvirtintų 

higienos normų reikalavimus. 

Patalpos aprūpintos visais 

reikalingais baldais ir 

inventoriumi. Vaiko gyvenamosios 

patalpos yra artimos šeimos namų 

aplinkai, 

 

 

 

 

Globotinių gyvenamosios patalpos 

yra artimos šeimos namų aplinkai. 

Vaikai turi miegamuosius 

kambarius, poilsio kambarius, 

virtuves. Aprūpinti visais 

reikalingais baldais. 

Vaikai savo tėvus , giminaičius 

gali pasikviesti į savo kambarį 

arba  į šeimynos poilsio kambarį. 

Kambariuose ant langų yra 

pritvirtintos žaliuzės. 

 

 

 

 

 

Atitinka. 

 

16. Vaikams socialinę globą 

teikiančio personalo skaičius ir 

struktūra yra suformuota 

atsižvelgiant į vaikų skaičių, jų 

negalią, socialinę riziką. 

 

16.1. Užtikrinta, kad socialinės 

globos įstaigoje vaikui visą parą 

bus teikiama kokybiška socialinė 

globa, numatant teisės aktų 

reglamentuotą personalo ir 

globojamų skaičiaus santykį dieną 

ir naktį. Socialinės globos įstaigoje 

nakties metu kiekvienoje 

šeimynoje yra bent po vieną 

darbuotoją  (derinant šių 

darbuotojų darbo  laiką pagal 

 

 

 

 

 

 

Pareigybių skaičius yra suderintas 

su Kauno rajono savivaldybe ir 

patvirtintas steigėjo. 

Centre yra patvirtinti pareigybių 

aprašai.  

Šeimynose dienos metu dirba 

socialinis darbuotojas ir socialinio 

darbuotojo padėjėjas, nakties 

metu- socialinio darbuotojo 

padėjėjai.  Darbuotojai dirba 

slenkančiu grafiku. 

 

 

 

 

 

 

Atitinka. 

 



slankųjį grafiką dienos ir nakties 

metu). 

 

18. Vaiko poreikių tenkinimą 

užtikrina kvalifikuota specialistų 

komanda, kurioje dirba 

tinkamas asmenines savybes 

turintis personalas. 

 

18.1. Socialinės globos įstaigoje 

dirba personalas, turintis teisės 

aktuose nustatytą reikiamą 

profesinį išsilavinimą, išklausęs 

mokymus, teisės aktų nustatyta 

tvarka įgijęs licenzijas, atestacijos 

pažymėjimus. 

 

 

 

 

 

 

Centro darbuotojai turi atitinkamą 

išsilavinimą, kuris leidžia dirbti 

socialiniais darbuotojais, 

socialinių darbuotojų padėjėjais, 

socialiniu pedagogu, psichologu, 

slaugytoja ir kt. specialistais. 

Darbuotojams keliami 

reikalavimai yra apibrėžti Centro 

vidaus tvarkos taisyklėse, 

darbuotojų pareigybių aprašuose. 

 

 

 

 
 

 

 

Atitinka. 

 

19. Socialinės globos įstaiga turi 

visus reikalingus ir teisės aktų 

nustatytus dokumentus. 

 

19.1. Socialinės globos įstaiga yra 

įregistruota  Juridinių asmenų 

registre  ir turi visus įstaigos 

steigimą ir veiklą 

reglamentuojančius dokumentus: 

- visuomenės sveikatos centro 

išduotą leidimą- higienos pasą 

( išskyrus bendruomeninius vaikų 

globos namus ir vaikų su negalia 

grupinio gyvenimo namus);  

 

- socialinės globos įstaigos veiklos 

nuostatus (įstatus); 

 

- metinį socialinės globos įstaigos 

veiklos planą; 

 

- patvirtintą socialinės globos 

įstaigos etatų skaičių; 

 

- metinę ataskaitą; 

  

-personalų pareigybių aprašai; 

 

 

-licenciją teikti socialinę globą 

(nuo 2015 m.); 

 

-kiti dokumentai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nereikalingas.  

 

 

 

 

 

Patvirtinti 2018m. gegužės 24 d. 

 

 

Suderintas su Kauno rajono 

savivaldybe. 

 

Patvirtinta ir suderinta su Kauno 

rajono savivaldybe. 

 

Už 2018m. 

 

Patvirtinti Centro direktoriaus 

įsakymais. 

 

Licencija išduota 2014-12-23. 

 

 

Visi dokumentai yra patvirtinti 

Centro direktoriaus arba suderinti 

su Kauno rajono savivaldybe. 

Vaikų bylose yra visa surinkta 

informacija apie vaiką. 

 

 

 
 

Atitinka. 

 

 

 

 

Atitinka. 

 

 

 

 

 

Atitinka. 

 

 

Atitinka. 

 

 

Atitinka. 

 

 

Atitinka. 

 

Atitinka. 

 

 

Atitinka. 

 

 

Atitinka. 

 

21.  Vyrauja geranoriška ir 

konstruktyvi reakcija į skundus 

ir pageidavimus. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



21.1. Vaikui pagal jo amžių ir 

brandą, jo tėvams (globėjui, 

rūpintojui), artimiesiems  

giminaičiams ir socialinės globos 

namų personalui sudarytos sąlygos 

kreiptis į socialinės globos įstaigos 

administraciją dėl iškilusių 

problemų ir jie sulaukia supratimo 

bei  palaikančios konstruktyvios  

reakcijos jas spręsdami. 

Tiek vaikai, tiek darbuotojai gali 

kreiptis bet kuriuo metu į 

administraciją ir kartu išspręsti 

iškilusias problemas. 

Centre yra Taryba, Vaikų taryba, 

Darbo taryba. Vyksta įvairūs 

posėdžiai, kuriuose priimami 

sprendimai Centro veiklai. 

Atitinka. 

22.  Socialinės globos įstaigos veikla 

grindžiama skaidrumo 

atskaitomybės, viešumo 

principais. 

 

22.1. Socialinės globos įstaiga 

rengia ir reguliariai atnaujina 

informacinį biuletenį (internetinį 

puslapį), kuriame pateikiama  

informacija apie socialinės globos 

įstaigą, teikiamą,teikiamas 

paslaugas, personalą ir kita. 

 

 

 

 
Centras turi savo tinklapį, kuriame 

pateikiama informacija apie įstaigą 

( nuostatai, struktūra, kontaktai ir 

kt.). 

Įstaiga turi licenciją socialinei 

globai( ilgalaikė, trumpalaikė) 

likusiems be tėvų globos vaikams. 

Šiuo metu Vaiko gerovės centre 

„Gynia“ gyvena vaikai iš Kauno 

rajono savivaldybės. 

 

 

 

 
Atitinka. 

 

 


