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KAIŠIADORIŲ ŠVENTOSIOS FAUSTINOS MOKYKLOS 
DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS CENTRO NUOSTATAI 

 
l. BENDROJI DALIS 

1. Šie nuostatai reglamentuoja Kaišiadorių šventosios Faustinos mokyklos socialinės globos 
padalinio – vaikų/asmenų su negalia socialinės globos centro (toliau–Centro) -  tikslą, uždavinius, 
funkcijas, paslaugų gavėjus,  priėmimo tvarką ir veiklos organizavimą. 
2. Centras, siekdamas tobulinti vaikų/asmenų su negalia užimtumą bei priežiūrą, sprendžiant 
vaiko/asmens ir jo šeimos gerovės ir socialinės pagalbos teikimo klausimus, organizuoja 
vaikams/asmenims su negalia priežiūros, socialines, psichologines ir pedagogines paslaugas, dirba 
socialinį darbą su vaikų tėvais, skatindami geriau rūpintis vaikais/asmenimis. 
3. Centras - neturintis atskiro juridinio statuso mokyklos struktūrinis padalinys, teikiantis 
nestacionarias socialines paslaugas. Jo veikla grindžiama LR socialinių paslaugų įstatymu, 
Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencija, LR Konstitucija, kitais įstatymais bei poįstatyminiais 
aktais, Kaišiadorių šventosios Faustinos mokyklos nuostatais, bei šiais Centro veiklos organizavimo 
nuostatais. 
4. Centro adresas yra Gedimino g. 118, Kaišiadorys. 
 

II. SOCIALINĖS GLOBOS CENTRO TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 
5. Centro tikslas - teikiant kompleksinę pagalbą vaikams/asmenims su negalia siekiant pagerinti jų 
gyvenimo kokybę, sumažinti socialinę atskirtį ir padėti vaikui/asmeniui įgyti sociokultūrinį 
raštingumą. 
6. Centro uždaviniai: 
6.1. teikti priežiūros, socialines, ugdymo, psichologo, relaksacines  paslaugas vaikams ir jų tėvams, 
asmenims, rūpintis vaiko/asmens prasmingu užimtumu, vykdyti žalingų įpročių prevenciją, rengti 
savarankiškam gyvenimui; 
6.2. teikti socialinę, pedagoginę ir psichologinę pagalbą vaiko/ asmens šeimai; 
6.3. bendradarbiauti su valstybinėmis, nevyriausybinėmis ir kitų šalių organizacijomis; 
7. Centro funkcijos: 
7.1. teikti socialinės globos paslaugas: priežiūros, informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo, 
praktinės pagalbos teikimo, laisvalaikio organizavimo funkcijas; 
7.2. teikti tik tas nemokamas ir mokamas dienos socialinės globos paslaugas, kurios nurodytos 
mokyklai išduotoje licencijoje; 
7.3. dirbti su vaikais/asmenimis su negalia, siekiant užtikrinti jų teises, mažinti socialinę atskirtį, 
pagal galimybes užtikrinti jų visavertį dalyvavimą visuomenės gyvenime; 
7.4. ugdyti kiekvieną vaiką/asmenį atsižvelgiant į individualius poreikius; 
7.6. formuoti ir ugdyti socialinius, savitvarkos, higienos įgūdžius, savarankiškumą ir dvasingumą; 
7.7. stiprinti vaiko/asmens ir jo tėvų, šeimos narių ryšius, įtraukiant tėvus/globėjus į dienos grupės 
veiklą;  
7.8. organizuoti kryptingą, turiningą, įvairių formų užimtumą, dalyvauti renginiuose, konkursuose, 
organizuoti stovyklas, išvykas žygius; 



7.9. kurti, palaikyti ir stiprinti ryšius su sociokultūrine aplinka, įvairiomis organizacijomis, 
švietimo, socialinių paslaugų, verslo įstaigomis siekiant Centro tikslo; 
7.10. pritraukti labdarą - paramą, siekiant suteikti paramą maisto produktais, rūbais, avalyne ir kt.; 
7.11. bendradarbiauti, keistis informacija apie vaikus/asmenis ir jų šeimas su Kaišiadorių rajono 
savivaldybės Socialinės paramos skyriumi, Vaiko teisių apsaugos  skyriumi, kitomis savivaldybės 
institucijomis, ugdymo įstaigomis, policija, sveikatos priežiūros institucijomis kitomis įstaigomis ir 
organizacijomis, siekiant užtikrinti geriausius vaiko/asmens interesus. 
 

III. SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ GAVĖJAI 
8. Centro klientai - dienos socialinės globos paslaugų gavėjai yra asmenys, kuriems socialinės 
globos grupėse teikiamos socialinės globos paslaugos, tai:  
8.1. vaikas/asmuo su negalia – vaikas, asmuo, kuris dėl neįgalumo yra iš dalies ar visiškai neįgijęs 
jo amžių atitinkančio savarankiškumo ir kurio galimybės ugdytis bei dalyvauti visuomenės 
gyvenime yra ribotos; 
8.2. vaikas/asmuo su sunkia negalia – vaikas, asmuo, kuriam nustatytas visiško nesavarankiškumo 
lygis ir pripažintas sunkaus neįgalumo lygis; 
8.3. vaiko/asmens teisėti atstovai -  tėvai, globėjai, rūpintojai, kuriems teikiamos informavimo, 
konsultavimo, švietimo ir kitos paslaugos. 

 
IV. PRIĖMIMO Į DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS CENTRĄ TVARKA 

9. Asmenims ir jų šeimos nariams, ketinantiems tapti Centro lankytojais yra sudarytos sąlygos 
apsilankyti dienos socialinės globos centre ir susipažinti su teikiamomis socialinės globos 
paslaugomis. 
10. Norintis naudotis Centro paslaugomis vaiko/asmens atstovas (tėvai, globėjai, rūpintojai) 
pateikia šiuos dokumentus: 
10.1.   asmens tapatybės dokumentą; 
10.2.  išrašą iš medicininių dokumentų arbo jo kopiją (Forma 027/a); 
10.3.  neįgaliojo pažymėjimą; 
10.4.  prašymą dėl priėmimo į Centrą ir socialinių paslaugų teikimo; 
10.5. siuntimą ir kitus dokumentus iš Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos  Socialinės 
paramos skyriaus, kad grupės lankytojui turi būti teikiama socialinė paslauga; 
10.6. esant reikalui gali būti prašoma pateikti kitus dokumentus; 
10.7. esant poreikiui lankytojas suteikia grupės  specialistams kitą būtiną informaciją apie savo 
sveikatos būklę; 
10.8. įstaiga sudaro socialinių paslaugų teikimo sutartį su Centro lankytojo teisėtais atstovais. 
 

V. DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS CENTRO DARBO ORGANIZAVIMAS 
11. Centro veiklai vadovauja direktorius, veiklą organizuoja ir koordinuoja direktoriaus 
pavaduotojas socialiniams reikalams, socialiniai darbuotojai, užimtumo specialistai, psichologas. 
12. Grupėje vienu metu dirba ne mažiau kaip 2 darbuotojai, atsakingi už veiklos grupėje 
organizavimą ir asmenų, vaikų saugumą. 
13. Vaikus/asmenis į Centrą padeda nukreipti Socialinės paramos skyriaus, Vaiko teisių apsaugos 
skyriaus specialistai, Kaišiadorių socialinių paslaugų  centro socialiniai darbuotojai, dirbantys su 
socialinės rizikos šeimomis, kitos atsakingos institucijos. 
15. Į Centrą priimami vaikai/asmenys su negalia arba sunkia negalia bendradarbiaujant su 
Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus, Vaiko teisių apsaugos 



skyriaus specialistais, Kaišiadorių socialinių paslaugų centro socialiniais darbuotojais, ugdymo ir 
kitomis įstaigomis. Sudaromas lankančių vaikų/asmenų sąrašas, kurį tvirtina mokyklos direktorius. 
16. Vaikas/asmuo į Centrą priimamas tėvų (globėjų) prašymu arba asmens prašymu pagal 
Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus įvertintą poreikį 
paslaugai gauti ir šio skyriaus sprendimą. Vaiko/asmens priėmimas įforminamas įstaigos 
direktoriaus įsakymu. 
17. Su Centrą lankančio vaiko/asmens tėvais, pilnamečių asmenų teisėtais atstovais yra sudaroma 
nustatytos formos rašytinė sutartis, kurioje nustatytos socialinės 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.  
18. Centre yra įvertinami visi vaiko/asmens sveikatos, vystymosi, ugdymo(si), specialieji ir kiti 
poreikiai, atsižvelgiant į jo gebėjimus, gabumus, situaciją šeimoje, socialinę riziką, negalią, 
ypatumus, susijusius su amžiumi, branda, etnine kilme, kalba, religija, lytimi, rasine priklausomybe 
ir kita. 
19. Kiekvienam vaikui/asmeniui sudaromas individualios socialinės globos planas (toliau – ISGP), 
kuriame pateikta detali informacija apie vaiką/asmenį (jo tėvus, globėją, rūpintoją), pagal įvertintą 
asmens, vaiko konkrečių paslaugų poreikį numatyta, kokiomis priemonėmis bus siekiama socialinės 
globos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo, detalizuojamos paslaugos (socialinės, sveikatos, ugdymo ir 
kitos), kurios bus teikiamos ar organizuojamos, numatoma, kurios socialinės veiklos, užimtumo, 
pagalbos šeimai organizavimo, savarankiškų įgūdžių ugdymo ar palaikymo ar kitos programos bus 
taikomos vaikui/asmeniui. Planas parengiamas  ne vėliau kaip per 1,5 mėnesio nuo socialinės 
globos teikimo pradžios. 
19.1. ISGP yra peržiūrimas ir patikslinamas ne rečiau kaip 1 kartą per metus, o atsiradus naujoms 
aplinkybėms, susijusioms su vaiko/asmens sveikatos būkle ar kitų aplinkybių sąlygojamais 
vaiko/asmens socialinės globos poreikio pasikeitimais – iškart po šių aplinkybių atsiradimo. 
20. Kiekvienam Centrą lankančiam vaikui/asmeniui užvedama byla, kurioje saugoma surinkta 
medžiaga apie vaiko/asmens žmogiškuosius  ir materialinius poreikius ir jų tenkinimo galimybes, 
problemos sprendimo ir suteiktos pagalbos būdus. 
21. Pusės darbo dienos (iki 5 val.) socialinės globos grupėje maitinimas organizuojamas mokyklos 
valgykloje 1 kartą (pietūs). 
22. Visos darbo dienos (8 val.) socialinės globos grupėje maitinimas organizuojamas įstaigos 
valgykloje; dienos maitinimą sudaro pusryčiai ir pietūs. 
23. Iškilus problemoms, susijusioms su asmens, vaiko sveikatos būklės pasikeitimais, saugumu ar 
kitomis aplinkybėmis, apie tai nedelsiant informuojami asmens globėjas, rūpintojas, esant poreikiui, 
kiti šeimos nariai ar artimieji giminaičiai, vaiko tėvai (globėjas, rūpintojas). 
24. Apie vaiką/asmenį dėl ligos ar kitų priežasčių negalintį ilgiau kaip 1 mėnesį lankyti Centrą, yra 
pranešama savivaldybei (jei asmuo, vaikas dienos socialinę globą gauna savivaldybės sprendimu). 
25. Pavežėjimas į/iš Centro, esant poreikiui, organizuojamas. Vaikui/asmeniui gyvenant toliau nei 
20 km., pavežėjimą organizuoja teisėti vaiko/asmens atstovai, išskyrus atvejus kai tuo pačiu 
maršrutu vyksta daugiau nei vienas asmuo pavežėjimas gali būti organizuojamas. 
 

VI. TRUMPALAIKĖ SOCIALINĖ GLOBA 

26. Vadovaujantis Socialinės globos normų aprašu, Centre gali būti teikiama 5 dienų per savaitę 
trumpalaikė socialinė globa neterminuotai institucijoje. 



27. Vaikui/asmeniui Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus 
vedėjo sprendimu skyrus trumpalaikę socialinę globą, gaunantis globą vaikas/asmuo gauna 
priežiūros paslaugas, maitinimą (pusryčius, pietus, pavakarius ir vakarienę) bei būtiniausias 
higienos priemones. Drabužiais bei asmeniniais daiktais vaiką/asmenį aprūpina teisėti kliento 
atstovai. 
28. Trumpalaikės socialinės globos paslaugų kaina priklauso nuo vaikų/asmenų su negalia ir 
vaikų/asmenų su sunkia negalia skaičiaus grupėje bei teikiamų paslaugų sąnaudų. Įstaigos 
direktorius įsakymu tvirtina trumpalaikės  socialinės globos pradžią, vaiko/ asmens paskyrimą į 
grupę bei priskirtą paslaugų kainą. Su vaiko/asmens teisėtais atstovais sudaroma paslaugų teikimo 
sutartis. 
29. Minimalus plotas vienam paslaugų gavėjui gyvenamojoje patalpoje atitinka Socialinės globos 
normų apraše nustatytas normas. 
30. Teisėtiems vaiko/ asmens atstovams sudaromos galimybės lankyti paslaugų gavėją Centro 
nustatytomis lankymo valandomis. 

 
VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

31. Centre dirbančių darbuotojų darbo užmokesčio tvarką ir sąlygos nustatomos vadovaujantis 
Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ir kitais teisės aktais. 
32. Centro grupių darbo laikas, paslaugų gavėjų pavežėjimo ir maitinimo grafikai, užimtumo 
tvarkaraščiai tvirtinami mokslo metų pradžioje arba mokslo metų eigoje pasikeitus poreikiui. 
33. Centro darbuotojai, dirbdami su socialinės rizikos vaikais ir jų tėvais, vadovaujasi Lietuvos 
Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu), Lietuvos Respublikos vaiko 
teisių apsaugos pagrindų įstatymu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro    
2003 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. A1-207 „Dėl Darbo su socialinės rizikos šeimomis metodinių 
rekomendacijų patvirtinimo“, Kaišiadorių šventosios Faustinos mokyklos nuostatais, kitais teisės 
aktais ir šiais nuostatais. 
34. Vaikų/asmenų  bylos ir kiti su socialinės globos įstaigos veikla susiję dokumentai yra saugomi 
teisės aktų nustatyta tvarka. 

––––––––––––––––– 


