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Atliekant vertinimą ir įsivertinimą, naudojami klientų, jų tėvų, globėjų, centro personalo: 

 • grupinės ir individualios apklausos, 

• interviu, 

 • stebėjimo, 

• anketavimo, 

 • centro dokumentų analizės 

Socialinės globos paslaugų struktūros kokybės vertinimo kriterijai: 

1. Personalo skaičiaus ir lankytojų skaičiaus santykis; 

2. Personalo profesinė/pareigybinė struktūra; 

3. Centro aplinkos pritaikymas lankytojų specialiesiems poreikiams; 

4. Centro tvarkos, taisyklių, procedūrų pakankamumas sklandžiai veiklai organizuoti. 

Socialinės globos paslaugų proceso kokybės vertinimo kriterijai: 

1. Nuolatinis lankytojo poreikių vertinimas; 

2. Individualaus plano sudarymas; 

3. Lankytojo ir jo artimųjų įtraukimas į individualių planų 

 

Eil. 

Nr. Socialinės glo-

bos norma 
Socialinės globos normos turinys ir charakteristika 

Dienos socialinės globos  centro veiklos a-

pibūdinimas pagal socialinės globos normą 

Atitiktis 

normoms: 

Taip/Ne/ Iš 

dalies 

  I sritis. Paslaugų paskyrimas ir planavimas   

1. Senyvo am-

žiaus asmeniui 

ir suaugusiam 

1.1. Prieš pradedant teikti socialinę globą, asmeniui, globėjui, 

rūpintojui ar asmenį prižiūrintiems šeimos nariams, artimie-

siems giminaičiams, vaiko tėvams (globėjui, rūpintojui), esant 

1.1.1. Prieš pradedant teikti socialinę globą, 

asmeniui, globėjui, rūpintojui ar asmenį pri-

Taip 



asmeniui su 

negalia (toliau 

– asmuo) ar jo 

globėjui, rū-

pintojui, taip 

pat vaikui su 

negalia (toliau 

– vaikas) ir jo 

tėvams (globė-

jui, rūpintojui) 

užtikrinama 

galimybė susi-

pažinti su so-

cialinės globos 

įstaiga ir jos 

teikiamomis 

paslaugomis 

galimybei, yra sudarytos sąlygos apsilankyti dienos socialinės 

globos centre ar susipažinti su socialinės globos įstaigos as-

mens ar vaiko namuose (toliau – socialinės globos įstaigos) 

teikiamomis socialinės globos paslaugomis. 

 

1.2. Asmeniui, globėjui, rūpintojui, kitiems šeimos nariams ar 

artimiesiems giminaičiams, vaiko tėvams (globėjui, rūpintojui) 

yra prieinama informacija apie socialinės globos įstaigos tei-

kiamas paslaugas, personalą ir kita. 

1.3. Socialinės globos įstaigoje yra nustatytos ir taikomos in-

formacijos apie dienos socialinės globos centrą ir jo veiklą ar 

kitą socialinės globos įstaigą, teikiančią dienos (trumpalaikę) 

socialinę globą asmens ar vaiko namuose, viešinimo priemo-

nės (interneto svetainė ir pan.) 

žiūrintiems šeimos nariams, artimiesiems gi-

minaičiams, esant galimybei, yra sudarytos 

sąlygos apsilankyti dienos socialinės globos 

centre ar susipažinti su socialinės globos įs-

taigos asmens teikiamomis socialinės globos 

paslaugomis. Išskyrus karantino laikotarpiu, 

kai lankymui taikomi SAM reikalavimai. 

1.2.1. Informacijos prieinamumas Lankytojui, 

jo globėjui, artimiesiems apie centro teikia-

mas paslaugas, personalą ir kt. 

 

1.3.1. Išsami informacija pateikta centro tink-

lalapyje. 

2. Asmeniui ar jo 

globėjui, rū-

pintojui, ki-

tiems šeimos 

nariams ar arti-

miesiems gi-

minaičiams ir 

vaikui, jo tė-

vams (globė-

jui, rūpintojui) 

užtikrinamas 

socialinės glo-

bos tikslingu-

mas 

2.1. Asmeniui socialinė globa pradėta teikti pagal asmens ar jo 

globėjo, rūpintojo prašymą, vaikui – pagal vaiko tėvų (globėjo, 

rūpintojo) prašymą ir, kai socialines paslaugas organizuoja sa-

vivaldybė, savivaldybės sprendimą skirti asmeniui ar vaikui 

dienos (trumpalaikę) socialinę globą, teisės aktų nustatyta 

tvarka įvertinus asmens, vaiko socialinės globos poreikį. Jei 

socialinė globa pradėta teikti ne savivaldybės sprendimu, as-

mens, vaiko socialinės globos poreikio vertinimą užtikrina so-

cialinės globos įstaiga, dalyvaujant visiems asmens poreikiams 

vertinti reikalingiems specialistams. Socialinės globos įstai-

goje kaupiamoje informacijoje apie asmeniui, vaikui teikiamą 

socialinę globą yra tai fiksuojantys įrašai ar dokumentai (as-

mens byloje, asmens „gyvenimo knygoje“, vaiko byloje ar kt.; 

toliau – asmens byla, vaiko byla). 

2.2. Atsižvelgdama į asmeniui, vaikui būtinų konkrečių pas-

laugų poreikius, socialinės globos įstaiga pagal vykdomas so-

cialinės globos įstaigos socialinės veiklos, užimtumo, šeimos 

2.1.1.  Lankytojo/globėjo prašymas priimti į 

centrą. 

2.1.2. Savivaldybės sprendimas dėl dienos so-

cialinės globos skyrimo asmeniui. 

2.1.3. Visa su asmens  globa bei ugdymu susi-

jusi dokumentacija kaupiama socialinėje by-

loje. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Centro galimybių teikti lankytojui reika-

lingas paslaugas įsivertinimas (pagal turimas 

Taip 



konsultavimo organizavimo, savarankiškų įgūdžių ugdymo bei 

palaikymo ar kitas programas (kai socialinė globa teikiama 

dienos socialinės globos centre) įsivertina savo galimybes su-

teikti asmeniui, vaikui reikalingas paslaugas. Kai socialinės 

globos įstaiga neturi galimybių suteikti asmeniui, vaikui reika-

lingų paslaugų, apie tai yra informuotas asmuo, globėjas, rū-

pintojas, vaiko tėvai (globėjas, rūpintojas), savivaldybė, priė-

musi sprendimą skirti asmeniui, vaikui socialinę globą. 

2.3. Senyvo amžiaus asmenų dienos socialinės globos centre 

yra teikiama dienos socialinė globa senatvės pensijos amžių 

sukakusiems asmenims, kuriems nustatytas visiškas ar dalinis 

nesavarankiškumas (tarp jų ir asmenims, turintiems sunkią ne-

galią). Dienos socialinės globos centre asmenims su negalia 

yra teikiama dienos socialinė globa darbingo amžiaus  (nuo 18 

metų amžiaus) asmenims su negalia, kuriems nustatytas visiš-

kas ar dalinis nesavarankiškumas (tarp jų ir asmenims, turin-

tiems sunkią negalią). Dienos socialinės globos centre socia-

linė globa gali būti teikiama kartu senyvo amžiaus asmenims ir 

suaugusiems asmenims su negalia. 

2.4. Dienos socialinė globa vaikams dienos socialinės globos 

centre bei dienos (trumpalaikė) socialinė globa vaiko namuose 

teikiama vaikams su negalia, kuriems nustatytas visiškas nesa-

varankiškumas (tarp jų ir vaikams, turintiems sunkią negalią) 

ar dalinis nesavarankiškumas. Dienos socialinės globos centre 

socialinė globa gali būti kartu teikiama vaikui ir suaugusiam 

asmeniui su negalia. 

2.5. Socialinė globa asmens namuose yra teikiama vaikams, 

senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, darbingo am-

žiaus asmenims su negalia, kuriems nustatytas visiškas nesava-

rankiškumas ar dalinis nesavarankiškumas (tarp jų ir asme-

nims, turintiems sunkią negalią). Teikdamas socialinę globą 

namuose vaikui, dienos socialinės globos centras, esant porei-

kiui, tarpininkauja, kad vaikui būtų užtikrintos mokymo, ug-

dymo paslaugos pagal specialaus ugdymo programas. 

veiklos, užimtumo ir kitas programas ir atsiž-

velgiant į Lankytojo sveikatos, specialiuosius, 

soc. įgūdžių ugdymo ir kt. poreikius, indivi-

dualias savybes, situaciją šeimoje, amžių, et-

ninę kilmę, kalbą, pilietybę, religiją, rasinę 

priklausomybę ir kt.) . 

 

 

 

2.3.1. Atžyma lankytojo asmens bylos doku-

mentuose apie asmenis, dalyvavusius Lanky-

tojo poreikių vertinimo procese (pats klientas, 

reikiami specialistai). 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1. Neaktualu. 

 

 

 

 

 

 

2.5.1. Neaktualu. 

 

 

 

 

 

 



2.6. Tais atvejais, kai dienos socialinės globos centras teikia 

trumpalaikę socialinę globą, socialinė globa turi atitikti ilgalai-

kės (trumpalaikės) socialinės globos normas, išskyrus šiose 

normose numatytas išimtis. Dienos socialinės globos centre 

teikiant trumpalaikę socialinę globą iki 5 parų per savaitę ar iki 

31 paros teikiant „laikino atokvėpio“ paslaugas vaikui su nega-

lia, suaugusiam asmeniui su negalia, senyvo amžiaus asme-

niui, licencija ilgalaikei (trumpalaikei) socialinei globai nerei-

kalinga. 

2.7. Į dienos socialinės globos centrus priimami asmenys, vai-

kai, turintys teisės aktų nustatyta tvarka pasirinkto pirmines 

ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikian-

čio gydytojo išduotą medicinos dokumentų išrašą (F027/-a), 

kuriame nurodyta, kad asmuo, vaikas neserga ūmia infekcine 

ar kita pavojinga užkrečiama liga ir asmens, vaiko sveikatos 

būklė yra tinkama jam gauti socialinę globą 

 

2.6.1. Neaktualu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.1. Gydytojo išduotas sveikatos pažymėji-

mas (forma F027-1/a) (dėl užkrečiamų ligų) 

įsegtas asmens byloje 

3. Asmeniui ar jo 

globėjui, rū-

pintojui, vaiko 

tėvams (globė-

jui, rūpintojui) 

yra garantuoja-

mas sutarties, 

atitinkančios 

asmens, vaiko 

geriausius tei-

sėtus interesus, 

pasirašymas 

3.1. Kiekvienas asmuo, kuriam teikiama socialinė globa, ar jo 

globėjas, rūpintojas, vaiko tėvai (globėjas, rūpintojas) ir socia-

linės globos įstaiga yra pasirašę sutartį, kurioje nustatytos so-

cialinės globos teikimo sąlygos, teikimo laikas, abiejų šalių 

teisės, pareigos, atsakomybė ir kitos sąlygos. Sutartis sudaryta 

praėjus ne daugiau kaip 7 kalendorinėms dienoms nuo dienos 

socialinės globos asmeniui, vaikui teikimo pradžios. Sutarties 

turinys yra aiškus ir nedviprasmiškas. Su sutartimi pagal gali-

mybes ir esant poreikiui yra raštu susipažinę ir kiti asmenį, 

vaiką prižiūrintys šeimos nariai ar artimieji giminaičiai. 

3.2. Asmuo jam priimtina forma, vaikas pagal turimus gebėji-

mus ir jo tėvai (globėjas, rūpintojas) iki sutarties pasirašymo 

yra supažindinti su dienos socialinės globos centro vidaus tvar-

kos taisyklėmis (kai socialinė globa teikiama dienos socialinės 

globos centre). Kai socialinė globa teikiama asmens, vaiko na-

muose, asmuo, vaikas ir jo tėvai (globėjas, rūpintojas) yra su-

pažindinami su socialinės globos teikimą asmens, vaiko na-

muose reglamentuojančia tvarka. Žymos apie tai užfiksuotos 

3.2.1. Sutartis tarp centro ir Lankytojo/glo-

bėjo, kurioje nustatytos soc. globos teikimo 

sąlygos, laikas, abiejų šalių teisės ir pareigos, 

atsakomybė, nutraukimo sąlygos ir kt. 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. Žyma sutartyje ar lankytojo asmens by-

loje apie tai, kad klientas prieš pasirašant su-

tartį buvo supažindintas su centro vidaus tvar-

kos taisyklėmis . 

 

 

 

 

Taip 



sutartyje ar asmens byloje. 

3.3. Asmuo ar jo globėjas, rūpintojas, vaiko tėvai (globėjas, rū-

pintojas), prieš pasirašydami sutartį, yra informuoti, kad sutar-

tis gali būti nutraukta asmens ar jo globėjo, rūpintojo, vaiko 

tėvų (globėjo, rūpintojo) arba socialinės globos įstaigos inicia-

tyva. Asmuo ar jo globėjas, rūpintojas, vaiko tėvai (globėjas, 

rūpintojas) žino, kad, prieš nutraukiant sutartį socialinės glo-

bos įstaigos iniciatyva, jie ir savivaldybė, priėmusi sprendimą 

skirti asmeniui, vaikui socialinę globą (kai socialinė globa tei-

kiama savivaldybės sprendimu), bus informuoti iš anksto 

(prieš 3 mėnesius) 

 

3.3.1. Sutartis tarp centro ir Lankytojo/glo-

bėjo, kurioje nustatytos soc. globos teikimo 

sąlygos, laikas, abiejų šalių teisės ir pareigos, 

atsakomybė, nutraukimo sąlygos ir kt. 

4. Asmeniui, vai-

kui pagal įver-

tintus porei-

kius sudaro-

mas individua-

lus socialinės 

globos planas 

(toliau – ISGP) 

4.1. Dienos socialinės globos centre yra įvertinti visi asmens, 

vaiko sveikatos, vystymosi, ugdymo(si), specialieji ir kiti po-

reikiai, atsižvelgiant į asmens, vaiko gebėjimus, gabumus, si-

tuaciją šeimoje, socialinę riziką, negalią, ypatumus, susijusius 

su amžiumi, branda, etnine kilme, kalba, religija, lytimi, rasine 

priklausomybe ir kita. Vertinant asmens, vaiko konkrečių pas-

laugų, pagalbos poreikius detaliai aprašomos sritys, kuriose jis 

yra labiau savarankiškas, kur ir kokios konkrečios pagalbos 

jam reikia. Vertinant poreikį dalyvauja visi reikalingi specialis-

tai. Asmuo, vaikas, gebantis išreikšti nuomonę, taip pat daly-

vauja atliekant jo vertinimą ir savęs įsivertinimą. Visa tai yra 

užfiksuota asmens, vaiko byloje pridedamuose dokumentuose. 

4.2. Socialinei globai asmeniui, vaikui teikti yra sudarytas 

ISGP, kuriame pateikta detali informacija apie asmenį (jo 

šeimą),vaiką (jo tėvus, globėją, rūpintoją), pagal įvertintą as-

mens, vaiko konkrečių paslaugų poreikį numatyta, kokiomis 

priemonėmis bus siekiama socialinės globos tikslų ir uždavi-

nių įgyvendinimo, detalizuojamos paslaugos (socialinės, svei-

katos, ugdymo ir kitos), kurios asmeniui, vaikui bus teikiamos 

ar organizuojamos, numatoma, kurios socialinės globos įstai-

gos naudojamos socialinės veiklos, užimtumo, pagalbos šeimai 

organizavimo, savarankiškų įgūdžių ugdymo ar palaikymo ar 

kitos programos bus taikomos asmeniui, vaikui. 

4.1. 1. Lankytojo individualus socialinės glo-

bos planas ISGP pagal patvirtintus dokumen-

tus: Lankytojų įgalinimo koncepciją; Lanky-

tojų gyvenimo kokybės koncepciją; Įtraukimo 

į paslaugų planavimą, teikimą, vertinimą 

tvarką; Įtraukimo į individualaus plano suda-

rymo tvarką. 

 

 

 

 

 

4.2.2.ISGP rengimo dalyviai (centro darbuo-

tojai, jei reikia savivaldybės soc. darbuotojai, 

kiti specialistai); 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taip 



4.3. ISGP senyvo amžiaus asmeniui ir suaugusiam asmeniui su 

negalia yra parengtas per 1 mėnesį nuo socialinės globos tei-

kimo pradžios, vaikui – ne vėliau kaip per 1,5 mėnesio nuo so-

cialinės globos teikimo pradžios. 

4.4. Už ISGP rengimą atsakingi socialinės globos įstaigos so-

cialiniai darbuotojai. ISGP rengiamas dalyvaujant kitiems spe-

cialistams, esant poreikiui – ir socialiniams darbuotojams, sa-

vivaldybės institucijos nustatyta tvarka paskirtiems vertinti as-

menų, vaikų (šeimų, kuriose yra tokie asmenys, vaikai) socia-

linių paslaugų poreikį (toliau – savivaldybės socialiniai dar-

buotojai). Sudarant ISGP vaikui, esant poreikiui, dalyvauja 

sveikatos priežiūros, ugdymo ir kiti specialistai. ISGP yra už-

fiksuota, kas dalyvavo jį rengiant. 

4.5. Asmens, vaiko konkrečių socialinės globos įstaigos tei-

kiamų paslaugų poreikis įvertintas ir ISGP sudarytas pagal ga-

limybes bei poreikį bendradarbiaujant su vaiko ugdymo įstai-

gos, asmens socialinių paslaugų įstaigos (jeigu asmeniui tokios 

paslaugos buvo prieš tai teikiamos) specialistais, naudojant iš 

jų gautą informaciją 

4.6. Yra užtikrintas paties asmens, jo globėjo, rūpintojo, esant 

poreikiui, ir kitų šeimos narių ar artimųjų giminaičių dalyvavi-

mas, paties vaiko, pagal savo amžių ir brandą gebančio iš-

reikšti savo nuomonę, tėvų (globėjo, rūpintojo) dalyvavimas 

sudarant ir peržiūrint ar tikslinant ISGP. Į jų nuomonę kiek į-

manoma yra atsižvelgta, žymos apie tai užfiksuotos ISGP. 

4.7. Asmeniui su sunkia negalia, vaikui su sunkia negalia pagal 

įvertintus poreikius ISGP yra numatytos priemonės, užtikri-

nančios asmens, vaiko specialiųjų poreikių tenkinimą. 

4.3.1.  Žymos apie paties lankytojo, jo glo-

bėjų, artimųjų dalyvavimą sudarant ISGP, at-

sižvelgimas į jų nuomonę (kiek įmanoma) 

 

 

4.4.1. Rengiant ISGP dalyvauja Centro socia-

liniai darbuotojai ir kiti specialistai. 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.1.A smens bylose grupėse. Ataskaitų tė-

vams pateikimas.  Apklausos, anketos.  Įrašai 

į susirašinėjimo knygutes. 

 

 

4.6.1. Asmens tėvai (globėjai) dalyvauja ren-

giant individualią asmens programą. 

 

 

 

4.7.1. Įvertinus asmens poreikius, nustatomos 

priemonės tenkinti specialiuosius poreikius. 

5. Asmeniui, vai-

kui teikiamų 

paslaugų efek-

tyvumas užtik-

rinamas perio-

5.1. Užtikrinta, kad socialinės globos įstaigos iniciatyva ISGP 

yra peržiūrimas ir patikslinamas ne rečiau kaip 1 kartą per me-

tus, o atsiradus naujoms aplinkybėms, susijusioms su asmens, 

vaiko sveikatos būkle ar kitų aplinkybių sąlygojamais asmens, 

vaiko socialinės globos poreikio pasikeitimais, – iškart po šių 

aplinkybių atsiradimo. 

5.1.1. Individuali programa peržiūrima ir pa-

tikslinama ne rečiau 1 kartą per metus arba 

atsiradus svarbioms aplinkybėms. 

 

 

 

 



diškai peržiū-

rint ir tiksli-

nant ISGP 

5.2. Peržiūrėtame ISGP yra pateikta socialinės globos teikimo 

laikotarpiu pasiektų rezultatų analizė, įvertinti asmens pas-

laugų poreikių pokyčiai, vaiko brandos, vaiko poreikių poky-

čiai bei numatytos naujos priemonės, susijusios su šių poreikių 

tenkinimu. Esant poreikiui, ISGP atsispindi ir individualaus 

darbo su vaiko tėvais (globėju, rūpintoju) ar asmens globėju, 

rūpintoju, asmens šeimos nariais ar artimaisiais pokyčiai. 

5.3. Užtikrinta, kad socialinės globos įstaiga, planuodama ir 

teikdama socialinę globą asmeniui, vaikui, nuolat palaiko ryšį 

su asmens globėju, rūpintoju, esant poreikiui, šeimos nariais ar 

artimaisiais giminaičiais, vaiko tėvais (globėju, rūpintoju), pe-

riodiškai pateikia jiems informaciją apie ISGP sudarymo, per-

žiūrėjimo ir vykdymo eigą, jei tai neprieštarauja asmens ar 

vaiko interesams 

5.2.1. Vertinami asmens socialinių paslaugų 

poreikių pokyčiai, pateikiama dienos sociali-

nės globos teikimo laikotarpiu pasiektų re-

zultatų analizė. 

 

 

 

5.3.1. Centras nuolat palaiko ryšį su asmens 

tėvais (globėjais), pateikia jiems informaciją 

apie individualią asmens programą, jos suda-

rymo, peržiūrėjimo bei vykdymo eigą. 

  II sritis. Asmens, vaiko ir jų šeimų gerovės užtikrinimas, 

teikiant asmeniui, vaikui asmeninę socialinę globą, o šeimai 

– reikalingą socialinę pagalbą 

  

6. Asmeniui, vai-

kui sukuriama 

ir užtikrinama 

sveika ir saugi 

aplinka. 

6.1. Asmeniui, vaikui sukurta stabili, stresinių situacijų nesu-

kelianti teigiama emocinė aplinka, kurioje jis jaučiasi pripažin-

tas, svarbus. Teikiant socialinę globą vaikui, užtikrinta fiziškai 

saugi ir emociškai stabili aplinka, atitinkanti vaiko asmenines 

savybes, jo raidos ypatumus, poreikius bei interesus. 

6.2. Užtikrinti mandagūs, pasitikėjimu ir pagarba pagrįsti san-

tykiai tarp asmens, vaiko ir socialinę globą teikiančio perso-

nalo. Socialinę globą teikiantis personalas geba išsamiai apibū-

dinti asmens, vaiko (ar jų šeimų) poreikius bei problemas. 

6.3. Dienos socialinės globos centre asmuo su sunkia negalia, 

vaikas su sunkia negalia turi jiems nuolatinai (nuo 2014 metų 

sausio 1 d.) paskirtą socialinio darbuotojo (slaugytojo) padė-

jėją – asmeninį asistentą, kuris, atsižvelgdamas į asmens, 

vaiko norus, padeda jiems atlikti kasdieninio gyvenimo funkci-

jas ir juos prižiūri, taip padėdamas asmeniui, vaikui gyventi vi-

savertį gyvenimą. 

6.4. Dienos socialinės globos centras pagal galimybes vykdo 

6.1.1. Centre asmeniui užtikrinama fiziškai 

saugi ir emociškai stabili aplinka. 

 

 

 

6.2.1. Užtikrinami mandagūs, pagarbūs ir pa-

sitikėjimu pagrįsti santykiai tarp socialinę 

globą teikiančių darbuotojų ir paslaugų ga-

vėjo. Darbuotojai geba apibūdinti asmens po-

reikius ir bei problemas. 

6.3.1. Dienos socialinės globos centre asmuo 

su sunkia negalia turi paskirtą socialinio dar-

buotojo (slaugytojo) padėjėją, kuris, padeda 

jiems atlikti kasdieninio gyvenimo funkcijas 

ir juos prižiūri, taip padėdamas asmeniui gy-

venti visavertį gyvenimą. 

6.4.1. Centro socialiniai darbuotojai nuolat 

Taip 



šeimos konsultavimo programą, paremtą socialinės globos įs-

taigos, asmenį prižiūrinčio globėjo, rūpintojo ar šeimos narių, 

artimųjų giminaičių, vaiko tėvų (globėjo, rūpintojo) bendradar-

biavimu. Socialinę globą teikiantys darbuotojai konsultuoja as-

menį prižiūrinčius šeimos narius ar artimuosius giminaičius, 

vaiko tėvus (globėją, rūpintoją) dėl tinkamos asmens, vaiko 

priežiūros namuose ir asmeniui, vaikui būtinų sveikatos prie-

žiūros paslaugų užtikrinimo laiku. Žymos apie tai yra užfik-

suotos asmens, vaiko byloje pridedamuose dokumentuose. 

6.5. Teikiant socialinę globą asmuo, vaikas gauna jų fiziologi-

nius poreikius ir sveikatos būklę atitinkantį, reikiamą kiekį e-

nergetinių verčių bei reikiamą kaloringumą turintį maitinimą, 

įvertinus individualius asmens, vaiko poreikius, būtinumą 

gauti dietinį maitinimą ir pagal galimybes atsižvelgiant į as-

mens, jo globėjo, rūpintojo ar vaiko tėvų (globėjo, rūpintojo) 

pageidavimus. Dienos socialinės globos centras maitinimą or-

ganizuoja pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintas reko-

menduojamas paros maistinių medžiagų ir energijos normas 

bei rekomenduojamas maisto produktų paros normas socialinę 

globą gaunantiems asmenims. Maitinimo režimą nusistato die-

nos socialinės globos įstaiga (išskyrus atvejus, kai dienos so-

cialinė globa teikiama asmens, vaiko namuose). Asmeniui, bū-

nančiam centre visą dieną, maitinimas turi būti organizuoja-

mas 3–4 kartus per dieną. Jei dienos socialinės globos centre 

asmuo išbūna ilgiau kaip 5 valandas, jis vieną kartą per bu-

vimo laiką turi gauti karšto maisto. Vaikui, kuris dienos socia-

linės globos centre praleidžia iki 5 val., maitinimas centre or-

ganizuojamas pagal poreikius. Teikiant dienos socialinę globą 

asmens, vaiko namuose, maitinimas organizuojamas suderinus 

su asmeniu, jo globėju, rūpintoju, asmenį prižiūrinčiais šeimos 

nariais ar artimaisiais giminaičiais, vaiko tėvais (globėju, rū-

pintoju). 

6.6. Bendrų asmens, jo globėjo, rūpintojo ar asmenį prižiūrin-

bendradarbiauja su asmens tėvais, padeda 

spręsti iškilusias problemas, konsultuoja so-

cialiniais klausimais. 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.1. Centras maitinimą organizuoja pagal a-

titinkamus teisės aktus ir higienos normas. 

Lankytojų maitinimas organizuojamas tris 

kartus per dieną. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



čių šeimos narių, artimųjų giminaičių, vaiko tėvų (globėjo, rū-

pintojo) ir socialinės globos įstaigos rašytiniu sutarimu gali 

būti susitarta, kad maitinimą teikiant socialinę globą dienos so-

cialinės globos centre iš dalies ar visiškai (teikiant socialinės 

globos paslaugas asmens, vaiko namuose) užtikrins pats as-

muo, globėjas, rūpintojas ar asmenį prižiūrintys šeimos nariai, 

artimieji giminaičiai ar vaiko tėvai (globėjas, rūpintojas). Žy-

mos apie tai yra užfiksuotos asmens, vaiko byloje prideda-

muose dokumentuose. 

6.7. Esant būtinybei, asmens globėjui, rūpintojui, kitiems as-

menį prižiūrintiems šeimos nariams ar artimiesiems giminai-

čiams, vaiko tėvams (globėjui, rūpintojui) suteikiamos konsul-

tacijos dėl asmens, vaiko maitinimo, maitinimosi įpročių ir y-

patumų, tinkamos asmens, vaiko priežiūros namuose ir asme-

niui, vaikui būtinų paslaugų užtikrinimo laiku. 

6.8. Asmeniui, vaikui yra užtikrinta, kad, teikiant socialinę 

globą ir iškilus problemoms, susijusioms su asmens, vaiko 

sveikatos būklės pasikeitimais, saugumu ar kitomis aplinkybė-

mis, apie tai nedelsiant informuojami asmens globėjas, rūpin-

tojas, esant poreikiui, kiti šeimos nariai ar artimieji giminai-

čiai, vaiko tėvai (globėjas, rūpintojas). 

6.9. Esant poreikiui, tarpininkaujama asmens globėjui, rūpinto-

jui, asmenį prižiūrintiems šeimos nariams ar artimiesiems gi-

minaičiams, vaiko tėvams (globėjui, rūpintojui), kad asmuo, 

vaikas būtų aprūpinti tinkama apranga, avalyne ir kitais asme-

niniais daiktais, reikalingais ir būtinais atsižvelgiant į asmens, 

vaiko sveikatos būklę, techninės pagalbos priemonėmis ar ki-

tomis asmens, vaiko savarankiškumą namų aplinkoje didinan-

čiomis priemonėmis. 

6.10. Socialinės globos įstaigos darbuotojai turi pirmosios pa-

galbos suteikimo žinių. Šios žinios yra patvirtintos atitinka-

mais pažymėjimais ir yra nuolat atnaujinamos. Asmuo, vaikas 

žino, kad nebus paliekami be specialisto priežiūros, jei to rei-

6.6.1. Pagal poreikį toks variantas būtų svars-

tomas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.7.1. Esant būtinybei tėvams (globėjams) yra 

suteikiama informacija dėl iškilusių asmens 

maitinimosi problemų, tariamasi dėl maisto 

meniu pritaikymo individualiems poreikiams. 

 

 

6.8.1. nedelsiant informuojami. 

 

 

 

 

 

6.9.1.  Esant poreikiui Centro darbuotojai tei-

kia tarpininkavimo paslaugas. 

 

 

 

 

 

 

6.10.1.  Darbuotojai yra apmokyti. Žinios yra 

patvirtintos atitinkamais pažymėjimais ir yra 

nuolat atnaujinamos. 

 



kalauja jų sveikatos būklė, o esant poreikiui, jiems bus garan-

tuotas pirmosios pagalbos suteikimas ar skubiosios medicini-

nės pagalbos iškvietimas. Žymos apie tokius atvejus yra užfik-

suotos asmens, vaiko byloje pridedamuose dokumentuose. 

6.11. Asmeniui, jo globėjui, rūpintojui, esant poreikiui, kitiems 

šeimos nariams ar artimiesiems giminaičiams, vaikui, jo tė-

vams (globėjui, rūpintojui) užtikrinta, kad asmeniui, vaikui jų 

vartojami medikamentai pateikiami laiku, pagal gydytojo nu-

rodymą. Asmens, vaiko bylose yra sveikatos priežiūros specia-

listų įrašai arba išrašai iš asmens sveikatos priežiūros įstaigos 

apie asmeniui, vaikui reikiamų vaistų naudojimo kiekį ir laiką, 

jei asmuo, vaikas vartoja medikamentus teikiant socialinę 

globą. 

6.12. Užtikrinta asmens, vaiko apsauga nuo smurto, išnaudo-

jimo, diskriminacijos, prievartos, įžeidinėjimų dėl savo rasės, 

religijos, negalios, socialinės padėties, asmeninių savybių, ge-

bėjimų ir kita. Siekiant užtikrinti asmens, vaiko saugumą, die-

nos socialinės globos centre įvykę nelaimingi įvykiai, susiję su 

asmens, vaiko sveikatos būklės pablogėjimu ar asmens, vaiko 

teisių pažeidimais, yra registruojami, analizuojamos juos sukė-

lusios priežastys bei priimami sprendimai, kaip jų išvengti a-

teityje. Socialinės globos įstaigos personalas turi žinių, kaip 

elgtis su asmeniu ar negalią turinčiu vaiku nelaimingų įvykių, 

krizių, emocijų protrūkių ir kt. atvejais ar po jų, ir nuolat jas 

gilina 

6.13. Socialinės globos įstaiga yra apsirūpinusi rezervu asmens 

apsaugos priemonių, kurių sąrašą, kiekį ir laikotarpį, kuriam 

sukauptų asmens apsaugos priemonių turi pakakti nepertrau-

kiamai įstaigos veiklai užtikrinti, nustato Vyriausybė ar jos įga-

liota institucija, yra paskirti ne mažiau nei du darbuotojai (pag-

rindinis ir pavaduojantis), atsakingi už asmens apsaugos prie-

monių poreikio stebėjimą, išdavimą, užsakymų organizavimą 

ir kitus asmens apsaugos priemonių rezervo priežiūros, admi-

nistravimo veiksmus, vykdoma šių priemonių apskaita. 

 

 

 

 

6.11.1.  Pagal gydytojo nurodymą asmens 

vartojami medikamentai pateikiami laiku. 

 

 

 

 

 

 

 

6.12.1. Užtikrinama visų Centro lankytojų ly-

gybė prieš teisės aktus. Visi duomenys, poky-

čiai fiksuojami asmens bylose bei atitinkan-

čiose žurnaluose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.13.1. Centras pagal SAM rekomendacijas 

turi pakankamas atsargas AAP. 



  III sritis. Įvairiapusiškų asmens poreikių užtikrinimas, 

vaiko vystymosi poreikių užtikrinimas ir asmens, vaiko į-

galinimas 

  

7. Asmeniui, vai-

kui sudaroma 

jų priežiūrai 

palanki bei as-

menį, vaiką į-

galinanti ir 

vaiką ugdanti 

aplinka 

7.1. Asmeniui, atsižvelgiant į jo sveikatos būklę ir jo savaran-

kiškumą, vaikui, atsižvelgiant į jo amžių, brandą, sveikatos 

būklę, yra sudarytos sąlygos palaikyti ir ugdyti jų socialinius į-

gūdžius ir, esant poreikiui, užtikrinti fizinio aktyvumo, kultūri-

nių interesų, socialinės veiklos ir kitų interesų raiškos galimy-

bes. Vaiką ugdanti aplinka formuojama atsižvelgiant į vaiko 

mokymosi (ugdymosi) procese pasiektus rezultatus, atsižvel-

giant į švietimo įstaigos, vaikui užtikrinančios mokymo ir ug-

dymo paslaugas, nuomonę bei išvadas. 

7.2. Asmeniui, vaikui interesų raiškos priemonės taikomos in-

dividualiai, atsižvelgiant į asmens, vaiko pageidavimus, nuo-

monę, įgūdžius, psichologinę būseną ir kita. Asmeniui, vaikui 

sudaromos sąlygos palaikyti turimus ar formuoti naujus socia-

linius įgūdžius, dienos socialinės globos centre sudarytos sąly-

gos užsiimti jų mėgstama veikla, tenkinti saviraiškos poreikius 

(skaityti, piešti, siūti, lipdyti iš molio ir pan.). Darbuotojai, at-

sakingi už asmens, vaiko įgalinimą bei ugdymą, pats asmuo 

bei vaikas pagal savo amžių ir brandą gali apibūdinti užsiė-

mimo mėgstama veikla poveikį. 

7.3. Asmeniui, vaikui dienos socialinės globos centre, esant 

poreikiui, sudarytos sąlygos poilsiui ar miegui dienos metu, 

jeigu to reikalauja asmens, vaiko sveikatos būklė. 

7.4. Asmeniui (vaikui) leidžiama nelankyti dienos socialinės 

globos centro asmens ar jo globėjų (rūpintojų), vaiko tėvų ar 

globėjų (rūpintojų) prašymu iki 1 mėnesio per metus socialinės 

globos centro nustatyta tvarka. Į šį laikotarpį neįskaitomas as-

mens (vaiko) ligos laikotarpis. Prašymo teikimo tvarką ir jame 

nurodytinus asmens duomenis nustato socialinės globos cent-

ras. Apie asmenį (vaiką), dėl ligos ar kitų priežasčių negalintį 

ilgiau kaip 1 mėnesį lankyti dienos socialinės globos centro, 

7.1.1. Centre asmeniui sudarytos sąlygos pa-

laikyti turimus ar formuoti naujus socialinius 

įgūdžius. Užtikrinamas fizinis aktyvumas, 

kultūrinių renginių organizavimas. 

 

 

 

 

 

7.2.1. Sudarytos sąlygos užsiimti mėgstama 

veikla, tenkinti saviraiškos poreikius (megzti, 

siūti, piešti, lipdyti iš molio, pinti, austi, dai-

nuoti ir kt.). 

 

 

 

 

 

 

7.3.1.  Sudarytos sąlygos poilsiui (poilsio 

zona užimtumo grupėje bei poilsio kambarys) 

 

7.4.1. Apie asmenį, nelankanti dienos centro 

dėl ligos ar kitų priežasčių savivaldybei nėra 

pranešama. Prašymai laikinai sustabdyti so-

cialinių paslaugų teikimą yra saugomi asmens 

byloje. 

 

 

 

 

Taip 



raštu pranešama savivaldybei (jei asmeniui (vaikui) dienos so-

cialinės globos paslaugos teikiamos savivaldybės sprendimu), 

nurodant šio asmens (vaiko) vardą, pavardę, gimimo datą ir 

laikotarpį, kuriuo asmuo (vaikas) negalėjo lankyti dienos so-

cialinės globos centro. Kol asmuo (vaikas) negali lankyti die-

nos socialinės globos centro, jo darbuotojai gali asmeniui (vai-

kui) teikti dienos (trumpalaikę) socialinę globą jo namuose. A-

pie dienos socialinės globos, teikiamos dienos socialinės glo-

bos centre, pakeitimą į socialinę globą asmens (vaiko) na-

muose raštu informuojama savivaldybė, nurodant datą, nuo 

kurios teikiama socialinė globa asmens (vaiko) namuose. Tai 

pažymima ISGP, nurodant socialinės globos asmens (vaiko) 

namuose pradžios ir pabaigos datas. 

7.5. Esant poreikiui, asmeniui, vaikui užtikrinta, kad socialinės 

globos įstaiga, bendradarbiaudama su bendruomenės sveikatos 

priežiūros įstaigomis, organizuos asmeniui, vaikui reikalingų 

sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5.1. Centras bendradarbiauja su bendruome-

nės sveikatos priežiūros įstaigomis, esant po-

reikiui organizuoja asmeniui reikiamų sveika-

tos priežiūros paslaugų prieinamumą. 

8. Atsižvelgiant į 

asmens, vaiko 

specialiuosius 

poreikius, su-

daroma ap-

linka, kurioje 

jis gali būti ak-

tyvus 

8.1. Dienos socialinės globos centre asmeniui, vaikui sudaro-

mos galimybės naudotis techninės pagalbos priemonėmis ar 

kitomis jų savarankiškumą dienos centro aplinkoje didinančio-

mis priemonėmis. Dienos socialinės globos centras yra apsirū-

pinęs ar planuoja apsirūpinti priemonėmis, padedančiomis dar-

buotojams saugiai atlikti kasdienines funkcijas (priemonės as-

meniui, vaikui pakelti, perkelti, prausti, kineziterapijai, masa-

žui atlikti, transportuoti dienos centro patalpose, maitinti ir 

kt.). 

8.2. Asmeniui, vaikui, kuris dėl sveikatos būklės yra neįgijęs 

ar praradęs kalbos ar kitus bendravimo gebėjimus, esant gali-

mybėms, taikomos alternatyvios komunikacijos priemonės 

(gestų kalba, Brailio raštas ir kita). Dienos socialinės globos 

centre asmeniui, vaikui pagal galimybes ir poreikius sudarytos 

sąlygos saugiai naudotis informacinėmis technologijomis, ati-

tinkančiomis asmens, vaiko įgūdžius ir interesus bei vaiko 

brandą. Darbuotojai, atsakingi už asmens socialinių įgūdžių 

8.1.1. Centre asmeniui yra sudaryto sąlygos 

naudotis techninėmis pagalbos priemonėmis, 

didinančiomis asmens savarankiškumą. 

 

 

 

 

 

 

8.2.1. Šiuo metu Centre nėra asmenų, su ku-

riais reikėtų bendrauti gestų kalba arba Brai-

lio raštu. 

 

 

 

 

 

Taip 



palaikymą ar vaiko socialinių įgūdžių ugdymą, įgyja naujų ir 

gilina turimas žinias, kaip taikyti alternatyvias komunikacijos 

priemones, dirbant su tokiu asmeniu, vaiku. 

8.3. Kai asmuo, vaikas gauna socialinę globą namuose, esant 

būtinybei, tarpininkaujama, kad teisės aktų nustatyta tvarka as-

muo, vaikas laiku būtų aprūpintas techninės pagalbos priemo-

nėmis ar kitomis jų savarankiškumą namų aplinkoje didinan-

čiomis priemonėmis 

 

 

 

8.3.1. neaktualu. 

9. Asmeniui, vai-

kui teikiama 

pagalba ska-

tina savaran-

kiško gyve-

nimo įgūdžių 

palaikymą ar į-

gijimą bei stip-

rinimą ir lei-

džia būti kiek 

įmanoma sava-

rankiškam 

9.1. Asmuo, vaikas skatinamas būti kuo daugiau savarankiš-

kas, sudarytos sąlygos stiprinti jo savitvarkos gebėjimus bei 

savarankiškumą. 

9.2. Asmeniui pagal poreikius užtikrinta pagalba atliekant bui-

tines, savitvarkos bei saviraiškos funkcijas. Ugdomi ir palai-

komi asmens, vaiko namų ūkio, biudžeto tvarkymo, pirkimo ir 

kiti kasdieniame žmogaus gyvenime būtini įgūdžiai, motyvuo-

jantys asmenį, vaiką ir padedantys užtikrinti kiek įmanoma di-

desnį asmens, vaiko savarankiškumą, jiems užtikrinama pa-

galba atliekant buitinius darbus ir ugdant savitvarkos gebėji-

mus. Asmuo, vaikas aprūpinti priemonėmis, padedančiomis la-

vinti bei palaikyti asmens, vaiko dėl sveikatos būklės prarastus 

ar neįgytus socialinius įgūdžius. 

9.3. Esant poreikiui, asmeniui, vaikui užtikrinta individuali, 

diskretiška darbuotojų pagalba atliekant su asmens higiena su-

sijusias funkcijas, apsirengiant, valgant, tvarkantis ir kita. 

9.4. Dienos socialinės globos centre darbingo amžiaus asme-

niui su negalia pagal jo amžių, sveikatos būklę ir poreikius yra 

užtikrinta aktyvioji asmens veikla – darbinių-buitinių įgūdžių, 

socialinių įgūdžių ugdymas bei palaikymas, užimtumas, kita 

socialinė veikla ir pan. Esant galimybėms, tai yra siejama su 

asmens dalyvavimo darbo rinkoje skatinimu. Žymos apie tai 

yra ISGP ar kituose asmens byloje pridedamuose dokumen-

tuose. 

9.5. Dienos socialinės globos centre senyvo amžiaus asmeniui 

9.1.1. Įvairiais metodais stengiamasi stiprinti 

asmens savarankiškumą. 

 

9.2.1. Centre asmeniui užtikrinama aktyvioji 

veikla, sudaromos sąlygos palaikyti darbinius 

ir buitinius įgūdžius, galimybė ugdyti savit-

varkos gebėjimus. 

 

 

 

 

 

 

9.3.1. Asmeniui pagal poreikį suteikiama 

diskretiška pagalba su asmens higiena, pa-

galba rengiantis, maitinantis ir kt. pobūdžio 

pagalba 9.4.1. Neaktualu. 

 

 

 

 

 

 

 

9.5.1.  Pagal jo sveikatos būklę ir poreikius 

yra užtikrinta kasdienė asmens veikla. 

Taip 



pagal jo sveikatos būklę ir poreikius yra užtikrinta kasdienė as-

mens veikla – buitinių, kasdienio gyvenimo įgūdžių, socialinių 

įgūdžių palaikymas, laisvalaikio užimtumas, socialinė veikla ir 

pan. 

9.6. Palaikomi ir ugdomi asmens, vaiko savarankiškumo, savi-

tarnos ir visuomenei priimtino elgesio įgūdžiai už dienos so-

cialinės globos centro ar asmens, vaiko namų ribų. Vaikas yra 

mokomas etiketo, nuolat atnaujinamas asmens etiketo išmany-

mas, atsižvelgiant į jų specialiuosius poreikius, amžių, lytį, 

brandą. 

9.7. Dienos socialinės globos centre darbingo amžiaus asme-

nims su negalia aktyvioji veikla pagal poreikius ir galimybes 

organizuojama grupėmis, kuriose vienu metu aktyvia veikla 

užsiima 5–12 asmenų, atsižvelgiant į asmens nesavarankiš-

kumo lygį bei negalią. 

9.8. Senyvo amžiaus asmenims kasdienių gyvenimo įgūdžių 

palaikymas dienos socialinės globos centre organizuojamas in-

dividualiai, pagal asmens poreikius. Užimtumas, socialinė 

veikla ir kita veikla vykdoma grupėse, formuojamose pagal 

vienodus asmenų interesus (apie 5–12 asmenų grupėje). 

9.9. Dienos socialinės globos centre vaikams, esant galimybei, 

socialinė globa organizuojama grupėse. Grupėje yra nuo 5 iki 

12 vaikų, diferencijuojant grupes pagal jose esančių vaikų ne-

savarankiškumo lygį, turimą socialinių įgūdžių lygį ir pan. 

 

 

 

9.6.1. Palaikomi ir ugdomi savarankiškumo, 

savitvarkos ir visuomenei priimtino elgesio į-

gūdžiai. 

 

 

 

9.7.1. Kartu su gyventojais organizuojamas 

darbas grupėse pagal poreikius, galimybes, 

atsižvelgiant į asmens savarankiškumo lygį. 

 

 

9.8.1. Pagal poreikį būtų organizuojama atsiž-

velgiant į individualius poreikius. 

 

 

 

9.9.1. Neaktualu. 

10. Asmeniui, vai-

kui padedama 

stiprinti ir pa-

laikyti tarpusa-

vio ryšius su 

šeimos nariais 

ar artimaisiais 

giminaičiais, 

tėvais (glo-

10.1. Padedama plėtoti ir stiprinti asmens socialinius ryšius su 

šeimos nariais ar artimaisiais giminaičiais, skatinamas pagar-

bių santykių su šeimos nariais palaikymas, tokiu būdu maži-

nant senyvo amžiaus asmens ar suaugusio asmens su negalia 

vienišumo jausmą. Vaikui padedama suvokti pagarbos šeimai 

reikšmę, stiprinami vaiko tarpusavio ryšiai su tėvais (globėju, 

rūpintoju). Teikiant socialinę globą asmeniui, vaikui iškilusios 

problemos yra aptariamos su asmens globėju (rūpintoju), šei-

mos nariais ar artimaisiais giminaičiais, vaiko tėvais (globėju, 

10.1.1. Centro darbuotojai nuolat bendrauja 

su asmens tėvais, vaikais, globėjais, padeda 

spręsti iškilusias problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

Taip 



bėju, rūpin-

toju), stipri-

nami ir plėto-

jami kiti socia-

liniai ryšiai 

rūpintoju) ir jos sprendžiamos bendradarbiaujant su bendruo-

menėje esančiomis švietimo, sveikatos bei kitomis institucijo-

mis. 

10.2. Užtikrinta, kad, pastebėjus asmens išnaudojimą, smurtą 

ar nepriežiūrą šeimoje, asmeniui ir šeimai nedelsiant sutei-

kiama socialinio darbuotojo pagalba, pasitelkiami savivaldy-

bės socialiniai darbuotojai, tarpininkaujama kitose instituci-

jose. Apie pastebėtą smurtą, prievartą ar nepriežiūrą vaiko šei-

moje ne vėliau kaip kitą darbo dieną po šių faktų pastebėjimo 

dienos informuojami VTAS atstovai ir savivaldybės socialiniai 

darbuotojai, vaikui nedelsiant suteikiama reikiama pagalba ir 

numatomos konkrečios darbo su šeima priemonės. Žymos apie 

asmens, vaiko išnaudojimą, smurtą ar nepriežiūrą bei taikytas 

priemones, siekiant to išvengti ateityje, turi būti užfiksuotos 

asmens, vaiko bylose pridedamuose dokumentuose. 

10.3. Asmuo, atsižvelgiant į jo poreikius, skatinamas bendrauti 

su kitais asmenimis, lavinami jo gebėjimai užmegzti kontak-

tus, bendravimo gebėjimai, kartu atsižvelgiant į kitų asmenų 

poreikius bei nepažeidžiant kitų asmenų teisių. Vaikas moko-

mas bendrauti su kitais vaikais, jam padedama išmokti už-

megzti kontaktus su bendraamžiais bei suaugusiais asmenimis, 

ugdoma pagarba kitiems vaikams ir suaugusiems asmenims, 

neatsižvelgiant į tų asmenų fizinę, socialinę padėtį, pilietybę, 

etninę kilmę, religiją, rasę ir kita, skiepijamas supratimas apie 

socialinių ryšių svarbą žmogaus gyvenime. Asmuo pagal turi-

mus gebėjimus bei vaikas pagal savo amžių ir brandą gali api-

būdinti tarpasmeninius savo ir kitų asmenų tarpusavio ryšius. 

10.4. Palaikomi glaudūs nuolatiniai ryšiai tarp socialinės glo-

bos įstaigos ir asmenį prižiūrinčių šeimos narių, artimųjų gimi-

naičių, vaiko tėvų (globėjo, rūpintojo), jie gauna informaciją a-

pie asmens, vaiko įpročius, pomėgius, reakcijas į įvairius reiš-

kinius teikiant dienos socialinę globą 

 

 

10.2.1. Esant atvejui, darbuotojai pasirengę 

suteikti pagalbą šeimai, pasitelkiant savival-

dybės socialinius darbuotojus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3.1. Asmuo, atsižvelgiant į jo poreikius, 

skatinamas bendrauti su kitais asmenimis, la-

vinami jo gebėjimai užmegzti kontaktus, 

bendravimo gebėjimai, kartu atsižvelgiant į 

kitų asmenų poreikius bei nepažeidžiant kitų 

asmenų teisių. 

 

 

 

 

 

 

 

10.4. Nuolat palaikomi glaudūs ryšiai su 

Centro lankytojų tėvais (globėjais). Artimieji 

įtraukiami į darbo procesą. 

  IV sritis. Aplinka   



11. Asmeniui, vai-

kui garantuo-

jama saugi ir 

jo poreikiams 

tenkinti tin-

kama sociali-

nės globos tei-

kimo vieta bei 

aplinka (kai 

socialinė globa 

teikiama die-

nos socialinės 

globos centre) 

11.1. Dienos socialinės globos centro vieta yra lengvai pasie-

kiama visuomeniniu transportu. Esant poreikiui, suteikiamos 

specialaus transporto paslaugos asmeniui atvežti į dienos so-

cialinės globos centrą ir parvežti iš jo. 

11.2. Dienos socialinės globos centro išorės aplinka ir teritorija 

pagal savo paskirtį yra pritaikytos suaugusiems asmenims, vai-

kams su negalia ir specialiųjų poreikių turintiems senyvo am-

žiaus asmenims. Asmeniui, vaikui užtikrinta, kad dienos socia-

linės globos centro patalpų išplanavimas ir įrengimas atitinka 

dienos socialinės globos centro paskirtį, šio tipo statiniams ga-

liojančias statybos projektavimo normas. Dienos socialinės 

globos centro teritorija ir patalpos atitinka sanitarines-higieni-

nes, darbų saugos ir priešgaisrinės saugos normas ir reikalavi-

mus bei tenkina asmenų, vaikų poreikius. 

11.3. Asmeniui, vaikui užtikrinama kiek įmanoma saugi ap-

linka. Dienos socialinės globos centro patalpose yra įrengta 

gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema. 

11.4. Asmuo, vaikas saugiai naudojasi poilsio ir rekreacijos zo-

nomis, esančiomis dienos socialinės globos centro teritorijoje 

arba šalia, asmeniui, vaikui užtikrinta saugi ir apsaugota nuo 

pašalinių asmenų, galinčių jiems daryti neigiamą įtaką ar žalą, 

teritorija. 

11.5. Dienos socialinės globos centro aplinka (žemės sklypas) 

turi būti saugi, tvarkinga, apželdinta, vasarą nušienauta, siste-

mingai valoma. 

11.6. Dienos socialinės globos centro žemės sklype esantys į-

renginiai yra tvarkingi, saugūs, atitinka paslaugų gavėjų porei-

kius 

11.1.1. Centras lengvai pasiekiamas visuome-

niniu transportu. Esant poreikiui, Centro lan-

kytojams nuolat teikiamos specialaus trans-

porto paslaugos. 

11.2.1.Centro patalpos ir aplinka atitinka vi-

sus keliamus saugos ir higienos reikalavi-

mus . 

 

 

 

 

 

 

 

11.3.1. Centro patalpose įrengtos gaisro apti-

kimo ir signalizavimo sistema. 

 

11.4.1. Įrengta saugi, aptverta teritorija su 

poilsio zonomis, apsaugota nuo pašalinių. 

 

 

 

 

11.5.2. Centro aplinka yra prižiūrima, va-

loma, šienaujama, įrengti gėlynai. 

11.6.1. Įrenginiai esantys žemės sklype yra 

sutvarkyti ir prižiūrimi. 

 

Taip 

12. Asmuo, vaikas 

gauna socia-

linę globą pa-

togiose, jau-

kiose, jo porei-

12.1. Asmeniui, vaikui užtikrintas pagal paskirtį tinkamas ir 

saugus dienos socialinės globos centro poilsio zonų ir aktyvios 

veiklos organizavimo patalpų suplanavimas ir įrengimas. Pa-

talpos yra pritaikytos neįgaliųjų poreikiams (yra keltuvai ir 

(arba) liftai, nuolydžiai, durys, higienos patalpos ir pan. pakan-

12.1.1. Patalpos atitinka Higienos normų rei-

kalavimus. 

 

 

 

 

Taip 



kiams pritaiky-

tose patalpose, 

kuriose suda-

romos sąlygos 

užtikrinti sava-

rankiško gyve-

nimo įgūdžius 

kamo ploto, kad būtų galima laisvai judėti vežimėliu, vaikšty-

nėmis). Asmenų, vaikų poilsiui (miegui) dienos metu centre 

yra įrengtos atskiros patalpos. Dienos socialinės globos centre 

teikiant trumpalaikę globą (iki 5 parų per savaitę), minimalus 

plotas vienam paslaugų gavėjui gyvenamojoje patalpoje turi 

būti ne mažesnis kaip 4 m2. 

12.2. Asmeniui, vaikui teikiant socialinę globą sukurta ir užtik-

rinta saugi, sveikatos būklės pakenkimų ar fizinių sužalojimų 

nesukelianti aplinka, patalpos yra gerai vėdinamos ir tinkamai 

apšviestos. Dienos socialinės globos centre patalpos aprūpin-

tos visais reikalingais baldais ir inventoriumi. 

12.3. Asmuo, vaikas dienos socialinės globos centre aktyviai 

dalyvauja įvairioje veikloje, savo reikmėms pats gaminasi 

maistą (užkandžius), įgydamas savarankiškumo įgūdžių, tai at-

lieka virtuvėje, kurioje yra viryklė, plautuvė, šaldytuvas, spin-

telės, sukomplektuoti valgomieji indai ir įrankiai. Kiekvienam 

asmeniui, vaikui yra skirtos ne mažiau kaip dvi lėkštės, šaukš-

tas, šakutė, peilis (atsižvelgiant į suaugusio asmens gebėjimus 

abiem rankomis naudotis stalo įrankiais ar vaiko amžių), 

šaukštelis, puodelis ar, jeigu reikia, specialūs įrankiai neįgalie-

siems. 

12.4. Esant asmens pageidavimui ar nustatytam poreikiui, as-

meniui, vaikui sukuriamos privatumą garantuojančios patal-

pos, bendro naudojimo ar kitose patalpose sukuriant privačią 

erdvę, atskirtą širma. 

12.5. Užtikrinta, kad dienos socialinės globos centre asmuo, 

vaikas lengvai gali pasiekti asmens higienos patalpas, kurios 

yra patogios naudojimuisi, garantuoja privatumą, yra aprūpin-

tos būtinomis higienos priemonėmis. 

12.6. Kai asmeniui, vaikui socialinė globa teikiama namuose ir 

pagal įvertintus asmens, vaiko specialiuosius poreikius reikia 

pritaikyti asmens, vaiko gyvenamąją aplinką, esant poreikiui, 

socialinės globos įstaiga, teikianti socialinę globą, tarpinin-

kauja, kad asmens, vaiko gyvenamoji aplinka būtų pritaikyta 

 

 

 

 

 

12.2.1. Asmeniui užtikrinta saugi aplinka. 

 

 

 

 

12.3.1. Asmeniui sudarytos sąlygos pertrau-

kos metu pasidaryti kavą arba arbatą.  Su as-

meniniu SDP gali pasigaminti užkandžių, su-

muštinių. 

 

 

 

 

 

 

12.4.1. Yra galimybės pagal poreikį sukurti 

privatumą garantuojančią nišą, skirti atskirą 

patalpą. 

 

12.5.1. Higienos patalpos aprūpintos būtino-

mis higienos priemonėmis. Patalpos lengvai 

ir greitai pasiekiamos. 

 

12.6.1. Neaktualus 



asmens, vaiko specialiesiems poreikiams tenkinti. Žymos apie 

tai yra užfiksuotos ISGP ar kituose asmens, vaiko byloje pride-

damuose dokumentuose 

  V sritis. Personalas 

 
  

13. Socialinę 

globą teikian-

čio personalo 

struktūra yra 

suformuota at-

sižvelgiant į 

asmenų, vaikų 

skaičių, jų spe-

cialiuosius po-

reikius ir inte-

resus, negalią 

ir savarankiš-

kumą 

13.1. Personalo ir globojamų asmenų, vaikų skaičiaus santykis 

garantuoja tinkamą socialinės globos įstaigos veiklos organiza-

vimą. Personalo pareigybių aprašymai apibrėžia kiekvieno so-

cialinės globos įstaigos darbuotojo konkrečias funkcijas. Die-

nos socialinės globos centre, kai socialinės globos teikimas 

vykdomas asmenų, vaikų grupėms, personalo struktūra ir skai-

čius formuojami taip, kad grupėje vienu metu dirbtų ne mažiau 

kaip 2 darbuotojai, atsakingi už veiklos grupėje organizavimą 

ir asmenų, vaikų saugumą. 

13.2. ISGP yra įgyvendinamas, užtikrinant tinkamą pareigybių 

skaičių pagal teisės aktų nustatytus reikalavimus. Socialinę 

globą teikiančio personalo pareigybių skaičius yra ne mažes-

nis, nei reglamentuoja socialinės apsaugos ir darbo ministro 

patvirtinti Socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko 

sąnaudų normatyvai. 

13.1.1.  Taip dirba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2.1. Personalo pareigybių skaičius yra ne 

mažesnis, nei reglamentuoja socialinės apsau-

gos ir darbo ministro patvirtinti Socialinę 

globą teikiančių darbuotojų darbo laiko 

sąnaudų normatyvas. 

 

 

14. Asmens, vaiko 

poreikių tenki-

nimą užtikrina 

kvalifikuota 

specialistų ko-

manda, kurioje 

dirba tinkamas 

asmenines sa-

vybes dirbti su 

asmeniu, vaiku 

turintis perso-

nalas 

14.1. Socialinės globos įstaigos vadovo tinkamumas eiti parei-

gas vertinamas teisės aktų nustatyta tvarka, jis turi aukštąjį iš-

silavinimą (nuo 2015 m.) ir, priklausomai nuo įstaigos paskir-

ties, – psichologijos, vadybos, gerontologijos, slaugos, peda-

gogikos, socialinio darbo žinių. 

14.2. Socialinės globos įstaigoje dirba personalas, turintis tei-

sės aktuose nustatytą reikiamą profesinį išsilavinimą, teisės 

aktų nustatyta tvarka išklausęs mokymus, įgijęs licencijas, a-

testacijos pažymėjimus. 

14.3. Užtikrinta, kad asmeniui paslaugas teikiantis personalas 

nuolat tobulina savo kvalifikaciją bei įgyja naujų žinių, reika-

lingų darbe. 

14.4. Asmeniui, jo globėjui, rūpintojui, asmenį prižiūrintiems 

14.1.1. Įstaigos vadovo išsilavinimas atitinka 

teisės aktuose keliamus reikalavimus. 

 

 

 

 

14.2.1. Personalo išsilavinimas atitinka teisės 

aktų nustatytus reikalavimus. 

 

14.3.1. Personalas nuolat tobulina savo kvali-

fikaciją. 

 

14.4.1. personalas vadovaujasi žmogiškosio s 

Taip 



šeimos nariams ar artimiesiems giminaičiams, vaikui, jo tė-

vams (globėjui, rūpintojui) užtikrinta, kad personalas savo 

darbe vadovaujasi žmogiškos etikos normomis ir atitinkamų 

profesijų etikos kodeksais. Asmuo, jo globėjas, rūpintojas, as-

menį prižiūrintys šeimos nariai ar artimieji giminaičiai, vaikas, 

jo tėvai (globėjas, rūpintojas) iš esmės yra patenkinti ir gerai 

atsiliepia apie darbuotojų žmogiškąsias savybes. 

14.5. Personalo ir asmens, vaiko santykiai grindžiami abipusės 

pagarbos, tarpusavio supratimo ir susitarimo principais. As-

mens, vaiko ir personalo tarpusavio bendravimas rodo pagar-

bius ir šiltus santykius. 

 

14.6. Užtikrinta, kad, priimdama darbuotojus ar telkdama į pa-

galbą savanorius, socialinės globos įstaigos administracija įsi-

tikina jų tinkamumu dirbti su senyvo amžiaus asmeniu, asme-

niu su negalia ar vaiku su negalia (tarp jų ir turinčiais sunkią 

negalią). 

14.7. Asmeniui, vaikui užtikrinta, kad savanorių teikiamos 

paslaugos yra kokybiškos. Savanorių veikla yra kolegiškai pri-

žiūrima socialinės globos įstaigos specialistų ir tai yra užfik-

suota socialinės globos įstaigos dokumentuose. 

14.8. Dienos socialinės globos įstaigoje yra įstaigos administ-

racijos patvirtintas Savanorių priėmimo į socialinės globos įs-

taigą tvarkos aprašas bei kiti įstaigos administracijos patvirtinti 

savanoriško darbo atlikimą reglamentuojantys dokumentai (jei 

įstaigoje dirba savanoriai). 

14.9. Asmens, vaiko problemoms kompleksiškai spręsti socia-

linės globos įstaiga užtikrina personalo komandinį darbą ir tar-

pinstitucinį bendradarbiavimą. Asmeniui, vaikui užtikrinta, 

kad socialinės globos įstaiga bendradarbiauja su sveikatos 

priežiūros, švietimo ir kitomis institucijomis. Dienos socialinės 

globos įstaigos darbuotojai turi komandinio darbo organiza-

vimo žinių ir gali apibūdinti įstaigoje taikomus komandinio 

darbo principus, taip pat tarpinstitucinio bendradarbiavimo 

etikos normomis ir etikos kodeksu. Yra supa-

žindinamas periodiškai ir žino jo normas. 

 

 

 

 

 

14.5.1.  Personalo ir asmens santykiai grin-

džiami abipusės pagarbos, tarpusavio supra-

timo ir susitarimo principais. Asmens ir per-

sonalo tarpusavio bendravimas rodo pagar-

bius ir šiltus santykius. 

14.6.1. Atsižvelgiama ir užtikrinama. 

 

 

 

 

14.7.1.  Asmeniui, vaikui užtikrinta, kad sava-

norių teikiamos paslaugos yra kokybiškos, jas 

prižiūri centro specialistai. 

 

14.8.1. Yra patvirtintas Savanorių priėmimo 

aprašas. 

 

 

 

14.9.1. Užtikrinamas komandinis personalo 

darbas, esant poreikiui vykdomas tarpinstitu-

cinis bendradarbiavimas. 

 

 

 

 

 



principus, naudojamus priimant sprendimus, susijusius su visa-

pusišku asmens, vaiko socialinės globos poreikių tenkinimu. 

14.10. Tais atvejais, kai asmens, vaiko veiksmai kelia pavojų 

jam pačiam ir kitiems, jo saugumo interesais asmens, vaiko o-

rumas užtikrinamas profesionaliais personalo veiksmais. 

14.11. Dienos socialinės globos įstaigos administracija perso-

nalui užtikrina priemonių, susijusių su saugių ir sveikų darbo 

sąlygų personalui sudarymu, taikymą ir tai yra užfiksuota so-

cialinės globos įstaigos dokumentuose 

 

 

14.10.1. Darbuotojai turi reikiamų žinių, ku-

rios padeda užtikrinti asmens saugumą bei o-

rumą. 

14.11.1. Personalui sudarytos sveikos ir sau-

gios darbo sąlygos. 

  VI sritis. Valdymas ir administravimas   

15. Socialinės glo-

bos įstaiga turi 

visus reikalin-

gus ir teisės 

aktuose nusta-

tytus doku-

mentus 

15.1. Socialinės globos įstaiga yra įregistruota Juridinių as-

menų registre ir turi visus įstaigos steigimą ir veiklą reglamen-

tuojančius dokumentus: 

15.1.1. įstaigos nuostatus (įstatus); 

15.1.2. metinį įstaigos veiklos planą ir metinę įstaigos veiklos 

ataskaitą; 

15.1.3. teikiamų paslaugų sąrašą, patvirtintą paslaugos kainą (-

as); 

15.1.4. įstaigos pareigybių sąrašą, darbuotojų darbo apskaitos 

dokumentus (darbo grafikus, darbo apskaitos žiniaraščius), 

darbuotojų darbo sutartis ar sutartis su juridiniais ar fiziniais 

asmenimis, kai paslaugos organizuojamos pasitelkiant juridi-

nius ir fizinius asmenis; 

15.1.5. įstaigoje vykdomas socialinės veiklos, laisvalaikio u-

žimtumo, šeimos konsultavimo ar kitas programas; 

15.1.6. vidaus tvarkos taisykles (paslaugų gavėjams priimtina 

kalba ir forma apibūdinančias paslaugų gavėjų ir darbuotojų 

teises ir pareigas); 

15.1.7. personalo pareigybių aprašus; 

15.1.8. darbuotojų atestacijos ir kvalifikacijos tobulinimo pla-

nus; 

15.1.9. asmenų bylas („gyvenimo knygas“), vaikų bylas, ku-

riose yra ISGP ir kiti su asmens, vaiko socialine globa susiję 

dokumentai; 

15.1.1.  Socialinės globos įstaiga yra įregist-

ruota Juridinių asmenų registre ir turi visus įs-

taigos steigimą ir veiklą reglamentuojančius 

dokumentus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taip 



15.1.10. asmenų, globėjų, rūpintojų, kitų šeimos narių ar arti-

mųjų giminaičių, vaiko tėvų (globėjo, rūpintojo) skundų ir pra-

šymų registracijos žurnalą; 

15.1.11. neigiamo pobūdžio įvykių ir jų pasekmių asmeniui re-

gistracijos žurnalą; 

15.1.12. socialinės globos atitikties socialinės globos normoms 

vertinimo (įsivertinimo) rezultatus apibūdinančius dokumen-

tus; 

15.1.13. įstaigos savanoriško darbo funkcijų atlikimą regla-

mentuojančius dokumentus (jei socialinės globos įstaigoje 

dirba savanoriai); 

15.1.14. licenciją teikti socialinę globą (nuo 2015 m.) ir kitas 

teisės aktų nustatytas licencijas bei leidimus; 

15.1.15. licencijas teikti slaugos, reabilitacijos (kineziterapijos, 

masažo ir pan.) paslaugas (kai dienos socialinės globos įstaiga 

teikia šias paslaugas); 

15.1.16. kitus reikalingus dokumentus. 

 

15.2. Asmeniui, vaikui užtikrinamas tvarkingas su asmeniu su-

sijusios informacijos ir dokumentų kaupimas jo byloje bei joje 

esančios informacijos konfidencialumas. Socialinės globos įs-

taigoje dirbantys darbuotojai informacijos konfidencialumo 

užtikrinimą yra patvirtinę raštiškais pasižadėjimais. 

 

15.3. Asmenų, vaikų bylos ir kiti su socialinės globos įstaigos 

veikla susiję dokumentai yra saugomi teisės aktų nustatyta 

tvarka. 

 

15.4. Įstaiga Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojų atliekamo 

įstaigos atitikties socialinės globos normoms vertinimo vietoje 

metu pateikia visus Socialinių paslaugų priežiūros departa-

mento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos prašomus 

įstaigos veiklos dokumentus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.2.1. Asmeniui užtikrinamas tvarkingas su 

asmeniu susijusios informacijos ir dokumentų 

kaupimas jo byloje bei joje esančios informa-

cijos konfidencialumas. 

 

 

15.3.1. Taip. 

 

 

 

15.4.1. Taip. Įstaiga Socialinių paslaugų prie-

žiūros departamento prie Socialinės apsaugos 

ir darbo ministerijos darbuotojų atliekamo įs-

taigos atitikties socialinės globos normoms 

vertinimo vietoje metu pateikia visus Sociali-



nių paslaugų priežiūros departamento prie So-

cialinės apsaugos ir darbo ministerijos prašo-

mus įstaigos veiklos dokumentus. 

16. Palaikoma ir 

skatinama per-

sonalo nuolati-

nio tobulėjimo 

ir paslaugų ko-

kybės siekimo 

aplinka 

16.1. Personalui sudaryta profesinį tobulėjimą motyvuojanti 

aplinka ir galimybės tobulinti profesinę kvalifikaciją. Sociali-

nės globos įstaigoje yra sudaromi kvalifikacijos tobulinimo 

planai. 

16.2. Personalas nuolat dalyvauja darbuotojų kvalifikacijos to-

bulinimo programose ir įgyja naujų žinių, reikalingų darbe. 

Personalui periodiškai suteikiamos žinios saugos ir sveikatos 

darbe klausimais. Socialinių paslaugų srities darbuotojams, 

sveikatos priežiūros specialistams, kitiems specialistams suda-

ryta galimybė tobulinti savo kvalifikaciją pagal teisės aktuose 

įteisintus kvalifikacijos tobulinimo reikalavimus. Socialinės 

globos įstaiga individualios priežiūros personalui užtikrina ga-

limybę dalyvauti įžanginiuose mokymuose. 

16.3. Socialinės globos įstaigos administracija sudaro gali-

mybę socialiniams darbuotojams kiekvieną savaitę skirti ne 

mažiau kaip 2 val. dokumentacijai pildyti. Tai yra pažymėta 

darbuotojų darbo grafikuose. 

16.4. Socialinės globos įstaiga sudaro galimybę darbuotojams 

įgyti naujų ir gilinti turimas žinias, kaip dirbti su asmeniu, 

vaiku (tarp jų ir turinčiais sunkią negalią) kriziniais atvejais, 

kai asmuo, vaikas susiduria su prievarta, dėl sveikatos būklės 

jam pasireiškia emocijų, agresijos proveržiai ir kita. Skatina-

mos personalo iniciatyvos tobulinti individualų darbą su asme-

niu, komandinį darbą, ieškant efektyvių pagalbos būdų ir 

formų. 

16.5. Asmeniui, vaikui teikiamų paslaugų kokybę garantuoja 

personalui teikiama reguliari ir kokybiška socialinės globos įs-

taigos darbuotojų savitarpio ar kitų specialistų iš išorės pa-

galba. Socialinės globos įstaigoje pagal galimybes yra sudary-

tos sąlygos vykdyti superviziją. 

16.6. Asmeniui, globėjui, rūpintojui, esant poreikiui, šeimos 

16.1.1. Taip.  Reglamentuojama vidaus darbo 

tvarkos taisyklėse. 

 

 

16.2.1. personalas nuolat tobulina savo profe-

sinę kompetenciją, pagal reikalavimus įgija 

žinias ir reikalingus pažymėjimus. 

 

 

 

 

 

 

16.3.1. Socialiniams darbuotojams sudarytos 

sąlygos dokumentaciją pildyti 8:00-9:00 val. 

ir 15:30-16:45 val. 

 

16.4.1. Taip. 

 

 

 

 

 

 

16.5.1.  Personalui teikiama reguliari ir koky-

biška socialinės globos įstaigos darbuotojų 

savitarpio ar kitų specialistų iš išorės pagalba. 

Darbuotojai dalyvauja supervizijose. 

 

16.6.1. Socialinės globos įstaiga nuolat teisės 

aktų nustatyta tvarka atlieka savo veiklos ir 

Taip 



nariams ir artimiesiems giminaičiams, vaikui, jo tėvams (glo-

bėjui, rūpintojui) užtikrinta socialinės globos kokybė ir sociali-

nės globos normų laikymasis, socialinės globos įstaigai nuolat 

teisės aktų nustatyta tvarka atliekant savo veiklos ir socialinės 

globos atitikties socialinės globos normoms įsivertinimą. So-

cialinės globos įstaiga turi pasirengusi savo veiklos ir sociali-

nės globos atitikties socialinės globos normoms įsivertinimo 

tvarką ar klausimynus. 

16.7. Asmuo, globėjas, rūpintojas, šeimos nariai ar artimieji gi-

minaičiai, vaikas, gebantis išreikšti savo nuomonę, vaiko tėvai 

(globėjas, rūpintojas) turi galimybę susipažinti su socialinės 

globos atitikties socialinės globos normoms vertinimo išvado-

mis ir rekomendacijomis, kurias teisės aktų nustatyta tvarka 

pateikia Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie So-

cialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamen-

tas). 

16.8. Socialinės globos įstaigoje nagrinėjami socialinės globos 

atitikties socialinės globos normoms vertinimo (įsivertinimo) 

rezultatai ir vadovaujantis jais nustatomi dienos socialinės glo-

bos centro ar kitos dienos socialinę globą namuose teikiančios 

įstaigos veiklos tobulinimo prioritetai bei sudaromi atitinka-

mos srities veiklos pagerinimo konkrečių priemonių planai 

(numatant konkrečius terminus ir vykdytojus) 

socialinės globos atitikties socialinės globos 

normoms įsivertinimą. 

 

 

 

 

 

16.7.1. Taip. Gali susipažinti. Yra viešinama 

centro internetiniame puslapyje: www. ciziu-

nucentras. lt. 

 

 

 

 

 

16.8.1. Dalinai. 

 

 

 

 

 

 

 

17. Vyrauja gera-

noriška ir 

konstruktyvi 

reakcija į 

skundus ir pa-

geidavimus 

17.1. Asmeniui, globėjui, rūpintojui, šeimos nariams, artimie-

siems giminaičiams, vaikui, gebančiam išreikšti savo nuo-

monę, jo tėvams (globėjui, rūpintojui) ir socialinės globos įs-

taigos personalui sudarytos sąlygos kreiptis į socialinės globos 

įstaigos administraciją dėl iškilusių problemų ir jie sulaukia 

supratimo bei palaikančios konstruktyvios reakcijos jas spręs-

dami. 

17.2. Asmeniui, globėjui, rūpintojui, esant poreikiui, šeimos 

nariams ir artimiesiems giminaičiams, vaikui, jo tėvams (glo-

bėjui, rūpintojui) užtikrinta operatyvi, geranoriška socialinės 

globos įstaigos darbuotojų reakcija į jų skundus ir suteikiama 

17. 1. 1. Centro administracija sprendžia iški-

lusias problemas, atsižvelgia į lankytojų, jų 

artimųjų poreikius. 

 

 

 

 

17.2.1.  Užtikrinta operatyvi, geranoriška so-

cialinės globos įstaigos darbuotojų reakcija į 

skundus ir suteikiama pagalba, sprendžiant 

juose keliamus klausimus. 

Taip 



pagalba, sprendžiant juose keliamus klausimus. Socialinės glo-

bos įstaigoje yra fiksuojami asmens, jo globėjo, rūpintojo, kitų 

šeimos narių ar artimųjų giminaičių, vaiko, gebančio išreikšti 

savo nuomonę, jo tėvų (globėjo, rūpintojo) pasiūlymai, skun-

dai ir pagal socialinės globos įstaigoje numatytą procedūrą bei 

teisės aktų nustatytą tvarką laiku jiems pateikti atsakymai. 

17.3. Dienos socialinės globos centre sudaromos sąlygos die-

nos socialinės globos centro tarybos veiklai. Dienos socialinės 

globos centro taryboje dalyvauja asmenys, jų globėjų, rūpin-

tojų ar prižiūrinčių šeimos narių, personalo atstovai, gebantys 

išreikšti nuomonę vaikai, jų tėvai (globėjai, rūpintojai), esant 

galimybei, kitų institucijų, nevyriausybinių organizacijų, bend-

ruomenės, kurioje yra dienos socialinės globos centras, atsto-

vai. Dienos socialinės globos centro tarybos nariai, kaip lygia-

verčiai partneriai, teikia pasiūlymus dienos socialinės globos 

centro administracijai dėl dienos socialinės globos centro veik-

los ir laiku gauna atsakymus bei informaciją apie šių pasiū-

lymų įgyvendinimą ar tobulinimą, ir tai yra užfiksuota dienos 

socialinės globos centro dokumentuose. 

17.4. Asmeniui, globėjui, rūpintojui, esant poreikiui, šeimos 

nariams ar artimiesiems giminaičiams, vaikui, jo tėvams (glo-

bėjui, rūpintojui) garantuota, kad socialinės globos įstaigos 

valdymas ir administravimas yra nuolat tobulinamas, regulia-

riai apsvarstant socialinės globos įstaigai aktualių teisės aktų 

pasikeitimus, naujus gerosios praktikos pavyzdžius, aptariant 

socialinės globos atitikties socialinės globos normoms verti-

nimo ir socialinės globos įstaigos įsivertinimo išvadas bei re-

komendacijas 

 

 

 

 

 

 

17.3.1. Veikia bendra su globos namų gyven-

tojais išrinkta Visuomeninė taryba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.4.1. Taip. Asmeniui, globėjui, rūpintojui, 

esant poreikiui, šeimos nariams ar artimie-

siems giminaičiams, garantuota, kad Centro 

valdymas ir administravimas yra nuolat tobu-

linamas 

18. Socialinės glo-

bos įstaigos 

veikla grin-

džiama skaid-

rumo, atskaito-

18.1. Socialinės globos įstaiga rengia ir reguliariai atnaujina 

informacinį biuletenį (internetinį puslapį), kuriame pateikiama 

informacija apie dienos socialinės globos centrą, teikiamas 

paslaugas, personalą ir kita ar supažindinama su asmens na-

muose teikiamomis dienos (trumpalaikės) socialinės globos 

paslaugomis bei jas teikiančia įstaiga. 

18.1.1. Centro internetinis puslapis nuolat at-

naujinamas. 

 

 

 

 

taip 



mybės, infor-

muotumo prin-

cipais 

18.2. Socialinė globa organizuojama vadovaujantis socialinę 

globą teikiančios įstaigos metiniu veiklos planu. Rengiant so-

cialinės globos įstaigos metinį planą, dalyvauja savivaldybės 

socialiniai darbuotojai, bendruomenė, dienos socialinės globos 

centre įtraukiami ir dienos socialinės globos centro tarybos ats-

tovai. Metiniuose planuose atsispindi praėjusiais metais verti-

nant (įsivertinant) socialinės globos atitiktį nustatytiems trūku-

mams šalinti suplanuotos priemonės. 

18.3. Siekdama teikti efektyvias ir kokybiškas paslaugas, so-

cialinės globos įstaiga bendradarbiauja su Departamentu bei 

kitomis kontrolės institucijomis. Socialinės globos įstaigos ad-

ministracija yra susipažinusi su Departamento pateiktomis iš-

vadomis dėl socialinės globos atitikties socialinės globos nor-

moms ir gali apibūdinti socialinės globos įstaigos stiprybes bei 

silpnybes. 

18.4. Socialinės globos įstaiga teisės aktų nustatyta tvarka už-

tikrina ataskaitų ir kitos informacijos pateikimą steigėjo teises 

ir pareigas įgyvendinančiai institucijai bei kitoms instituci-

joms. 

18.5. Socialinės globos įstaiga teisės aktų nustatyta tvarka tei-

kia informaciją apie savo veiklą Lietuvos statistikos departa-

mentui. Socialinės globos įstaiga geruosius pavyzdžius viešina 

įvairiomis formomis (žiniasklaidoje, internetiniame puslapyje 

ir pan.) 

18.2.1. Dienos socialinė globa organizuojama 

vadovaujantis Centro metiniu veiklos planu. 

 

 

 

 

 

 

18.3.1. Centro administracija pasirengusi 

bendradarbiauti  su Departamentu bei kitomis 

kontrolės institucijomis. 

 

 

 

 

18.4.1. Centro administracija užtikrina atas-

kaitų ir kitos informacijos pateikimą ir steigė-

jui ir kitoms institucijoms. 

 

18.5.1. Įstaiga laiku pateikia informaciją apie 

savo veiklą Lietuvos statistikos departa-

mentui. 

 

_________________ 

Vertinimo/ įsivertinimo Čižiūnų socialinių paslaugų centro teikiamų dienos socialinės globos  paslaugų  išvados: 

 

Vertinimo sritys Išvada Globos norma/ rekomendacijos Terminai Atsakingi asmenys 

I sritis. Paslaugų paskyri-

mas, planavimas 

Trūkumų ir neatitikimų ne-

nustatyta 

4.1. - 4.2. Tobulinti teikiamų socia-

linių paslaugų viešinimą, šeimos 

2022 m.   Vyresn. socialinė darbuotoja N. 

Burbienė 



narių informavimo padidinimas a-

pie vykdomas veiklas ; 

Užimtumo specialistas 

II sritis. Asmens gerovės 

užtikrinimas teikiant so-

cialinę globą 

Trūkumų ir neatitikimų ne-

nustatyta 

- – – 

III sritis. Įvairiapusiškų 

asmens poreikių užtikrini-

mas, asmens įgalinimas 

Trūkumų ir neatitikimų ne-

nustatyta 

7.2. Didinti darbingo amžiaus as-

menų  integraciją į visuomenės gy-

venimą dalyvaujant renginiuose už 

centro ribų: 

• Gyventojų aktyvinimui įsigyti 

dviračius; 

 Užimtumo formų pasiūlos 

didinimas. 

2022 m. Direktoriaus pavaduotoja soc. pasl.  

V. Kozėlienė 

Vyresn. socialinė darbuotoja N. 

Burbienė 

Užimtumo specialistas 

IV sritis. Aplinka Trūkumų ir neatitikimų ne-

nustatyta 

12.4. Reikalingas naujas specialu-

sis transportas vežti saugiai negalią 

turinčius ir senyvo amžiaus gyven-

tojus. 

 Didinti aplinkos pritaikymą: 

- pastatyti daugiau suolelių centro 

teritorijoje; 

-    yra poreikis atskiroms veikloms 

patalpų; 

- kasmetinio remonto atlikimas 

poilsio ir gyvenamosiose zonose; 

2022 m. 

 

 

2022 m. . 

Direktorė I. Kalkienė 

Direktoriaus pavaduotoja soc. pasl.  

V. Kozėlienė 

Ūkio dalies vedėja V. Reut 

V sritis. Personalas Trūkumų ir neatitikimų ne-

nustatyta 

-. - - 

VI sritis. Valdymas ir ad-

ministravimas 

 

Trūkumų ir neatitikimų ne-

nustatyta 

16.5. Užtikrinti darbuotojų dalyva-

vimą periodiniuose supervizijose. 

2022 m. Direktorė I. Kalkienė 

Direktoriaus pavaduotoja soc. pasl.  

V. Kozėlienė 



 

 

 
 

Vertinimą atliko: 

 

Direktoriaus pavaduotoja socialinėms paslaugoms    Vilma Kozėlienė 

 

Ūkio dalies vedėja                   Valentina Reut 

  

Vyresnioji socialinė darbuotoja      Nijolė Burbienė 

 

Socialinio darbuotojo padėjėja, darbo tarybos narė    Danguolė Gudeliūnienė 

 

Suderinta: 

Gyventojų visuomeninės tarybos pirmininkas    Vytas Kasperavičius    


